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1. SANT QUIRZE DEL VALLÈS, UN POBLE DE LA MIDA D’UNA CIUTAT  

 

1.1. Balanç 2019 – 2023: Conjuntura, Pla de Mandat i les seves actuacions associades 

La feina ben feta del mandat 2015 – 2019 va ser molta, i la vam fer i la hem volgut seguir fent al 

costat de la ciutadania aquest mandat 2019 – 2023.  

Així doncs, si la tasca de posar ordre a l’administració, sanejar el comptes, dotar el poble de 

projecte de futur i consolidar els primers espais participatius van permetre desenvolupar un total 

d’un centenar d’accions de govern el mandat 2015 – 2019, enguany, i a sis mesos de tancar aquest 

mandat 2019 – 2023, les persones que conformem aquest equip de govern podem dir orgulloses 

que ja hem executat prop de 200 accions previstes en el pla d’actuacions municipals, en les quals 

cal comptar-hi també, les prop de 50 actuacions que vam haver d’executar durant els mesos més 

greus de l’estat d’alarma per la pandèmia del coronavirus. 

Per consegüent, a novembre de 2022, podem dir que electes i tècnics com a representants de 

l’administració pública local, que entre tots i totes ens podem sentir especialment satisfetes i 

reivindicar altra vegada el paper imprescindible, notable i de proximitat necessària que els 

ajuntaments d’aquest país han jugat, juguen i jugaran en moments complicats, i especialment 

quan sembla que s’albira un nou període de recessió davant la inflació dramàtica dels preus i 

l’augment tipus d’interès. 

En síntesi el present projecte de pressupost respon de forma notable a les expectatives i als 

objectiu d’assoliment inherents a qualsevol pressupost públic: la sostenibilitat social, ambiental 

i econòmica per una justícia social equitativa. No obstant, això volem fer balanç de com hem 

arribat fins aquí i seguir projectant una idea per Sant Quirze del Vallès gràcies a haver posat els 

fonament d’una direcció política i una gestió tècnica per una administració del segle XXI que es 

determinen a continuació ens els apartats següents: 

 

▪ Demografia, context i projectes presents i futurs 

▪ Covid-19 

▪ L’Estat espanyol i la desestabilització dels comptes municipals 

▪ Projectes desenvolupats i en curs 
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1.1.1. Demografia, context i projectes presents i futurs 

- Sant Quirze del Vallès, un poble que s’esdevé ciutat 

El desenvolupament urbà i l’expansió constructiva, especialment del primer lustre de principis 

de segle, van portar a Sant Quirze del Vallès a passar de la seva idiosincràsia, identitat i 

sentiment de pertinença com poble a ser un municipi més de la regió d’influència de Barcelona 

intoxicat per la febre del totxo, la idea fetitxe de l’american dream i el creixement expansiu, 

consumint territori de serres i torrents. 

Aquest efecte, certament, va comportar que es parlés del poble com a ciutat dormitori, i no seria 

fins el 2015 que Sant Quirze del Vallès, encararia noves polítiques i noves formes de fer participar 

la ciutadania per recuperar aquest sentiment de pertinença, un el veurem tot seguit (el POUM), 

i l’altre la recuperació d’activitat cultural i l’impuls del teixit comercial. 

Avui, a desembre de 2022, Sant Quirze del Vallès compte amb una població de 20.284 habitants, 

mentre que fa dues dècades ens situàvem als 12.706 habitants. Un creixement d’un 60% que ha 

situat el municipi dins el grup de ciutats petites o mitjanes de Catalunya. 

 

Aquest context demogràfic ha suposat durant l’inici d’aquest mandat un dels principals reptes 

per l’equip de govern ja que érem conscients des de bon inici que el municipi necessitaria serveis 

de ciutat, i alhora, requeriria de polítiques de proximitat i desenvolupament d’activitats culturals 

que permetessin seguir treballant el sentiment de pertinença a Sant Quirze del Vallès, com ens 

agrada dir a nosaltres “Fent Poble”. 

Aquests reptes principals no són altres que, d’una banda, dotar la pròpia administració del 

personal necessària (ampliant plantilla) per fer front a les demandes de la ciutadania, i d’altra 

banda, consolidar, contractar i adequar els serveis municipals necessaris per fer de Sant Quirze 

del Vallès un lloc on valgui la pena de viure-hi (educació, espai públic, equipaments, etc.). 
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- De la crisi hipotecària 2008 - 2018 a l’escenari post pandèmic 

Una dècada després del què havia de ser l’inici de la fi de la crisi hipotecària i especulativa, 

encarem l’inici del següent cicle. El miratge que va suposar l’inici nonat d’un període de 

creixement econòmic anunciat l’any 2019, i estroncat del tot per la crisi social i econòmica de la 

pandèmia, les conseqüències de la confrontació bèl·lica a les velles fronteres entre Rússia i la 

OTAN, aquesta vegada a Ucraïna, i el creixement exponencial de la inflació i els tipus d’interès, 

semblen confirmar l’inici d’una nova crisi sistèmica. 

 L’escenari macroeconòmic presenta donat el seu origen absolutament incert i d’abast global, 

degut en bona mesura a un impacte especialment negatiu en el si de les economies occidentals 

dels efectes directes de la pandèmia i les seves conseqüències amb la inflació històrica, suposa un 

impacte directe en la despesa pública per la prestació de serveis. 

L’escenari inflacionista, l’augment desbocat dels preus de l’energia amb pujades del voltant 500% 

en gas o del voltant 200-250% en l’electricitat inicien un escenari de pressió en els escenaris de 

consum que aprofundeixen en la incertesa de l’evolució econòmica, tal i com ja exposàvem en la 

memòria d’alcaldia del darrer any. Aquesta situació, sumada a la inflació de productes bàsics, o 

d’altres com combustibles, materials de construcció, entre d’altres, comporta que es mantinguin 

els riscos a la baixa respecte els possibles enduriments de les condicions financeres, els preus de 

les matèries primeres, i els riscos geopolítics o tecnològics previs a la pandèmia. 

Atesa la situació, l’equip de govern municipal no ha volgut ser la causant d’una incidència més 

acusada en les butxaques de les llars santquirzenques amb l’augment de tributs municipals que 

per segon any consecutiu hem portat al Ple en sessió extraordinària per aprovar-ne la seva 

congelació. Som conscients, per tant, que malgrat la incertesa macroeconòmica, la inflació i 

l’oblit per part de l’estat cap als municipis petits i mitjans (de menys 30.000 habitants) en les 

ajudes econòmiques, mantenen Sant Quirze del Vallès en període transitori respecte la polítiques 

d’ingressos municipals, pendents i a l’expectativa de l’esdevenir del 2023. 

Evolució de l’Índex de Preus de Consum 

 

Font: INE, epdata, variació interanual (Nov’15 – Oct’22) 
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- Projectes de present i futur 

El POUM 

El planejament general vigent a Sant Quirze del Vallès és el Pla General d’Ordenació Urbana, 

aprovat definitivament el 22 de març de l’any 2000, com a resultat de la revisió del Pla General 

d’Ordenació municipal de la comarca de Sabadell del 1978. 

Aquest planejament va portar a Sant Quirze del Vallès a ser un dels màxims exponents de les 

ciutats jardí i ciutats expansives o difuses de Catalunya, la qual cosa, el temps ha demostrat que 

va ser una mala idea a l’hora de poder gestionar els recursos bàsics i la distribució dels serveis 

bàsics, i avui dia aquest planejament com d’altres que en van seguir el camí són avui dia exemples 

a universitat i escoles d’urbanisme del que no s’hauria d’haver fet. Així es mostra als objectius 

de desenvolupament sostenible sorgits de les darreres cimeres i trobades de la secció més 

important d’urbanisme de Nacions Unides, UNHabitat. 

 

Així doncs, no només resultava evident sinó necessari canviar el paradigma urbanístic i de model 

de poble que volem per un Sant Quirze del Vallès sostenible, respectuós amb l’entorn i que es 

pugui ordenar i organitzar al voltant d’uns serveis fonamentals de la forma més òptima possible. 

Senzillament, calia un nou projecte per a Sant Quirze del Vallès. Calia determinar un nou horitzó.  

Enguany, podem felicitar-nos, i ja podem dir que tenim el nou Pla d’Ordenació Urbana 

Municipal aprovat provisionalment, només pendent de l’aprovació definitiva de la Generalitat. 

Només les traves burocràtiques interadministratives i l’any i mig de parada tècnica a causa de la 

pandèmia de la Covid-19, han endarrerit la seva entrada en vigor. 
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Més i Millors Equipaments Esportius 

Una de les transformacions més importants del municipi es pot veure en la oferta esportiva del 

municipi. Sant Quirze del Vallès comptava a principis d’aquest mandat amb infraestructures 

esportives que algunes ja es troben a la trentena d’anys de vida, d’altres amb molts acumulats i 

desgast requerien una posada al dia, i d’altres requerien de cara als seus usuaris avançar en espais 

per confort o poder canviar-se. 

Amb tot, doncs, els darrers tres anys de mandat, i malgrat la pandèmia veiem com (a diferència 

de municipis veïns) s’han executat els següents projectes: 

▪ Nou Terratzo a la pista annexa al pavelló del complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Nou tancament lateral a la pista annexa al pavelló del complex esportiu de Can 

Casablanques 

▪ Nous vestidors annexes a la piscina i a la pista annexa 

▪ Nova pista coberta al complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Nous vestidors a la pista coberta del complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Instal·lació de panell fotovoltaics per millorar l’eficiència energètica a al complex 

esportiu de Can Casablanques 

▪ Noves pistes d’skate al zona del complex de Can Casablanques 

▪ Renovació total de les pistes d’skate del parc de la Betzuca 

▪ Renovació del terratzo de la pista del Purificació Sales 

▪ Renovació total de la pista i laterals del Gimnàs municipal 

▪ Tancaments de la pista i pista de Les Fonts 

▪ Nous vestidors a la piscina i pistes de Les Fonts 

▪ Nou terratzo a la pista poliesportiva de Les Fonts 

▪ Ampliació del vas de piscina pels infants de la piscina de Les Fonts 

▪ Compra de noves cistelles i porteries per la pista coberta del complex Esportiu de Can 

Casablanques 

▪ Espais exclusius pel tenis taula 

▪ Adequació i reforma de l’accés al pavelló del complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Nous espais de calistènia al sector del Living i a la Betzuca 

▪ Pistes de petanca i arranjament de la pista i porteries a Poblesec 

▪ Renovació de porteries i cistelles a Vallsuau 
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▪ Inversió de més 300.000€ en material 

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

 

Així mateix, i seguint la línia 
del POUM i d’aquest apartat 
amb els desenvolupaments 
esportius previstos, així com 
en la transformació urbana 
d’un dels principals accessos 
al poble s’ha definit: 

 
 

▪ d’una banda la totalitat 
dels equipaments que 
s’emplaçaran ala zona del 
complex esportiu de Can 
Casablanques 
(vegeu imatge d’ordenació),  
 
 
 

▪ i d’altra banda, ja tenim 
enllestit el projecte i 
programa per les obres 
de la nova piscina, 
accessos a la piscina 
exterior, nous vestidors, 
zona de wellness, spa i 
pàdels (vegeu imatges de 
projecte) 
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1.1.2. Covid-19 

En les tres memòries precedents (2020, 2021 i 2022), hem expressat i reivindicat el paper 

imprescindible que els Ajuntaments d’aquest país han jugat, juguen i jugaran en moments 

complicats, i especialment quan sembla que s’albira un nou període de recessió, després d’una 

inflació exponencial i un desajust en els preus i salaris de la ciutadania dels darrers 24 mesos.  

En l’inici del present mandat, estiu del 2019, no érem conscients ni podíem esperar una situació 

d’estat de xoc com la que ens ha tocat viure especialment durant la primavera de 2020 i que 

revivim onada rere onada (la darrera aquest agost de 2022). 

Fem memòria. El Govern de l’Estat va declarar l’estat d’alarma amb l’objecte de frenar i prevenir 

la ràpida evolució de la pandèmia ocasionada pel virus de la COVID-19, mitjançant el RD 

463/2020, de 14 de març, el qual ha estat prorrogat en diverses ocasions. Actualment, l’escenari 

sembla haver canviat radicalment, tot i que, encara es mantenen mesures en espais com el 

transport públic, els centre d’atenció primària, farmàcies i hospitals. No obstant això, la situació 

de 2020 ha mantingut en el dia a dia certes incerteses i ha acabat trastocant l’escenari 

macroeconòmic. 

A Sant Quirze del Vallès l’afectació de la Covid-19 va impactar de forma directe en les vides i en 

el dia a dia de totes cadascuna de les persones que hi vivim, especialment, la nostra gent gran 

s’ha vist colpejada de forma important per aquest virus que es va endur moltes vides de gent 

molt estimada al poble. Per tots aquells qui han perdut la vida i han vist totalment trastocada la 

seva vida per l’impacte del virus i les seves conseqüències de salut, econòmiques i socials no 

podem fer altra cosa que recordar-les i homenatjar-les en aquesta memòria, ara que sembla que 

les víctimes d’aquell episodi comencen a restar en l’oblit dels mèdia. 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès davant aquesta situació d’emergència va haver de 

transformar, en bona mesura, un gran reguitzell d’accions previstes per aquell 2020, així com 

també, transformar bona part del pressupost previst el 2019 pel 2020. Amb tot, posant l’accent 

en totes aquelles persones que es van veure afectades directa o indirectament per la crisi 

sanitària, econòmica i social que va comportar la pandèmia de la Covid-19 al nostre poble. 

Malgrat les dificultats que tenen els ens públics locals per intercedir en la crisi econòmica i social 

que va suposar per la ciutadania del poble, s’hi van afegir els condicionants de la crisi econòmica 

i social que va generar el Covid-19.  

Així doncs, i amb la voluntat d’articular una resposta a la conjuntura del moment, es van prendre 

dues mesures imprescindibles, d’una banda, les modificacions de pressupost necessàries per 

encarar la crisi social generada, i d’altra banda, es proposar un pressupost per 2021 amb una 

doble mirada, però un mateix horitzó.  

- Primer, polítiques de despesa d’acord amb la situació augmentant la despesa corrent 

per serveis i subvencions i ajuts a entitats, empreses i ciutadania,  
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- I segon, en projectes d’inversió que alçant la mirada poguessin construir el poble del 

futur, fent de Sant Quirze del Vallès un espai de totes on valgui la pena viure-hi, com 

encara avui seguim fent. 

El 2020 vam posar tots els esforços en donar sortida a les necessitats generades per la crisi de la 

Covid-19, però com sempre i com ja anunciàvem a les memòries de 2021 i 2022, no vam rebre ni 

hem rebut cap ajuda directa a nivell econòmic per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. I avui, 

novembre de 2022, seguim sense noticies de l’administració central de l’estat espanyol. 

Hem tingut anuncis, molts anuncis... Però la gestió de l’estat cap als ens locals segueix igual, i 

un any més, i ja en van tres, hem de tornar a lamentar la nefasta gestió que va fer i fa l’estat 

espanyol dels recursos que destina als municipis que la Covid-19 ha posar més en evidència que 

mai. La única notícia, la única mesura, la flexibilització de la normativa imposada pels governs 

de PP i PSOE amb la Llei de Reforma i Simplificació de l’Administració Local, la LRSAL. 

Encara esperem que l’Estat espanyol, o els seus òrgans territorials com la Diputació, facin arribar 

les línies d’ajudes els municipis que van anar anunciant des del mes de maig de 2020.  

Trenta mesos més tard, els municipis hem de seguir prestant serveis sense cap mena de cobertura 

econòmica, ni suports concrets per afrontar despeses que l’estat espanyol amb la recentralització 

dels serveis sanitaris (competència exclusiva de les CCAA) va decretar però ni ha assumit 

econòmicament ni ha donat opcions als municipis de recuperar tota la despesa extraordinària 

que es va haver de fer per seguir prestant servei públic. 

Com a responsables de la gestió política i tècnica del servei públic a la ciutadania, i malgrat tots 

els malgrats, entenem l’administració pública com una tasca col·lectiva.  

Per aquest motiu, vam impulsar des del govern, el 2020 i 2021, la cobertura de necessitats 

(residencials, alimentació, bretxa digital, neteja, comerç, etc...), les quals van suposar un 

canvi dràstic del pressupost aprovat just quatre mesos abans de l’inici de la pandèmia, 

augmentant en més de mig milió d’euros la despesa de suports, ajudes i serveis a la ciutadania i 

alhora reestructurant serveis i atenció a la ciutadania per no deixar ningú enrere i que tothom 

se sentís atès. 

Aquesta atenció i servei públic es va fonamentar en les línies estratègiques següents: 

1. Línies directes d’ajuts per garantir l’alimentació i l’educació  

2. Nova línia d’ajuts pel pagament del lloguer d’habitatges  

3. Línies de préstec o ajuts per a petites empreses i comerç local  

4. Revisió del calendari fiscal i ajuts en el fraccionament d’impostos municipals  

5. Impuls i coordinació de la solidaritat 

6. Recerca de fons i impuls des de l’economia social solidària  
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Aquestes línies estratègiques es van consolidar gràcies al conjunt d’accions següents: 

1. Es va dotar d’un espai de consulta i atenció ciutadana específic al web municipal per a la 

oficina Covid-19 

2. L’Informem, la publicació mensual que arriba a totes les llars, es va adaptar, incorporant un 

apartat especial per a la Covid-19 en edicions digitals i en paper 

3. Es va consolidar el sistema d’administració electrònica, implementat el mandat anterior per 

garantir la màxima seguretat i eficiència en el teletreball i en tota la gestió de canals 

telemàtics de servei públic i atenció a la ciutadania 

4. Es va facilitar a les treballadores municipals les necessitats específiques de l’administració 

electrònica per poder seguir prestant servei i atenent a la ciutadania tan en teletreball com 

presencialment 

5. Es van optimitzar i augmentar els recursos humans a les àrees amb serveis essencials per 

donar sortida a les necessitats generades d’atenció, tramitació, comunicació o treballs en 

equipaments i en via pública 

6. Es va facilitar a les treballadors municipals els materials i els equips de protecció individual 

per un lliure desenvolupament de les seves tasques laborals 

7. Es van aprovar programes de prevenció de riscos laborals d’acord amb la nova situació de 

l’estat d’alarma 

8. Es va desenvolupar i implementar un pla de desconfinament per les treballadores municipals 

9. Es va adaptar el ple municipal a nivell físic, i es van adaptar les sessions telemàtiques per tal 

de poder seguir amb la gestió municipal i informar els grups municipals 

10. Adaptació d’urgència de les bases de subvencions per entitats a la realitat Covid-19 

11. Adaptació d’urgència de la gestió d’espais i equipaments a la nova realitat del Covid-19 

12. Protecció Civil i Salut van esdevenir els coordinadors de les polítiques municipals davant la 

Covid-19 durant l’estat d’alarma i els períodes de desconfinament 

13. Es va realitzar un seguiment imprescindible de les educadores socials davant les situacions 

de vulnerabilitat generades al poble 

14. Es va fer especial èmfasi en donar visibilitat de forma periòdica als serveis d’atenció a la dona 

per violència masclista des del servei de feminismes ateses les situacions generades pel 

confinament 

15. Així mateix es van reforçar els canals per enfortir la resposta davant dels maltractaments 

que es puguin aguditzar com a conseqüència del confinament 

16. Prevenció de l’abandonament escolar en la situació post confinament, seguiment des de la 

comissió i serveis d’educació municipal 

17. Es van atorgar ajuts especials per l’escolarització de 0 a 3 

18. Es va atorgar ajuts especials a l’ensenyament post obligatori 

19. Es va donar sortida a l’ensenyament a distància, facilitant el suport TIC amb llicències de 

programari, o facilitant tutorials per la instal·lació del programari lliure, per facilitar el 

teleensenyament i evitar la bretxa digital de classe 

20. Revisió i suport mitjançant els convenis amb les entitats esportives 

21. Impuls i aplicació, immediata, de les lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 en casos d’exclusió 

residencial per execució hipotecària. Consolidant el SIDH i la OLH  

22. Oficina Covid-19 va assessorar en tot moment els casos de vulnerabilitat i al llindar de la 

vulnerabilitat per fer front al pagament dels lloguers 
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23. Així mateix, es van exonerar d’urgència les persones més vulnerables durant el confinament 

dels subministrament, garantint l’accés als subministraments bàsics 

24. Atorgades dues línies d’ajuts municipals al lloguer tan per l’habitatge de protecció oficial 

com per la resta de parc d’habitatge del poble que es trobin en situació d’exclusió residencial 

25. Es dugué a terme un emotiu Memorial a les Víctimes del Covid-19 al poble 

26. Es va implementar el programa de suport psicològic com a conseqüència del confinament  

27. Seguiment i impuls de la conscienciació periòdica al Casal Serra de Galliners respecte la 

importància de la higiene personal, facilitant productes per la neteja diària de mans 

28. Nous nínxols: Construcció de nous nínxols i columbaris al cementiri municipal, arranjament 

dels exteriors amb llum i mobiliari urbà i del pàrquing del tanatori municipal 

29. Es van desplaçar les oficines de benestar social al casal Serra de Galliners de forma 

provisional per garantir l’atenció i el servei a la ciutadania en les millors condicions d’higiene 

i salut pública 

30. Es va consolidar el sistema de compra digne amb la targeta moneder 

31. Es va impulsar el recurs dels menús a domicili i la política beques de menjador i transport, 

facilitant d’una banda l’entrega a famílies vulnerables dia a dia i d’altra banda la tramitació 

digital de tots els passos necessaris 

32. Coordinació impuls a la xarxa de voluntariat, especialment per donar suport a aquelles 

persones en situació de vulnerabilitat 

33. Es va apostar pel manteniment del servei municipal d’intervenció socioeducativa de forma 

telemàtica des de benestar social, així mateix es va haver d’ampliar el servei per la òptima 

cobertura de places al poble 

34. Es va desenvolupar en gestió directa el “rebost” municipal i coordinant-lo amb la xarxa de 

voluntariat del municipi 

35. Es va informar de la programació de cursos i ajuts per fer front a la bretxa digital entre la 

gent gran del poble a través del Casal Serra de Galliners 

36. Es van desenvolupar programes de seguiment en medi obert i programes especials de 

seguiment i assessorament per a adolescents i joves del poble 

37. S’inicià el programa de detecció de les persones grans que viuen soles, i que ara es continuarà 

amb la implementació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 

38. Es va seguiment de les necessitats de la teleassistència per a persones grans amb necessitats 

singulars com un servei d’acompanyament àgil per aquells usuaris que fos factible 

39. A nivell d’hisenda local durant el període Covid-19 no es van cobrar interessos pel 

fraccionament de pagament d’impostos i se’n va facilitar el prorrateig. 

40. Implementació de bonificació per pèrdues econòmiques en el concepte de l’IAE 

41. Es va dedicar el superàvit de 2019 i 2020 per a despeses de capítols 2, 4 i 6, d’acord amb la 

legislació aprovada per l’estat espanyol 

42. Es va modificar la ordenança fiscal que regula la taxa de residus per incorporar les situacions 

extraordinàries al comerç i empreses locals per causa de l’estat d’alarma  

43. Es van desenvolupar sessions d’orientació professional gràcies als programes d’orientació 

professional i personal pel conjunt de la ciutadania 

44. Es va establir un servei de difusió i assessorament al servei municipal d’ocupació respecte al 

conjunt de polítiques d’ocupació del SOC  
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45. Es van atorgar, 2020 i 2021, ajuts i subvencions al petit comerç i dinamització local per 

incentivar la compra al teixit comercial del poble amb vals de diversos valors segons import 

de la compra 

46. Es va donar suport a l’associacionisme del teixit productiu i del petit comerç del poble per 

generar sinèrgies per dinamitzar el comerç de proximitat, “fes poble, compra a SQV” 

47. Es van facilitar i ajustar les condicions que permetessin no posar en perill mercats i comerç 

local amb accions de dinamització comercial i flexibilització de pagament de tributs 

48. A nivell d’espai públic es va desenvolupar tota una sèrie d’accions per guanyar espai en 

cordons d’aparcament o carrils de circulació per garantir doble pas amb un distància de 1,5m 

entre vianants als principals carrers del poble. I per consegüent, es va determinar l’amplada 

mínima pels desplaçaments a peu pels espais públics per a vianants més transitats del poble 

en 3 metres per sentit 

49. Es van ampliar d’urgència les neteges i desinfeccions periòdiques de parcs infantils 

50. Es van ampliar d’urgència les neteges i desinfeccions periòdiques de la via pública 

Mentre que a nivell pressupostari moltes d’aquest es van incrementar en alguns casos fins a un 

650% del pressupost inicial, i les podem exemplificar en les partides següents: 

- +150.000€ per ajudes en habitatge de lloguer 

- +100.000€ per ajudes de vals comerç i ajudes per comerços i petita empresa afectades pel 

decret de tancament 

- +100.000€ per ajudes a l’escolarització de 0 a 3 anys 

- +25.000€ per ajudes a l’educació post obligatòria 

- +25.000€ ajudes pel teixit associatiu vinculat a l’esport de base 

- +100.000€ per ajudes als sectors afectats pel decret de tancament de la segona onada 

- Diverses modificacions de pressupost per garantir la higiene als parcs infantils del poble, 

reforç de la neteja als centres educatius, impuls de la targeta moneder, 50 ordinadors per 

evitar la bretxa digital, centenars de menús durant e primer període de l’estat d’alarma, 

i una llarga llista de petites coses com la compra d’EPIs per garantir la salut pública i les 

necessitats bàsiques al poble 

Així mateix, el govern municipal va consolidar un pressupost per 2021 en què es va fer un 

proposta extraordinària en despesa corrent de capítol IV, el d’ajuts i subvencions que 

garantissin en primera instància que ningú es quedés enrere davant la situació de crisi social i 

econòmica de la Covid-19, amb un increment total d’un 30%, el qual es pot exemplificar en 

algunes de les partides següents: 

- Conveni entitat de Protecció Civil    5.500€  + 2.500€ 

- Casals d’estiu      22.000€ + 14.000€ 

- Promoció de la Cultura     20.000€ + 20.000€ 

- Entitats culturals      31.000€ + 3.500€ 

- Entitats de Comerç SQV     15.000€ + 5.000€ 

- Ajuts a l’escolaritat      25.000€ + 5.000€  

- Menjador escolar      9.000€  + 3.000€ 

- Ajuts estudis (FP i Universitat)    20.000€ + 20.000€ 
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- Habitatge de lloguer     21.500€ + 11.500€ 

- Ajudes vinculades a l’habitatge    15.000€ + 9.000€ 

- Transport adaptat      10.000€ + 2.500€ 

- Targeta moneder i compra digna    85.000€ + 50.000€ 

- Pobresa energètica      4.000€  + 1.000€ 

- Tarifació social del transport públic   25.000€ + 25.000€ 

- Promoció Econòmica – Ajuts econòmics   100.000€ + 100.000€ 

- Tasta 2021       50.000€ + 25.000€ 

- Dinamització comercial     5.000€  + 1.000€ 

 

TOT ho hem assumit amb recursos exclusivament municipals. En conseqüència hem 

denunciat i denunciem l’abandonament de l’estat espanyol cap als ens locals que vam ser i encara 

som qui hem estat aguantant dia a dia la pressió de la situació pandèmia i post pandèmia. 

A més de tots els esforços desenvolupats durant el propi període de la pandèmia, l’equip de 

govern ens vam quedar comprometre a accelerar dos projectes fonamentals que ja tenim 

previstos en el PAM i que ja tenim enllestits i a punt per licitar i que s’iniciaran aquest 2023: 

La reforma del casal Serra de Galliners i la Sala Muriel Casals 

 

La pacificació del centre de la vila amb el nou PMUS i el Parc dels Torrents 
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1.1.3. L’Estat espanyol i la desestabilització dels comptes municipals 

El triple espoli que condiciona les finances municipals 

El present projecte de Pressupost municipal està fonamentat en consolidar les bases d’una 

administració local que vetlli en tot moment per assolir la sostenibilitat social, ambiental i 

econòmica, que garanteixi una justícia social equitativa entre tota la ciutadania de Sant Quirze 

del Vallès. 

Abans d’entrar en el fons del pressupost que aquí es presenta hem de fer un apunt, important i 

molt pertinent, i és que un any més hem de tornar a lamentar la nefasta gestió que fa l’estat 

espanyol dels recursos que destina als municipis i la normativa imposada pels governs de PP i 

PSOE  ambla Llei de Reforma i Simplificació de l’Administració Local, la LRSAL.  

Així doncs el ajuntaments patim un triple greuge, ni se’ns paga a l’hora (l’estat espanyol encara 

no ens ha ingressats els recursos que ens pertoquen com a poble des del 2017); ni se’ns permet 

augmentar pressupost malgrat comptar amb una de les economies més sanejades del país; ni es 

retorna a la Generalitat els ingressos que atresora el govern central, gràcies a la contribució neta 

del conjunt dels catalans, els quals ajudarien sens dubte a millorar les polítiques públiques 

especialment a nivell municipal (escoles, CAP, instituts, serveis socials, etc.). En definitiva, el 

municipis patim un triple espoli de recursos per part de l’estat espanyol. 

Una situació d’injustícia cap a Catalunya i cap als municipis, que seguim sent la baula més feble 

de les administracions. Maltractats per un Estat que no és el nostre i des del qual la LRSAL, 

aquesta llei que la dreta espanyola va idear i que el PSOE manté, juntament amb altres 

instruments com el repartiment desigual del dèficit públic, segueix produint una minva del pes 

del sector públic, limitant la despesa dels ajuntaments, retallant, de retruc, els serveis que es 

presten al municipi.  

Al respecte, cal assenyalar que a l’ampli rebuig general (a nivell de municipalisme estatal) que 

de fa temps genera les cruels mesures sobre el límit de despesa, endeutament i dèficit que imposa 

el govern espanyol, aquests darrers anys s’hi han afegit les mesures d’intervenció repressiu 

financera, l’aplicació del funest article 155 i un fons de liquiditat autonòmica que tracte Catalunya 

com un colònia més de l’ignominiós regne d’Espanya. 

 

La desempara en el cas de “l’impost de la plusvàlua” 

El 26 d’octubre 2021 assistíem a una noticia anunciada per capítols des de 2017, el Tribunal 

Constitucional declarava la inconstitucionalitat i la nul·litat de diversos articles de la Llei 

d’Hisendes Locals. Aquesta declaració del Tribunal ha tingut efectes directes en la determinació 

de la base imposable de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. 

Aquesta decisió anunciada i no publicada per part del Tribunal Constitucional, va deixar en stand 

by l’aprovació inicial del Pressupost 2022 que s’havia de dur a terme a la primera quinzena de 

novembre. Els ajuntaments constatem una vegada més com n’estan d’allunyades les altres 

institucions públiques del dia a dia als municipis. I sobretot, constatem com l’Estat s’ha oblidat 

completament dels Ajuntaments deixant en una absoluta indefensió i inseguretat jurídica a 
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l’administració local al moment de portar al seu màxim òrgan de representació, el Ple Municipal, 

un dels punts més importants de l’any pel dia a dia i futur dels municipis, el Pressupost 

Municipal. 

La nul·litat anunciada pel Tribunal Constitucional, ha deixat un buit per un període relativament 

curt de temps, gràcies ,en bona mesura, al decret aprovat pel consell de ministres per la nova 

formulació d’aquest impost, el qual enguany s’hagués pogut projectar entre un 50% i un 75% per 

sobre del pressupost 2021 atesa l’activitat econòmica al municipi. No obstant això, hem 

determinat aquesta xifra d’ingressos, d’acord amb l’assessorament tècnic, un 25% per sota del 

pressupost executat fins al dia de la sentència del Tribunal Constitucional. 

 

Next Generation, el tamany sí que importa 

A tot aquest despropòsit cal sumar-hi totes aquelles ajudes anunciades pel govern de l’estat 

espanyol durant la pandèmia i que sembla que ni arriben ni arribaran, quedant cada vegada més 

amagades rere la cortina de fum dels Next Generation, un fons que poc tenen d’universals, i per 

ara poc impacte sembla que tindran en el paradigma que exigeix l’emergència climàtica i les 

noves polítiques urbanes de l’Agenda Urbana 2030. 

 

Escenaris polítics en l’exercici 2023 

Tot i que podem afirmar en plena consciència com a servidors públics que els municipis són la 

institució més estable de les tres que ens permeten governar-nos (Ajuntaments, Generalitat i 

Estat), no se li escapa a ningú que les eleccions suposen una petita parada tècnica (segurament 

necessària) entre període electoral i investidura de la nova alcaldia. Però aquest fet no tindria 

més transcendència si no fos pel fet que també hi ha d’haver eleccions a l’estat (Congrés i Senat) 

i voleia la percepció general de possible eleccions autonòmiques (tot i que no tocarien fins el 

2025). 

Malgrat tot, com a equip de govern, podem dir que deixem un Ajuntament preparat, organitzat, 

apoderat i planificat perquè aquestes petites parades tècniques o possibles canvis de rumb, no 

comportin una afectació en el dia a dia de la ciutadania durant el 2023. 
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1.1.4. Projectes desenvolupats i en curs 

 

El 2019 s’iniciava un nou mandat amb objectius i accions clares, les quals quedarien constatades 

en el document del Pla d’Actuacions Municipals 2020 – 2023 que reflecteix en bona mesura el 

desenvolupament del pla de mandat del govern municipal, així com també s’hi ha incorporat fins 

a una cinquantena d’accions com a conseqüència de la pandèmia com hem vist en el punt anterior. 

Aquest conjunt d’actuacions s’han agrupat al voltant de 4 grans eixos, 18 àmbits sectorials i un 

total de 200 actuacions, més enllà del dia a dia i les obligacions pròpies de l’administració local, 

i les obligacions i accions derivades l’estat d’alarma de la pandèmia de la Covid-19: 

 

 

4 grans eixos 

 
▪ Nova governança, participació i la transparència 

 
▪ Cohesió social i l’acció social 

 
▪ Hisenda pública i la promoció econòmica;  

 
▪ Gestió, planificació i acció territorial. 

 

 

 

18 àmbits sectorials 

  

▪ Participació 

▪ Cooperació 

▪ Educació 

▪ Habitatge 

▪ Benestar social 

▪ Cicles de vida 

▪ Cultura 

▪ Esports 

▪ Joventut 

▪ Drets civils i Gènere 

▪ Recursos Humans 

▪ TIC 

▪ Hisenda Pública 

▪ Promoció Econòmica 

▪ Urbanisme 

▪ Ecologia Urbana 

▪ Espai Públic 

▪ Serveis Municipals
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Actuacions municipals 

Tot i que com ja hem esmentat el PAM es va veure alterat per l’impacte de la pandèmia, el seu 

ajust i el conjunt d’accions que s’hi recollien, conjuntament, amb les de la pandèmia s’han anat 

executant i iniciant. D’acord amb els eixos anunciats les accions més rellevants i a grans trets, 

que no estan detallades en altres parts d’aquesta memòria i que s’han anat desenvolupant durant 

el mandat 2019 – 2023 són les següents: 

Transparència, gestió pública i comunicació 

▪ Transparència i participació ciutadana de l'acció política per cadascuna de les àrees del 

cartipàs municipal 

▪ Codi ètic dels càrrecs electes: signatura del codi ètic de càrrecs electes de govern i codi de 

conducta dels càrrecs d’alta direcció de l'ajuntament i les empreses públiques 

▪ S’ha desenvolupat el programa de transparència de les accions de govern i els procediments 

administratius de l'ajuntament 

▪ S’ha dissenyat el nou web municipal 

▪ S’ha distribuït l’Informem a la Ciutadania, mensualment, així com també s’informa 

diàriament al web municipal i les xarxes socials de l'activitat institucional i del poble 

▪ S’ha fet un seguiment i ús de les xarxes socials com un canal rigorós de participació ciutadana 

més i de comunicació directe amb la ciutadania per informar i atendre a la ciutadania 

▪ S’ha impulsat l’administració electrònica implantada el mandat passat, pendent només 

d’alguns serrells de comunicació 2.0, amb tot s’ha pretès facilitar l’accés a la informació i el 

contacte de la ciutadania amb els serveis municipals 

▪ S’han mantingut les reunions periòdiques, pertinents, amb els sindicats per una òptima 

relació laboral i la millora de la plantilla municipal 

▪ S’ha iniciat i finalitzat les fitxes que han de donar lloc a la nova relació llocs de treball 

Nova governança i participació ciutadana 

▪ Impulsats els nous espais per a la participació i la cooperació, així com la implantació de 

noves activitats cooperatives i d’economia circular gràcies al projecte europeu PECT 

▪ Meses de participació: s’han mantingut trobades periòdiques amb un seguiment notable del 

conjunt de les Meses de Participació Sectorials 

▪ S’ha treballat en la programació pròpia a Torre Julià: consolidant la programació cultural, 

tallers, sessions de formació i activitats diverses al centre cívic de Les Fonts 

▪ S’ha creat i reglamentat el nou Consell de Poble 

▪ Desenvolupament del programa de cooperació d’acord amb les línies treballades amb les 

entitats de cooperació, així com també en coordinació amb la Xarxa de Municipis i Entitats 

de l’economia social i solidària 

Seguretat ciutadana, proximitat i àmbit social 

▪ S’ha ampliat la plantilla per acostar-nos cada vegada més al model de policia de proximitat 

▪ Cap agressió sense resposta: enfortir la resposta davant dels maltractaments 
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▪ Camins segurs: construcció/senyalització de Camins Segurs, especialment focalitzats en els 

desplaçaments dels infants i dissenyats en perspectiva de gènere. 

▪ En trobem en ple desenvolupament de la Ordenança de Civisme: aplicació de polítiques 

integrades i participades de seguretat i convivència. 

▪ Protecció Civil com a formador de drets civils i civisme 

▪ Hem fet la Junta de Seguretat Participativa i periòdica per donar veu a la ciutadania davant 

els temes que més preocupen en el dia a dia 

▪ Programes de prevenció i denúncia són aquells que gestiona la nostra policia local per fer de 

Sant Quirze un poble segur i amable 

▪ Treballem per a la prevenció i denúncia del vandalisme urbà, la violència de gènera i la 

prevenció d’accidents. 

La joventut com a fonament de noves polítiques públiques 

▪ Nou Espai Jove: estem en plena definició de l’Espai de Can Feliu com a espai creatiu i de 

desenvolupament d’inquietuds amb l’objectiu d’iniciar projectes comunitaris, activisme 

social i cultural. 

▪ Espais de codecisió: promoció dels espais de codecisió en tots els equipaments existents i en 

el disseny de les instal·lacions del carrer, parc, pistes d’skate 

▪ Donem suport i impuls a les activitats de lleure, com els esplais 

▪ Campanyes sobre sexualitat, alimentació violència de gènere, seguretat viària, 

drogodependències i per la prevenció de la violència juvenil de gènere. 

▪ Taula Jove com espai de codecisió de polítiques juvenils 

Feminismes 

S’han desenvolupat el programes següents: 

▪ Programa de diversitat sexual: impuls de programes de diversitat sexual 

▪ Feminisme i Esport: treballar amb entitats esportives i amb els diferents serveis des de la 

Mesa de Feminismes 

▪ Parlem-ne i M'entens: continuació dels espais Parlem-ne i M’entens 

▪ Programa LGTBi : potenciar les polítiques LGTBi i donar-ne visibilitat 

▪ Servei d'Atenció Integral LGTBi: seguir prestant un servei bàsic per al municipi 

▪ Cultura i perspectiva de gènere: potenciar la perspectiva de gènere a la programació cultural  

▪ Espais d'apoderament de les dones: creació de més activitats d’apoderament de les dones 

▪ Donar visibilitat de forma periòdica als serveis d’atenció a la dona per violència masclista 

des del servei de feminismes 

Polítiques per a la cohesió social: Educació i Cultura 

▪ Promoció de les festes populars i a les entitats que han mantingut la transmissió cultural 

▪ Impuls i cerca de xarxes cultural que han permès desenvolupar la programació establ 

▪ Tenim l’embrió del què ha de ser l’arxiu fotogràfic digital, accessible, però volem seguir 

avançant per fer-ho accessible per a tot el veïnat , així com també aconseguir recuperació 

d’elements històrics del poble 
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▪ Edició periòdica de la revista trimestral amb l'agenda de les activitats culturals del municipi 

▪ Promoció dels artistes locals  

▪ Ampliació conveni amb entitats: ampliació dels convenis amb les entitats per promoure la 

programació cultural estable 

▪ Treball constant per dotar els centres educatius dels professionals que facin possible el 

decret d’escola inclusiva 

▪ Establim el sistema de beques pel lleure per donar resposta a les famílies amb necessitats 

econòmiques per a sortides culturals, colònies, etc. 

▪ Prevenció de l’abandonament escolar 

▪ Creació de dos Institut-Escola 

▪ Escola d’adults com referent de l’ensenyament i nous mètodes per tal que ningú es quedi 

enrere en la seva formació i aprenentatges 

▪ Implantat el Batxillerat artístic al municipi 

▪ Donem visibilitat als programes d’orientació professional i personal tant pels joves com per 

a tota la població 

▪ Constituït el Consell d'infants i Adolescents 

▪ Foment i ampliació de la col·laboració amb les empreses del poble perquè l’alumnat pugui 

fer-hi pràctiques 

▪ Compra d'instruments pel banc municipal d'instruments per l'escola de música  

▪ Educació 360: desenvolupament de polítiques Educació 360 

▪ Després de la pandèmia tornem a iniciar les polítiques de patis oberts, consensuats amb tota 

la comunitat educativa, tal com ho recull el Pla Educatiu 

▪ Consolidem l'Aula d'extensió Universitària 

Recuperar la funció social de l’Habitatge 

▪ Retornem la capacitat d’acció de la COMU per afrontar les polítiques d’habitatge en dues 

línies, d’una banda retornar la funció social a l’habitatge i l’increment de l’habitatge públic 

▪ Implantem una nova seu del servei d'habitatge: consolidació de la regidoria d'habitatge amb 

un servei conformat per la part tècnica de l'ajuntament i l'empresa pública 

▪ Mesa de l’Habitatge: Implantació d’aquest nou espai de participació ciutadana respecte el 

conjunt de temàtiques que afecten l’habitatge al municipi 

▪ Relació amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: hem ampliat dotació econòmica per la 

OLH, encara insuficient, la mateixa AHC ens ha negat ser SQV declarada zona d’habitatge 

tens per tal de regular el preu dels lloguers i la bombolla al municipi 

▪ SQV Habitatge: és l’espai de coordinació de polítiques d’habitatge entre ajuntament i societat 

▪ El 2023 sortirà la licitació dels projectes de la nova promoció de l'Avinguda Egara 

▪ Aprovat i en execució el nou reglament municipal propi de la mesa d’emergència per exclusió 

residencial 

▪ SIDH: Consolidat el Servei d’Intervenció al Deute Hipotecari i augmentada la prestació tan 

nivell econòmic com a nivell de serveis abastant també l’assessorament en lloguers 

▪ Borsa Municipal d'habitatge 
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Impuls a la Borsa Municipal d'Habitatge a través de la OLH a la COMU per gestionar i 

coordinar la mediació pel lloguer social, l’habitatge públic de lloguer i altres fórmules 

d’accés a l’habitatge 

Projecte de recuperació de la Masia de Can Poncic i el seu entorn com a nou referent 

d’usos socials com a Masoveria Urbana 

Programa de medicació pel lloguer social 

Impuls a la borsa de mediació 

Impuls de l'habitatge públic de lloguer 

Impuls de l'habitatge Cooperatiu 

Implantació de la borsa municipal per a la mediació del lloguer de petits tenidor per 

incentivar-ne el lloguer social 

Impuls de l’habitatge compartit com a nova formula d’accés a l’habitatge de lloguer 

Promoció de la salut 

S’han desenvolupat els programes i accions següents: 

▪ Cursos de manipulació d'aliments 

▪ Potenciar els esports saludables 

▪ Desenvolupament de cursos de primers auxilis, cursos sobre l’ús dels DEAs, cicles de 

xerrades temàtiques 

▪ Redacció del Pla de Salut Municipal 

▪ Consolidar el dia de la salut, 14N, com una efemèride més al calendari municipal, la qual es 

va veure tocada per la pandèmia i que cal tornar a periodificar 

▪ Entitats i vida saludable: implicar les entitats en estil de vida saludable 

▪ S’està realitzant de forma pautada una revisió, fiscalització i nova proposta en el marc de la 

concessió de serveis funeraris i alhora la coherència amb el servei municipal de cementiri 

▪ Mesa de Salut: Espai de participació ciutadana per la potenciació de polítiques de salut 

pública 

Impuls a les polítiques de benestar i cicles de vida 

S’han desenvolupat els programes i accions següents: 

▪ Programa de garantia de subministraments bàsics: aigua, llum, gas 

▪ Llei de dependència: acompanyament llei de dependència 

▪ Banc d'aliments: rebost d'aliments municipal 

▪ Creació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 

▪ Reforçar política de beques de menjador, àpats i transport adaptat 

▪ Menús a domicili 

Desenvolupament del programa de menús a domicili, incorporant el programa 

Recuperem i la Nevera Solidària 

Renovem i ampliem el servei municipal d’intervenció socioeducativa per la cobertura 

òptima de places 

Nou Casal de Joves del SIS i Casals per infants de cara a l’estiu, com mitjà per garantir 

també els àpats als infants allà on més es necessiti 
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▪ Compra digne 

Estudi i possible implantació de la targeta moneder 

Regulació de la compra bàsica amb xecs de dignificació de famílies vulnerables 

▪ Implementació programa d’higiene a la llar i personal 

▪ Implantació de taules de treball transversal amb altres serveis municipals 

▪ Promoure el dret envelliment digne, actiu i autònom 

Hisenda Pública al servei de la ciutadania 

S’han desenvolupat les tasques següents: 

▪ Publicar el calendari fiscal 

▪ Gestió de subvencions i ajuts per afrontar les noves inversions i l’augment de serveis que 

demanda la ciutadania 

▪ Calendarització, aprovació i execució de les ordenances fiscals i el Pressupost municipal 

▪ Transparència i Pressupost 

Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

▪ Cens dels Polígons d’Activitat Econòmica del municipi 

Generar un cens d'activitats als Polígons d’Activitat Econòmica del municipi 

Generar un cens de solars buits als Polígons d’Activitat Econòmica del municipi 

Generar un cens de naus vacants i ocupades amb activitat econòmica i logística als 

Polígons d’Activitat Econòmica del municipi 

▪ FUE: Digitalització dels tràmits dels procediments administratius 

▪ Economia circular: Desenvolupament del projecte de sistemes industrials i impuls de les 

accions previstes al Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial per al qual el municipi 

ha rebut un fons FEDER de la unió Europea 

▪ ESS: Impuls del cooperativisme i l’Economia Social i Solidària amb un conveni per a l’impuls 

d'accions per l'economia social i solidària al municipi 

▪ Perfil a xarxes propi de Promoció Econòmica i Comerç 

▪ Aprovat i en execució el Pla estratègic de comerç pel desenvolupament econòmic local 

▪ Implantada una marca per impulsar el comerç local 

▪ OMIC: oferim el servei de la oficina municipal d’informador al consumidor 

▪ Ordenança terrasses: actualitzada de la ordenança d'ocupació via pública la part de terrasses 

▪ Contractació al municipi: potenciem formacions associades per tal d’afavorir la contractació 

de persones del municipi 

▪ SOC: implantades i seguim treballant en el conjunt de polítiques d’ocupació del SOC per 

impulsar l’ocupació laboral al municipi a través de nous plans d’ocupació, a les quals s’hi 

afegeixen els nous projectes previstos als NGEU 

 

Urbanisme en el marc de l’agenda 2030 

▪ Redactada i pendent d’aprovació l’actualització del projecte de la variant C-1413 
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▪ S’ha fet un seguiment de l’activitat de l’Aeroport de Sabadell i la seva afectació directa en la 

vida quotidiana de la ciutadania 

▪ S’ha proposat den diverses reunions amb AENA i la Generalitat el tancament de l’Aeroport 

▪ Només pendents de publicació, una vegada enllestides les fitxes del Patrimoni Municipal del 

Sòl i l’Habitatge 

▪ Ordenances Municipals: s’han redactat les ordenances de circulació de vianants i vehicles del 

municipis, la ordenança d’energia fotovoltaica i la ordenança de regulació d’expedients 

urbanístics. Pendents només de la redacció pel següent exercici de la ordenança d’edificació. 

▪ Així mateix i a petició del servei i el sector s’ha revisat l'ordenança de via pública: ocupació, 

convivència i terrasses 

▪ Redacció de la diagnosi dels aparcaments del centre de la vila 

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

▪ Redacció del Pla d'Accions per la Millora de la Qualitat de l'Aire 

▪ Accessibilitat: Programa d’eliminació de barreres arquitectòniques 

▪ Determinar l’ús del pàrquing Anselm Clavé 

▪ Incorporació de bicicletes elèctriques a la flota municipal 

▪ Nous punts de llum d’acord amb les directrius de polítiques urbanes de gènere 

▪ Replantació d'espècies autòctones i no al·lergògenes 

▪ Millora de camins dels parcs urbans 

▪ Hem establert acords per ala tarifació social del Transport Públic tan amb Sabadell com amb 

Terrassa i hem desenvolupat i aprovat la ordenança reguladora la tarifació social del 

transport públic col·lectiu de competència municipal 

▪ Formem part de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública i a l’Associació de Municipis 

per l’Energia Pública 

▪ Hem desenvolupat campanyes de tinença responsable: xip, vacunació, esterilització… 

▪ Aprovats el reglament i el projecte del servei municipal d’Ordenació de l’horta pública 

▪ Agricultura urbana: manteniment de conreus en zona urbana (pagesia i tallafocs) 

▪ Duem a terme accions pel manteniment i defensa dels valors naturals de la Serra de Galliners 

▪ Establim un cens d’horta pública i privada, desenvolupar i aprovar un reglament per la gestió 

de l’horta municipal, i recuperar sòls privats per la gestió d’una nova horta municipal 

▪ Impulsem accions perquè la ciutadania augmenti el percentatge del reciclatge i del 

compostatge a les llars amb el lliurement de compostadors 

▪ Estudi en redacció del servei de la recollida porta a porta, que es licitarà aquest 2023 

▪ Ampliació de contracte per necessitat de neteja viària als polígons del municipi 

▪ Mesa d’Ecologia Urbana: Creat l’espai de participació on es pugui debatre sobre urbanisme, 

sostenibilitat, energia, mobilitat, espai públic, etc. 

▪ Impulsem a les energies renovables: bonificació i subvencions per a noves instal·lacions 

d'energies renovables al municipi 

▪ Implantem energies renovables als equipaments públics del municipi 

▪ Desenvolupemampanyes de sensibilització i sostenibilitat: aigua, contaminació atmosfèrica, 

residus, neteja viària, seguretat viària i despesa energètica 
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1.2. Enfortiment i consolidació del servei municipal 100% públic 

D’ençà de l’inici mandat dues polítiques públiques específiques han centrat l’esforç de l’equip de 

govern pel què fa a prestar un millor servei a la ciutadania: 

- Recursos humans, és a dir, consolidar, ampliar i tecnificar la plantilla de l’Ajuntament 

- Els serveis municipals, és a dir, l’enfortiment del sector públic recuperant la gestió directa 

de diversos serveis i ampliant i consolidant els serveis municipals existents de gestió directa. 

 

1.2.1. Recursos Humans 

Cobrir vacants, ampliació de plantilla i finalment desenvolupament del pla d’estabilització de la 

plantilla, com a procés de dignificació de la funció pública seguint en la línia del mandant 2015-

2019 en què es van dur a terme diversos processos de funcionarització a la plantilla. 

Així mateix, en iniciar el mandat 2019-2023 érem plenament conscients que un municipi de 

20.000 habitants requeria, de més recursos humans i una estructura tecnificada per fer front als 

reptes que tenim per endavant. Les xifres parlen per si soles, l’Ajuntament de Sant Quirze del 

Vallès tindrà una plantilla de 233 places, de les quals 205 ja es troben ocupades per funcionàries, 

mentre que el 2019 n’hi havia tan sols 177. Un creixement del 16% de la plantilla. 

 

  Places ocupades Vacants Plantilla 

2020 177 20 197 

2021 180 32 212 

2022 192 21 213 

2023 205 28 233 

Recursos Humans. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 

 

 

Composició de la Plantilla. Font: Pla d’Igualtat Ajuntament SQV 
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Aquest esforç municipal, tan a nivell polític com tècnic volen expressar el màxim compromís 

amb les treballadores públiques de l’administració local de Sant Quirze del Vallès. Passant d’un 

servei públic de 1 funcionari per cada 115 habitants a 1 funcionari per a cada 98 habitants. A 

més, podem dir que gràcies a la tasca feta durant aquest mandat, però també la del mandat 

anterior, el 40% de la plantilla s’ha incorporat els darrers 5 anys. 

 

 

Distribució d’home si dones per antiguitat. Font: Pla d’Igualtat Ajuntament SQV 

 

Així mateix, la incorporació de nou personal ha servit per a quatre qüestions fonamentals: 

- En primer lloc, prestar millor servei i poder dedicar més temps a la funció pública de servei 

a la ciutadania 

- En segon lloc, per fiscalitzar i fer seguiment de tots aquell serveis externalitzats 

- En tercer lloc, per multiplicar els projectes i l’execució de les inversions per la millora de 

Sant Quirze del Vallès 

- I en quart lloc, per tal de recuperar serveis públics que s’havien privatitzat durant mandats 

anteriors 

 

El personal previst per cadascuna de les àrees determinades en el cartipàs municipal s’han anat 

dotant, especialment, respecte les vacants. 

 

No obstant això, és cert que la pandèmia com hem anunciat anteriorment van provocar no només 

una parada tècnica en les administracions, sinó que també en van minvar la capacitat econòmica 

de créixer a nivell pressupostari atesa l’aturada de l’economia, la qual cosa s’ha vist agreujada 

per l’augment de la inflació i la pujada exponencial de preus. 
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Amb tot, també cal apuntar també el fet que la organització de recursos humans feta els darrers 

tres anys, conjuntament amb el nou pla d’estabilització, comportarà que la temporalitat ja el 

2023 baixi dràsticament, i se situï en una temporalitat zero o merament estructural. Així doncs, 

la temporalitat a inicis de mandat rondava la xifra del 40%, mentre que avui ja podem dir que 

aquesta xifra disminuirà fins al 8% a finals de 2024 gràcies a la organització de recursos humans 

municipals, la taxa de reposició i al pla d’estabilització de la plantilla. 

 

Concretament, per aquest 2023, s’han incorporat a nivell de recursos humanes com a novetats 

els 10 mestres de l’escola municipal de música, recentment, internalitzada, una auxiliar 

administrativa en plantilla, i així mateix, s’incorporen les places aprovades a la modificació de 

plantilla del mes de maig passat a la oposició del pla estabilització: quatre places per 

estabilització, cinc places per aplantillament de projectes, una plaça de tècnic mig per 

administració general, i una plaça de laboral com a conseqüència del relleu en una plaça de 

plantilla per jubilació. 

 

A tot plegat, només cal afegir-hi la previsió de jubilacions en la qual ja hi estem treballant pels 

anys 2024 i 2025, atès el fet que molta de les persones que van entrar durant la primera dècada 

d’ajuntaments democràtics assoliran la seva edat de jubilació. 

 

Distribució de dones i homes per franges d'edat. Font: Pla d’Igualtat Ajuntament SQV 
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1.2.2. Pla d’estabilització de la plantilla i Relació de Llocs de Treball 

En les darreres dècades, les  Administracions Públiques han hagut de fer front a les demandes 

derivades d’importants transformacions econòmiques i sociodemogràfiques, que han comportat 

un nou escenari de noves demandes i necessitats de la ciutadania a la qual cal garantir un serveis 

públics adequats i de qualitat. 

En aquestes circumstàncies, però, les diferents Administracions Públiques s’han trobat en  una  

situació  de  fortes  restriccions  pressupostàries  i,  com  a  conseqüència,  les diferents lleis 

anuals de pressupostos han imposat criteris restrictius per la dotació de places de nou ingrés del 

personal amb l’objectiu de contenir la despesa pública. 

Aquestes restriccions han anat limitant en bona mesura les possibilitats de reposició de les baixes  

i  vacants  a  les  plantilles  de  personal  fix  i,  al  mateix  temps,  han  dificultat enormement la 

disponibilitat econòmica per atendre noves activitats. A aquesta situació cal afegir-hi el desajust 

evident entre la dimensió de les necessitats de la població i la capacitat real de finançament de 

serveis bàsics i essencials i que  són  particularment  sensibles  a  la intensitat dels canvis socials 

i demogràfics que es venen produint en els darrers anys. 

Tot  plegat  ha  portat  a  l’existència  d’un  dèficit  estructural  de  treballadors  fixes  a 

l’Administració que s’ha  resolt  amb la utilització de personal de caràcter temporal (ja sigui  

personal  funcionari  interí  o  laboral  temporal)  per  a  la  realització  de  funcions ordinàries, 

permanents i estables, de caràcter estructural. 

Aquest fet és especialment rellevant a l’administració local que,  malgrat aquesta situació de 

restriccions  imposades, ha hagut de donar  una  resposta  directa  per a proveir els serveis més 

bàsics i essencials de la població, ja sigui per atendre un major volum dels serveis  ja  existents  

o  per  atendre  aquelles  noves  necessitats  que  requereix  de l’ampliació dels serveis públics. 

Això ha fet que l’evolució de l’ocupació pública a l’Administració, i a aquest Ajuntament en  

particular,  s’hagi  caracteritzat  per  un  increment  de  la  taxa  de  temporalitat,  i  això malgrat 

els esforços que s’han dut a terme mitjançant els diferents plans de millora de l’organització i les 

possibilitats de les Ofertes Públiques d’Ocupació dels darrers anys. 

Amb tot, aquesta  situació  ha  motivat  l’aprovació  de  la  Llei  20/2021,  de  28  de  desembre,  

de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. Aquesta Llei que té 

el caràcter de legislació bàsica (DF 1a)  procedeix de la tramitació com a projecte de llei del  RDL  

14/2021, de 6 de juliol de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació 

pública. Per consegüent, les  previsions  de  l'article  1  pel  qual  es  modifiquen  determinats 

preceptes del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat  públic, aprovat pel Reial decret 

legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, seran aplicables respecte del personal temporal nomenat o 

contractat  amb posterioritat a la seva entrada en vigor. 

Així doncs, aquest conjuntura decretada pel govern de l’estat més la organització de recursos 

humans a l’Ajuntament han de portar-nos com ja anunciàvem a una temporalitat de tendència 

zero o estructural i que xifrem en 8% per finals de 2024. 
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1.2.3. La gestió directa com política de proximitat i qualitat del servei 

El 2021 consolidàvem projectes de mandat referents a la gestió pública de serveis per nosaltres 

essencials de cara al benestar de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès. La gestió pública ha 

d’assegurar una proximitat, transparència, bona gestió optimització dels recursos d’aquells 

serveis que no considerem que hagin de respondre en cap cas a benefici d’uns pocs.  

Aquest 2022 s’ha projectat i consolidat d’acord amb el programa de govern unes eines 

imprescindibles de les polítiques bàsiques d’un sistema democràtic que es vulgui equitatiu i 

compromès amb la ciutadania, i el més allunyat possible de les lògiques especulatives del sector 

privat en sectors essencials per la nostra societat com són: l’habitatge, l’educació, els serveis 

socials i l’aigua. 

Per aquest motiu, durant el proper exercici 2023 tancarem un primer cicle de recuperació de la 

gestió directa dels serveis essencials esmentats, projectes els quals ja s’han executat i/o iniciat 

en el procediment administratiu pertinent per tal de seguir enfortint el sector públic en els eixos 

fonamentals del benestar i bon servei de l’administració pública. 

 

COMU 

La societat COMU l’any 2015 es trobava en situació de pèrdues, sense liquiditat i amb peu i mig 

al tancament de la societat. Una feina de posar ordre, transparència i nova gestió van permetre 

que el 2019 fos el primer exercici amb beneficis en què l’empresa recuperava l’autonomia, el 2020 

i 2021 se saldaven els deute més importants de la societat, i el mateix 2021 assumia nous 

encàrrecs que en els següents punts podreu veure.  

Així mateix, el 2022, ha estat l’any de consolidació i progressió dels serveis que es presten, es 

gestionen o que té encomanats l’empresa municipal 100% pública respecte a les polítiques 

d’habitatge. Així doncs, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès com a institució matriu de la 

COMU SLU presenta una empresa que és capaç de gestionar diversos serveis i que alhora ja està 

preparant les licitacions de les noves promocions d’habitatges a Avinguda Egara i Mas Duran.  

 

Oficina Municipal Sant Quirze Habitatge 

L’encomana de gestió a la COMU de la Oficina Local d’Habitatge, ha permès consolidar el 

desenvolupament de l’espai de coordinació de polítiques públiques de Sant Quirze Habitatge, 

com a espai de coordinació entre la pròpia COMU i els departaments d’habitatge i les 

responsables d’acció social d’habitatge d’emergència. 

Per desenvolupar aquesta coordinació i altres tasques, l’ajuntament està treballant un projecte 

des de la regidoria d’habitatge per a la implementació d’un contracte programa que treballi en 

totes les vessants de l’habitatge, entès aquest per la seva funció d’ús i no com una mercaderia. 

Per consegüent, a més de les previsions de subvencions treballades amb les tècniques provinents 

de diputació i la Generalitat, s’ha previst una partida específica per aquesta encomana de prop de 

250.000 euros en quatre anys. 
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Escola Bressol Municipal 

El curs 2021 – 2022 ha suposat la consolidació del primer any de gestió 100% públic del servei 

municipal d’Escola Bressol Municipal el qual es va començar a prestar formalment des del 

proppassat 1 de setembre de 2021. La posada al dia de les instal·lacions, la estructuració del 

servei i la incorporació de la pràctica totalitat de la plantilla per subrogació a treballadores 

públiques han millorat els estàndards de qualitat de l’escola i han suposat una gestió més que 

notable en el primer any de gestió directa del servei. 

Enguany, els anuncis de la Generalitat de la “gratuïtat” del B2 de les escoles bressols municipals 

suposa un nou repte per tal de seguir mantenint l’equilibri i es per això que enguany s’ha fet una 

previsió d’acord amb la primera liquidació i les previsions “realistes” de subvenció per part de la 

Generalitat (no cal sinó recordar en aquest punt que enguany 2022 hem rebut les subvencions 

de la Generalitat del curs 2017/2018). 

 

Escola Municipal de Música  

Davant la necessitat d’encarar un nou model de l’escola de música i la fi del període contractual, 

han situat l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès en la conjuntura adequada per iniciar en aquest 

cas un nou projecte de l’escola municipal de músic al poble amb uns objectius molt clars:  

▪ Garantir l’equitat en l’accés a la cultura,  als estudis musicals i al gaudi de la música per part 

de tota la població resident al municipi. 

▪ Revisar l’adequació de les polítiques públiques en relació al servei d’escola de música  i al 

servei que aquest presta en l’actualitat. 

▪ Garantir un major control públic del servei, de la programació d’activitats i rendibilitats dels 

espais públics. 

▪ Millorar  l’eficiència  del  servei  EMM  en  termes  econòmics  i  de  gestió  però  sobretot 

d’impacte social i de retorn de la inversió pública a les persones. 

Així doncs, l’escola municipal de música aquest curs 2022 – 2023 és el primer curs de gestió 

directa, amb la voluntat i el compromís polític de seguir els exitosos passos de l’escola municipal 

d’adults L’Olivera. 

 

Escola Municipal d’Adults la Olivera i Nova Escola d’Arts 

Així doncs, l’Ajuntament gràcies al magnífic referent d’educació pública municipal que és pel 

municipi i la comarca l’escola municipal d’Adults l’Olivera, s’està treballant des de la regidoria 

d’educació i cultura en els nous projectes per la formació artística i cultural al municipi, gràcies 

als projectes de la nova Escola d’Arts, la consolidació del PFI, i nous programes que segueixen 

la línia iniciada per projectes com el Transitem 
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1.2.4. Àrea Bàsica de Serveis Socials pròpia 

Com hem anunciat anteriorment el municipi de Sant Quirze del Vallès hem sobrepassat 

oficialment el llindar dels 20.000 habitants, la qual cosa ha comportat també l’inici d’una nova 

etapa als serveis socials municipals: la constitució de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant 

Quirze del Vallès. 

El servei a les persones, i especialment, el servei a les més vulnerables, és un dels serveis més 

importants que pot prestar un Ajuntament. És a dir, tot aquella ciutadania que requereix el 

suport, l’acompanyament i l’impuls per part de l’administració pública, per dignificar moments, 

situacions, conjuntures i necessitats vitals de les persones. Així doncs, els serveis socials bàsics 

s’esdevenen en el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 

proximitat als usuaris i a les usuàries i als àmbits familiar i social. 

Així mateix, l’acció social municipal comporta un conjunt d’intervencions i prestacions que 

realitza l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per donar resposta als drets socials dels ciutadans 

i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès, que tenen com a objectiu donar suport a la cobertura de 

les seves necessitats bàsiques, donant atenció al manteniment de la seva autonomia personal, 

promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat 

de les persones i la seva qualitat de vida. S’adrecen de manera especial a la prevenció de situacions 

de risc, a la compensació de dèficit de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i 

de dependència. 

Els serveis socials bàsics han de tenir un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per tal de 

poder fomentar l'autonomia de les persones per viure dignament, atenent les diferents situacions 

de necessitat en les que es troben o puguin presentar-se en el futur, i han de desenvolupar 

respostes en l'àmbit propi de la convivència i relació de les persones destinatàries dels serveis. 

Amb tot, doncs, i atesa la condició determinant del fet demogràfic, la voluntat política i el 

concepte i caràcter de l’acció social municipal, durant el transcurs de l’any 2021 es va dur a terme 

un treball col·legiat entre tècnics i polítics per aprovar per unanimitat el Pla d’Àrea Bàsica de 

Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès al Ple Municipal ordinari del dia 30 de setembre de 

2021. Aquest Pla ens ha de facilitar el pas d’una acció social assistencial a la qual ens hem 

vist abocades els darrers anys al municipi, per concretar plans de treball que apoderin la 

ciutadania més vulnerable. En definitiva, i no només per una qüestió de població, ha arribat 

l’hora de no dependre subsidiàriament de ningú. 

Les bases del Pla aprovat el setembre de 2021 han d’esdevenir el fonament de l’Acció Social al 

municipi per tal de donar una resposta integral, un suport actiu i proactiu als col·lectius més 

vulnerables, els quals es fonamenten en les línies d’acció i intervenció comunitària següents: 

• Impulsar un model d’intervenció entre els sistemes de serveis socials i els de salut 

• Avançar cap a un model d’intervenció integrada que impulsin i fomentin la inserció laboral 

• La garantia de l’accés al subministraments bàsics com un dels drets essencials per un vida 

digne 

• Garantir el dret a l’habitatge al conjunt de la ciutadania per mantenir el seu habitatge 

habitual, en especial atenció a les persones sense llar 
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• Definir nous models d’atenció integrada entre hàbitat (mobilitat, accessibilitat i habitatge), 

educació (educació 360) i acompanyament en processos legals i administratius 

El mateix ple de 30 de setembre de 2021 es va sol·licitar formalment al Departament de Drets 

Socials de la Generalitat de Catalunya esdevenir Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquest acord 

restà condicionat per l’acord marc, finalment aprovat entre les entitats municipalistes, 

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i el Departament 

de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya el passat 29 de desembre de 2021, en què es 

determinen els serveis i programes, la signatura de cadascun dels contractes programes, els 

compromisos i les obligacions de les parts, els principis rectors i eixos estratègics, els espais de 

coordinació, el finançament, els mecanisme de justificació, informació compartida, la governança 

i la vigència. 

Aquest Acord marc té l’objectiu de determinar els acords generals per al període 2022-2025 del 

Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis 

socials i altres programes de protecció social entre el Departament de Drets Socials, els 

ajuntaments de més de 20.000 habitants i els ens supramunicipals. 

Finalment, cal dir que en el moment de redacció d’aquesta memòria l’Ajuntament de Sant Quirze 

té atorgat un finançament provisional pel desenvolupament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, 

al qual hem presentat al·legacions ja que pensem que el primer any d’aquest contracte entre 

Generalitat i Ajuntament no pot començar infrafinançat. L’Ajuntament, malgrat tot, se segueix 

dotant del personal necessari per encara aquest repte com un dels més importants com a 

administració pública. 

Aquest és un repte i un compromís que requereix una corresponsabilitat enorme, és a dir, tan 

Generalitat com Ajuntament hem d’avançar plegats per fer possible que aquest canvi que iniciem 

amb aquest expedient, amb aquest punt, amb aquest voluntat de fer-ho possible... no només ens 

doti de millors eines i més recursos, sinó que siguem capaces d’aconseguir que la ciutadania copsi, 

percebi i s’apoderi gràcies a l’acció social d’aquest Ajuntament. 

 

1.2.5. SQV Aigua – Sant Quirze Serveis Municipals 

Sant Quirze del Vallès estem arribant al final d’una etapa, després de 20 anys de concessió del 

servei municipal d’abastament d’aigua, aquest gener de 2023 s’exhaureix la vigència d’aquesta 

concessió en mans privades que gestiona l’abastament d’aigua al nucli urbà, ja que Les Fonts té 

un servei propi del barri. 

Som en un moment clau per decidir qui gestiona la sobirania d’un bé escàs com és l’aigua. L’aigua 

és un dret humà i un servei bàsic i públic, no una mercaderia. Per tant, la seva gestió ha d’estar 

fora de lleis del mercat o dels interessos privats i comercials. Així doncs, i amb la premissa de 

l’accés universal i la no mercantilització d’un bé escàs, s’inicia el camí cap a la gestió pública 

d’aquest servei. 

D’acord amb la nova Agenda Urbana 2030 de Nacions Unides i els seus objectius de 

desenvolupament sostenible pensem que com a servei públic s’ha de garantir a tota la ciutadania. 
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L’accés a l’aigua potable i al sanejament ha estat reconegut com a Dret Humà, que com a dret 

bàsic i fonamental ha de ser implementat i gestionat en pro de l’interès general. Per consegüent, 

els usuaris i usuàries no poden veure supeditada la garantia d’aquest servei a les seves condicions 

monetàries. 

Les persones no poden viure sense aigua. Hi ha un consum mínim que ha de ser garantit a tots 

els éssers humans, i aquest accés no pot estar condicionat a la capacitat de pagament de les 

persones usuàries ni per l’ànim de lucre dels operadors privats. Així doncs, el fet de no necessitar 

la cerca de beneficis i repartiment de dividends de qualsevol ens privat ens ha de permetre 

reinvertir aquests guanys monetaris en la millora de la transparència, dels sistema d’aigua i 

sanejament, i l’adaptació a les necessitats socials del moment. 

Així doncs, aquest 2022 ha estat el darrer any de la concessió del servei d’abastament d’aigua al 

municipi. Doncs, ja fa mesos que des del consistori s’ha treballat en l’avaluació i assessorament 

tècnic del servei d’abastament d’aigua municipal. Gràcies a la figura d’intervenció tècnica , 

gràcies a l’aprovació de la memòria de canvi model gestió en el servei d’abastament d’aigua, 

gràcies a la creació de la nova empresa pública, mitjà propi de l’Ajuntament de Sant Quirze del 

Vallès de capital 100% públic, i gràcies a l’inici de la nova gerència, ja ens trobem en predisposició 

de dir que l’any 2023 serà l’any de la nova gestió directa del servei d’abastament d’aigua dins el 

cicle de l’aigua del municipi. 

 
 

Tot plegat ho fem acompanyats de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública gràcies a 

l’aprovació per unanimitat d’adhesió al ple municipal del mes de juliol de 2020. Per consegüent 

l’AMAP i l’Ajuntament, i tenint en compte que la concessió del servei finalitza el proper gener 

de 2023, hem iniciat un camí plegats per enfortir l’administració pública respecte la fiscalització 

i el desenvolupament dels estudis necessaris per avançar cap a la gestió directa del servei 

municipal d’abastament de l’aigua a Sant Quirze del Vallès. 
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1.3. Organització i execució pressupostària 

Precisament, gràcies a tot el què s’ha explicat fins ara, fons de finançament, planificació de 

desenes d’accions, feedback amb la ciutadania i grups municipals, organització interna, 

enfortiment de la maquinària municipal 100% pública i ampliació de la plantilla municipal, entre 

moltes altres qüestions que es detallen en aquesta memòria han permès fer un seguiment acurat, 

pràctic i al dia de la gestió pressupostària municipal. La qual cosa ha comportat tres elements 

fonamentals a nivell pressupostari que valen la pena relatar a continuació: 

 

Subvencions 

Si bé és cert que l’Ajuntament ha atorgat més subvencions que mai en aquest mandat, també és 

cert que hem estat capaços d’anar a buscar finançament que ens han permès fer més i millors 

actuacions municipals. Segurament, aquest capítol encara seria més excellent si l’estat no hagués 

exclòs els municipis mitjans de moltes subvencions NGEU que han anat a parar a grans 

municipis i àrees metropolitanes. 

 

Execució pressupostària de despesa corrent 

L’execució de pressupost de capítol 2 de despesa s’ha anat ajustant moltíssim, i alhora per tant, 

ha tingut un alt percentatge d’execució, sempre per sobre del 90% d’execució i mantenint sempre 

en tots els exercicis el període mig de pagament per sota dels 30 dies. 

 

Execució pressupostària de les inversions 

Segurament un dels capítols més importants i que reflecteixen més el fet d’haver posat múscul a 

la casa, més gent, més professionals, més treballadores públiques, és l’execució que s’ha més que 

triplicat els darrers dos anys 2021 i 2022. 
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2. PARTICIPACIÓ I BONA GOVERNANÇA 

2.1. Democràcia participativa: projectes i actuacions 

El pilar fonamental sobre el qual s'assenta la relació entre la ciutadania i les seves institucions 

és la confiança. Per aconseguir aquesta confiança hem volgut reforçar aquells mecanismes que 

garanteixen l'eficiència, la integritat i la imparcialitat. En definitiva, consolidar la implantació de 

l’ètica pública a l’Ajuntament en la seva gestió del dia a dia. 

Les persones que formem part de l’Ajuntament, ja siguem electes o tècnics, hem d’actuar d’acord 

amb uns principis ètics que responguin al que és exigible als representants i responsables de les 

polítiques públiques. Per això cal desenvolupar dia a dia un sistema d’integritat, concentrat en 

la cultura interna, la prevenció, les eines de gestió, el control i el compromís, amb el compliment 

del codi de conducta dels alts càrrecs i electes aprovat durant el mandat 2015 – 2019, així com 

també el codi ètic signat per les representants electes de l’equip de govern. 

Un dels elements principals per aconseguir aquesta confiança radica també en el foment de la 

transparència i el rendiment de comptes en l’actuació municipal que l’equip de govern està 

consolidant gràcies a dues grans línies d’acció per la democràcia participativa: el consell de poble 

i les diferents meses de participació. Així com també, ha anat actualitzant el portal de 

transparència i la facilitat de la informació de la gestió pública als grups polítics que conformen 

el Ple Municipal, tal i com es reconeixen en els segells de transparència que any rere any recull 

l’Ajuntament. 

Així mateix, les tecnologies de la informació i la comunicació ha suposat una oportunitat i un 

element imprescindible en la transformació de les relacions entre la ciutadania i l’administració. 

L’ús d’eines tecnològiques ha contribuït a millorar l’eficiència en la gestió municipal i a 

evolucionar cap una administració més oberta, transparent i participativa. 

Aquest seguit d’accions han estat fiscalitzades, creades, compartides i treballades en la vintena 

d’espais de participació amb els quals s’ha apoderat a la ciutadania del ple municipal: 

 
Espais de participació1 
 

  

 

Consell de Poble2 

Consell Educatiu Municipal 

Consell dels infants3 

Comissió Pla Educatiu 360 

 

Canals telemàtics d’atenció a 

la ciutadania 

Mesa de Cultura 

Mesa de Comerç 

Mesa de Cooperació 

 

Mesa d’Habitatge 

Mesa de Salut 

Mesa d’Aliments 

 
1 Consulteu o demaneu al servei de participació el mecanisme per formar-ne part. Totes les meses disposen d’un reglament 

orgànic per poder participar-hi 
2 De nova creació d’aquest mandat, ja contemplat en el reglament municipal de participació 
3 De nova creació d’aquest mandat, ja contemplat en el reglament municipal de participació 
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Despatx obert de joventut4 

Comissió intermunicipal de 

Les Fonts 

Despatx obert d’alcaldia5 

Mesa d’Ecologia Urbana 

Mesa d’Esports 

Mesa de Feminisme 

Mesa de Gent Gran 

 

Mesa del procés participatiu 

de Les Fonts6 

Mesa de Dones Emprenedores 

Mesa amb les AFA dels 

centres d’ensenyament 

Taula Jove 

A Sant Quirze del Vallès ja comptem amb disset espais de participació sectorial i sis espais de 

participació transversal perquè entre totes puguem donar una resposta compartida a les 

necessitats del poble. 

 

2.2. Preparació dels plens municipals de pressupost i ordenances fiscals amb la 

participació dels grups municipals 

Treballem per una economia al servei de les persones com a leitmotiv, i volem que passi a través 

de la participació, perquè aquesta l’entenem com una eina bàsica per la creació i la potenciació de 

les accions de govern de present i futur.  

Aquest pressupost s’ha tirat endavant, des d’un punts de vista participatiu, seguint els inputs de 

tres grans actors. Primer, la ciutadania a través de les meses de participació; Segon, els tècnics 

de la casa a través de cadascun dels serveis municipals; i Tercer, el feedback amb els grups 

municipals del consistori. Amb aquest darrer grup podem afirmar que hem volgut fer un treball 

previ i de jornades de treball amb la oposició tan per ordenances fiscals 2023 com pel pressupost 

2023 amb el calendari següent 

▪ 22 de setembre i 4 i 18 d’octubre de 2022. Reunions de treball de les OOFF 2023 

▪ 28 d’octubre de 2022. Comissió informativa del Ple extraordinari d’ordenances fiscals 2023 

▪ 28 d’octubre de 2022. Ple extraordinari d’ordenances fiscals 2023 

▪ 15, 22 de novembre de 2022. Reunions de treball del Pressupost Municipal 2023 

▪ 2 de desembre de 2022. Comissió informativa del Ple de Pressupost Municipal 2023 

▪ 13 de desembre de 2022. Ple extraordinari de Pressupost 2023 

A partir d’ara, com sempre, la nostra tasca seguirà els passos pautats per a  la tramitació i 

aprovació, aprovació la qual s’esdevindrà en la millor prova que malgrat els contratemps, aquest 

pressupost que aquí us presentem, situa l’ajuntament i l’administració local com a punta de llança 

de la defensa dels drets de la ciutadania i el servei públic.  

 
4 El despatx obert de joventut té lloc cada primer divendres de mes, mireu el web municipal per més informació o dirigiu-vos al 

Canya Jove 
5 El despatx obert d’alcaldia té lloc cada últim divendres de mes, mireu el web municipal per més informació 
6 Creació el Gener de 2020, amb l’inici del procés dels estudis previs perquè Les Fonts SQV i Les Fonts TRS esdevinguin un sol barri 
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3. MARC PRESSUPOSTARI MUNICIPAL 2023 

 

Un cop feta la valoració general del què ha comportat la gestió pressupostària dels primers tres 

anys de mandat, a partir d’aquest punt iniciem l’avaluació i explicació habitual del pressupost 

corrent, en el benentès que aquest pressupost no es pot entendre sense tota la feina feta fins a 

dia d’avui gràcies als Pressupostos 2020, 2021 i 2022. 

Així doncs, i vist el ple d’ordenances fiscals es constata d’acord amb ingressos, despeses i 

inversions que el present pressupost 2023 que s’exposa a continuació, es tracta, essencialment, 

d’un esforç de la institució per mantenir i ajustar serveis i activitat local sense augmentar la 

pressió fiscal a la ciutadania. 

 

 

Evolució dels totals del pressupost inicial 2015 - 2023 

 

Per consegüent, el marc pressupostari municipal consolida la despesa i la tendència de 

creixement dels exercicis 2019, 2020, 2021 i 2022, però també seguint la tendència dels exercicis 

del mandat 2015 – 2019 amb l’entrada de l’equip de govern actual. 

Per aquest motiu, aquest pressupost 2023 segueix les línies d’acció pressupostària que atorguen 

sentit polític i tècnic al pressupost general següents: 
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▪ Comptes municipals sòlids i sanejats: una base d’ingressos propis suficients, una gestió 

de les subvencions cada vegada més depurada i tot i la pandèmia, la conjuntura 

sociopolítica amb Ucraïna i la inflació més disparada d’aquest segle ens mantenim amb 

només un deute viu 19,64% i una previsió d’estabilitat pressupostària bruta positiva 

 

Informe endeutament Ajuntament, novembre 2022 

 

▪ Una proposta de despesa per la consolidació de la plantilla 

 

▪ Manteniment del control sobre la despesa i la tresoreria 

 

▪ Previsió realista d’ingressos i despeses: la previsió tant dels ingressos com les despeses 

s’ha confeccionat sobre la base de l’execució pressupostària i els compromisos de despesa 

futura 

 

En general, el pressupost 2023, respecte la situació d’ingressos es veu incrementada, 

especialment per tres qüestions fonamentals, d’una banda, primer perquè en el capítol de 

transferències corrents es veuen incrementades, especialment, per les aportacions de l’estat 

gràcies a haver passat els 20.000 habitants, però també, i segon, per la situació actual de llicències 

urbanístiques importants que estan seguint el seu tràmit i que afecta tan a impostos indirectes 

com a taxes. I d’altra banda, i tercer, gràcies a l’increment novament de transferències de capital 

ateses les subvencions a les que opta l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès. 

Així mateix, respecte la situació de despeses pel pressupost de 2023, en general, es consoliden 

també tres aspectes. Primer, la consolidació de la plantilla. Segon, els nous contractes de serveis, 

els quals en alguns casos ja s’ha fet l’increment pertinent en previsió de l’augment de preus que 

estem vivint. I tercer, l’augment en les inversions respecte l’any anterior, gràcies en bona mesura 

el què s’ha anunciat al paràgraf anterior per l’augment de les transferències de capital. 

 

  

(+) Drets liquidats capítols I-V (Liquidació 2021) 21.384.850,10 €          

(-)Obligacions reconegudes capítols I, II i IV (Liquidació 2021) 19.082.547,51 €          

(+) Despeses Finançades amb RTDG 173.524,21 €               

Resultat 2.475.826,80 €            

Anualitat teòrica operacions pendents 695.687,54 €               

Estalvi net 1.780.139,26 €            

Ratio 110% 19,64%
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Evolució Ingressos Mandat 2019 – 2023 

 

 

Detall 2023 

 

  

Impostos directes 11.275.000,00 €            48,02%

Impostos indirectes 1.087.300,00 €              4,63%

Taxes i preus públics 2.874.000,00 €              12,24%

Transferència corrents 6.716.004,66 €              28,60%

Ingressos patrimonials 326.100,00 €                 1,39%

Transferències de capital 582.997,31 €                 2,48%

Operacions financeres 617.474,96 €                 2,63%
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Evolució Despeses Mandat 2019 – 2023 

 

 

Detall 2023 

   

2020 2021 2022 2023

Capítol I. Recursos Humans 43,94% 42,28% 46,22% 45,56%

Capítol II. Béns i serveis 39,95% 39,56% 41,47% 41,07%

Capítol III. Despeses Financeres 0,40% 0,42% 0,56% 0,50%

Capítol IV. Transferències corrents 4,45% 4,41% 4,97% 3,89%

Capítol VI. Inversions reals 8,70% 9,54% 4,14% 6,27%

Capítol VIII. Transferències de capital 0,15% 0,33% 0,36% 0,09%

Capítol IX. Passius Financers 2,41% 2,14% 2,28% 2,63%

Capítol I. Recursos Humans     10.707.193,65 € 45,56%

Capítol II. Béns i serveis      9.651.937,10 € 41,07%

Capítol III. Despeses Financeres         116.500,00 € 0,50%

Capítol IV. Transferències corrents         913.200,95 € 3,89%

Capítol VI. Inversions reals      1.472.472,27 € 6,27%

Capítol VIII. Transferències de capital           20.000,00 € 0,09%

Capítol IX. Passius Financers         617.572,96 € 2,63%
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3.1 Ingressos i Ordenances Fiscals 2023 

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vam determinar i aprovar la política d’ingressos i 

recaptació al ple municipal extraordinari de forma inicial aquest proppassat mes de novembre 

amb la clara voluntat de reforçar el sector públic i seguir apostant per segon any consecutiu per 

una reducció de la pressió fiscal. 

Així doncs, el mandat en curs, s’haurà saldat amb una augments del 3,9% el 2020, de l’1,8% el 

2021, del 0% el 2022 i del 0% el 2023. Aquesta política de fiscalitat vol aportar a Sant Quirze del 

Vallès un política ordenada de recaptació i, així mateix, el govern ens hem disposat a estabilitzar 

la fiscalitat i fer-la de forma el màxim d’equitativa possible. 

Els ingressos, doncs, expressen i constaten que s’executaran una sèrie de mesures fiscals 

necessàries per afrontar els nous reptes de despesa que ens demana la ciutadania per tirar 

endavant projectes ja imprescindibles al nostre poble i que ho exposarem en el següent apartat 

quan parlem de despeses.  

D’altra banda, és un fet que no només millorem en ingressos sinó que també podem afirmar que 

som uns dels ajuntaments més sanejats econòmicament del país, però encara no tenim ni 

les estructures ni la maquinària a nivell del què demanda una ciutadania al segle XXI. Per aquest 

motiu el capítol d’ingressos expressa en bona mesura un augment amb la voluntat de dur a terme 

aquestes millores gràcies a un mínim esforç fiscal amb l’objectiu d’estabilitzar unes finances 

municipals per retornar al poble més i millors serveis, i sobretot encara un futur d’inversions 

amb una visió a mig termini. 

Aquesta política d’ingressos es pot apreciar amb la taula cronològica que podeu veure a a 

continuació: 

 

2020  OOFF – 4% impostos municipals – increment de la recaptació per afrontar la nova 

dimensió del poble i les necessitats de servei públic 

 Augment: 840.000€ 

 

2021  Ingressos – superació del llindar de 20.000 habitants i una augment impositiu fiscals als 

grans propietaris, el què va suposar que 87 sobre 12.000 rebuts assumeixen el 48% del 

total de l'increment 

 Augment: 1.505.864,11€ 

 

2022 Congelació d’impostos i taxes – increment per consolidació 20.000 habitants i lleu 

recuperació de la construcció i l’activitat econòmica 

 Augment: 500.000€ 
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2023 Congelació d’impostos i taxes – increment per consolidació 20.000 habitants i augment 

de la recaptació d’impostos de la construcció – caiguda de recaptació de l’IBI i la 

Plusvàlua 

 Augment: 350.000€ 

 

Una pressió fiscal pautada, controlada i justa 

 

 

 

 

  

Any
Drets 

reconeguts IBI
% Incr. IBI

2012 6.755.759,67 € 14,33%

2013 7.085.719,30 € 4,88%

2014 8.006.462,56 € 12,99%

2015 7.950.714,40 € -0,70%

2016 7.436.422,67 € -6,47%

2017 7.479.284,74 € 0,58%

2018 7.457.147,84 € -0,30%

2019 7.479.684,33 € 0,30%

2020 7.933.309,65 € 6,06%

2021 8.164.903,36 € 2,92%

2022 8.035.871,97 € -1,58%
es congelen impostos, els DR es mantenen, malgrat hi hauria un petit escreix per finalització de bonificacions i noves 

altes, les noves bonificacions per plaques fotovoltaiques ha suposat una baixa ens els ingressos  (a data: 17/11/2022)

2023 7.800.000,00 € -2,94%
es congelen impostos, els DR es mantenen, tanmateix hi ha un descreixement degut al gran nombre de bonificacions 

per plaques solars

G
o
v

er
n

Es dur a terme la revisió catastral, el què suposa un decrement en l'IBI durant aquest període

S'assumeix l'increment de forma igual pel conjunt d'unitats fiscals petits i grans propietaries sense distinció

87 sobre 12.000 rebuts assumeixen el 48% del total de l'increment, per aquest 2021 la ciutadania assumiria entre 1 o  

2 euros d'increment al mes
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3.2. Despesa corrent i inversió 2023 

Passada l’excepcionalitat del pressupost 2021 per fer front a la pandèmia de la Covid-19, en què 

es va fer un esforç especial en capítol 4, els capítols de despesa per a l’any 2022 s’han redreçat 

cap a la normalitat del pressupost ordinari de l’exercici 2020. I enguany per a l’exercici 2023 

presentem uns pressupostos per tornar només a la normalitat de despesa pública prevista per 

serveis, contractes i inversions, sinó que també preveiem el més que possible augment de preus 

en determinats contractes que acaben. 

D’acord amb aquesta premissa, es proposa una despesa que recupera, en bona mesura, la 

quotidianitat de les activitats i els serveis municipals al poble, així com també, la consolidació de 

la gestió de la despesa d’acord amb les voluntats del programa de govern. 

Ens trobem al darrer any de mandat, i l’evolució dels percentatges de cadascun dels capítols de 

despesa als pressupostos d’aquests anys, han servit per créixer i augmentar la prestació de 

serveis, augmentar la plantilla i les activitats al municipi. Aquesta idea de fons de la política 

pressupostària municipal es fa evident, sobretot, als capítols de despesa que han de garantir més 

i millors serveis públics a la ciutadania. Ens referim, especialment, als capítols 1 i 2 del 

pressupost, els quals han incrementat el seu pes en el pressupost.  

 

El capítol 4 s’estabilitza i es segueixen garantint les subvencions i als ajuts bàsics per l’exercici 

següent. Mentre que el capítol 6 mostra un clar avenç en el percentatge gràcies en bona mesura 

a la política de cerca de subvencions municipals per desenvolupar projecte com el Torrant de la 

Font del Pont, la nova Horta Municipal o la renovació del Casal Serra de Galliners i la Sala 

Muriel Casals. 

Ara bé, i com cada any, volem reivindicar que si hi ha un capítol que és un clam per avançar cap 

a la implantació d’una banca pública, aquest és el capítol 3, i no només fem referència als 

interessos associats al retorn d’un préstec, sinó que hem hagut de sumar, com l’any passat el 

conjunt de despeses de manteniment de tenir diners de totes i tots al sistema bancari 

convencional. És a dir, el sector privat s’enriqueix per via del cobrament d’una presumpta 

despesa de manteniment respecte uns diners que són de totes i tots, el cinisme, sense parangó, 

d’una banca rescatada amb diners públics. Valgui doncs, aquesta memòria també per fer una 

petició a la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’una banca pública. 

2020 2021 2022 2023

Capítol I. Recursos Humans 43,94% 42,28% 46,22% 45,56%

Capítol II. Béns i serveis 39,95% 39,56% 41,47% 41,07%

Capítol III. Despeses Financeres 0,40% 0,42% 0,56% 0,50%

Capítol IV. Transferències corrents 4,45% 4,41% 4,97% 3,89%

Capítol VI. Inversions reals 8,70% 9,54% 4,14% 6,27%

Capítol VIII. Transferències de capital 0,15% 0,33% 0,36% 0,09%

Capítol IX. Passius Financers 2,41% 2,14% 2,28% 2,63%
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3.2.1. Capítol I: post crisi, planificació i futur 

Aquest capítol s’ha parlat abastament en el punt 1.2 però voldríem fer èmfasi en alguns dels 

aspectes a tenir en compte per la anàlisi dels pressupostos 2023. I és que Sant Quirze del Vallès 

som un poble que es fa gran, que mantenim la nostra idiosincràsia i el nostre voler ser poble com 

a identitat i com a manera d’entendre les polítiques municipals.  

Som conscients que Sant Quirze del Vallès creix com a municipi i ja passem dels 20.000 

habitants, i per tant, calia una proposta ambiciosa de recursos humans per l’Ajuntament, tal i 

com ja vam avançar en l’aprovació del pressupost 2020, la tardor de 2019, i hem anat referendant 

en les següents memòries, 2021 i 2022. 

 Tot plegat, és cert que ha comportat tres coses al nostre entendre. Primer, un augment de places 

en plantilla. Segon un augment dels costos de capítol 1. I tercer, un millor servei públic 

municipal, tan en serveis, com atenció com en projectes, i que no ens cansarem de millorar. 

 

 

El govern municipal té ple compromís i exigència amb els representants del sector públic de 

l’administració local per la seva vocació de servei públic. Motiu pel qual, acabarem d’incorporar 

el conjunt d’oferta pública d’ocupació i s’implantarà el Pla d’Estabilització consensuat amb la 

mesa de sindicats, així com també aprovisionem places de policia municipal, les quals 

conjuntament amb la consolidació de la dotació pressupostària per a 6 persones més en plantilla 

de 2022 suposen un sostre històric al municipi, i la despesa més important de capítol 1 per un 

servei municipal. 

Així doncs, el capítol 1 de pressupost municipal, consolida una base de treballadors i 

treballadores públiques pels propers anys d’un total de 233 de les quals, 205 ja es troben en 

plantilla i 28 estan pendents de procés de selecció. Això ens situa en els millors números de 

recursos humans a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès. Aquest volum de treballadors i 

treballadores com hem vist anteriorment s’ha vist altament incrementat per tres motius 

fonamentals. Primer, per l’augment de places organitzat i planificat l’any 2019, a l’inici de 

mandat. Segon, per la cobertura creixent de les places vacants existents a l’inici de mandat a 

Descripció Inicial Pressupost Executat

2019 Despesa en RRHH 8.876.106,04 € 8.821.073,00 €

2020 Despesa en RRHH 9.425.415,88 € 9.146.805,72 €

2021 Despesa en RRHH 9.706.636,23 € 9.615.562,05 €

*2022 Despesa en RRHH 10.255.266,76 € 7.259.632,18 €

2023 Despesa en RRHH 10.707.193,65 €

*dades inici del darrer trimestre
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través dels processos de selecció i la oferta pública. I tercer, pels processos previstos dins del pla 

d’estabilització de la plantilla aprovat enguany. I finalment no podem deixar èmfasi en la 

planificació de les jubilacions i els relleus dins de la plantilla.  

 

  Places ocupades Vacants Plantilla 

2020 177 20 197 

2021 180 32 212 

2022 192 21 213 

2023 205 28 233 

Sant Quirze del Vallès, respecte el capítol 1, si el comparem amb altres municipis similars de la 

comarca bé siguin per renda per càpita, bé sigui per població, per exemple Matadepera (2021) 

dedica 593€/habitant del pressupost municipal, o bé Barberà del Vallès (2021) dedica 

497€/habitant del pressupost municipal. Mentre Sant Quirze del Vallès dedicava 481€/habitant 

el 2021. Els augments salarials i l’augment de plantilla portaran a Sant Quirze del Vallès a 

dedicar 515€/habitant. 

Per tot el què s’ha exposat fins a aquest punt, el pressupost de 2023 suposa un 45,56% del total 

del pressupost, respecte el 46,22% de l’any anterior, i  referent al pressupost inicial el pes de 

capítol 1 suposa tan sols un increment d’un 3%, respecte el 2020. Sintetitzant, podem afirmar 

que el capítol 1, és el resultat de la consolidació de plantilla i l’ampliació dels escassos nous llocs 

de treball que s’han pogut crear malgrat la pandèmia. 

En síntesi, el capítol 1, davant tot el que fa referència a la provisió de places i llocs de treball 

planificat pel departament de personal de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, com hem dit 

anteriorment, comportarà una evolució de la temporalitat a la plantilla des de l’any 2019 del 

voltant del 40% fins a finals del 2024 del 8% (vegeu també 1.2).  
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3.2.2. Capítol II: augment de la despesa i enfortiment del sector públic 

La despesa en béns i serveis per l’exercici 2023 recupera i augmenta, en bona mesura, els imports 

del primer pressupost de mandat, el 2020, en serveis que van veure afectada la seva disposició 

ordinària atesa les necessitats inajornables de la pandèmia. 

Així mateix, no només s’ha procurat recuperar la despesa ordinària de 2020, sinó que també s’ha 

volgut mantenir i augmentar part de despesa estructural generada per serveis que han 

esdevingut essencials com feminismes, la implantació de l’àrea bàsica de serveis socials i cultura.  

Per consegüent, podem veure com el capítol 2 recupera percentatges pel què fa als serveis, i 

alhora augmenta el seu creixement al voltant d’un milió d’euros des de 2020. Aquesta evolució 

es pot veure al gràfic següent:  

 

 

Despesa de capítol 2, béns i serveis. Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, nov’22 

 

Així doncs, el resultat del capítol 2 es reflecteix de forma clara per àrees de govern respecte la 

despesa corrent de les quals ja se’n pot discernir que no hi ha canvis especialment rellevants. Per 

aquest motiu, la memòria d’enguany respecte aquest capítol parla de projecte de poble, de les 

polítiques d’agenda urbana i dels projectes que s’estan fent i es desenvoluparan durant el 2023.  

Per tot això, entre el conjunt de partides i projectes que es desprenen del capítol 2 del pressupost 

2023 en volem destacar les següents qüestions: 
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▪ Planificar el futur: SQV 2030 

La feina compartida entre totes les àrees serveix i determina l’inici d’un any clau per dibuixar el 

futur del municipi, un inici de la Sant Quirze del Vallès del futur. En altres paraules, més d’acord 

amb les agendes internacionals, aquest 2023 ha de servir per determinar concretar, planificar i 

programar l’Agenda Urbana 2030 de Sant Quirze del Vallès amb seguit de projectes que han de 

consolidar de la transformació del municipi. 

Pla d’Acció Cultural 

Un Pla d’Acció Cultural (PAC) és un instrument creat per promoure la reflexió, el debat i el 

desenvolupament d'estratègies i propostes per a l'acció cultural local. Es tracta, doncs, d’un  

document que ha de permetre planificar i donar coherència a la política cultural per als propers 

anys. 

Aquest és un pla que volem que sigui plenament consensuat entre entitats, associacions, persones 

de la cultura, grups municipals i ciutadania amb l’objectiu de definir el mapa cultural del poble 

pels pròxims anys. Esdevenint un projecte transversal, que s’ha de trobar de forma constant en 

tot l’àmbit de l’educació 360 i el desenvolupament de polítiques municipals.  

Pla Educatiu i Educació 360 

El mandat passat van dotar-nos del Pla Educatiu i vam fer de Sant Quirze del Vallès un poble 

en mirada 360, on tots els moments, entorns i vivències són espais educatius i on l’aprenentatge 

és per a totes, per a les més xiques i per a les més grans. 

Les diferents fitxes del pla educatiu i la seva adaptació constant a una realitat canviant, 

complementades en la visió 360 han estat i són treballades de manera transversal en l’espai del 

grup impulsor tècnic. Ens han servit per a fer front a les noves realitats que la pandèmia de la 

COVID ens ha posat davant:  la salut emocional i mental de totes. Les educadores a l’espai 

obert, les trobades intergeneracionals, el SOAF (servei d’orientació a les famílies), l’espai 

d’acollida a les supervivents de la violència masclista i la gestió de la solitud sobrevinguda, són 

d’entre d’altres projectes que atenen a necessitats detectades en l’àmbit del pla educatiu i que 

amb mirada 360 i participades per tota la comunitat educativa, les entitats del poble i el grup 

impulsor tècnic formen part del pla de treball per fer del nostre poble un espai educatiu i on les 

cures són part de les relacions entre totes nosaltres. 

Pla Local de Joventut 

El Pla Local de Joventut és un instrument aprovat gràcies al treball conjunt, del servei de 

joventut, el canya jove, i les joves i els joves que han participat en la confecció de les polítiques 

municipals i les accions que cal prendre per donar un paper rellevant a la joventut del poble. 

Aquestes polítiques abasten des de lo més fonamental com pot ser l’habitatge, els espais d’oci i 

de relació o els programes educatius per adolescents i joves, bé sigui per trobar la seva primera 

feina, o bé sigui per aprendre en valors, com per exemple les relacions sexe afectives. 
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Pla Director de l’ABSS 

El Pla Director de l’Àrea Bàsica de Serveis socials determina el programa d’actuació que ja s’està 

seguint des del servei municipal de benestar social i l’àrea de recursos humans per desenvolupar 

les principals línies d’acció per tal que les més vulnerables es trobin emparades per un servei 

públic que assumeix, al municipi de Sant Quirze del Vallès, en tant que ha superat els 20.000 

habitats, i ha preparat la seva estructura organitzativa per fer-hi front (vegeu punt més endavant 

en aquest apartat “àrea bàsica de serveis socials” de Sant Quirze del Vallès).  

Pla Local d’Habitatge 

Un dels principals reptes que s’havia marcat aquest govern era posar ordre i posar en 

funcionament el que hem volgut denominar Sant Quirze Habitatge, en que el servei municipal 

d’habitatge, la COMU i el servei de benestar social i Alcaldia iniciessin un programa de treball 

conjunt. Una vegada iniciades les polítiques d’emergència social, la necessitat de personal de 

cadascun dels serveis i el bon desenvolupament de les tasques de la COMU, hem iniciat la 

redacció del Pla Local d’Habitatge que ha de marcar les directrius en aquesta matèria pels 

pròxims 6 anys.  

POUM  

El Pla d’Ordenació Urbana Municipal és la principal eina de planificació de determinació, de 

normativa i de projecte de poble del qual es doten els municipis. Sant Quirze del Vallès després 

d’una gran tasca de participació, de l’aprovació inicial, d’atendre el conjunt d’al·legacions, de 

rebre el vist i plau dels organismes sectorials i d’aprovar provisionalment el Pla, ara només 

restem emetent a l’aprovació definitiva per part de la Generalitat que esperem que es produeixi 

abans d’inicis del mes de març. 

Aquest pla ve a determinar el desenvolupament urbanístic del municipi en tres grans línies. 

D’una banda l’habitatge, el qual nodreix bona part del Pla Local d’Habitatge abans esmentat, 

d’altra banda la coherència entre el teixit residencial, el sistema d’equipaments i la mobilitat del 

municipi, i finalment el desenvolupament urbanístic del propi pla a través dels diversos plans de 

millora urbana previstos, com per exemple, el pla especial urbanístic del Parc dels Torrents. 

Pla Especial Urbanístic del Parc dels Torrents 

L’ordenació dels espais lliures ha estat un dels objectius principals del planejament de Sant 
Quirze del Vallès, gràcies a la oportunitat de caracteritzar el municipi de Sant Quirze del Vallès 
per l'estreta relació amb l'espai lliure, tant per la continuïtat de les àrees urbanitzades amb la 
serra de Galliners, com per la penetració dels espais naturals en aquestes àrees a través de les 
rieres que travessen el municipi. Partint del potencial de la serra com a parc territorial, i de les 
rieres com a nexe d'unió entre les àrees naturals i urbanitzades, el POUM planteja la constitució 
d'un sistema d'espais lliures capaços de definir per si mateixos les característiques territorials i 
urbanes de Sant Quirze; no només aprofitant les condicions naturals de la serra i els amplis espais 
de la riera, que donen l'oportunitat d'un espai lliure amb gran continuïtat, sinó també a través 
de la creació d'elements de relació entre aquest i altres espais lliures de la vila, constituint un 
sistema de parcs des de la serra fins a les petites places dels barris. 
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El Pla Especial del Parc dels Torrents, es posa com a objectiu prioritari estructurar el sistema 
d’espais lliures, preveient a partir del reconeixement realitzat en el procés d’informació de la 
redacció del Pla, uns bons estàndard quantitatius,  tant de distribució dels espais lliures a 
l’interior de la ciutat, com d’una especial significació pel rol estructurador que se’ls hi ha de donar 
a aquests espais en la configuració del nou projecte urbà i territorial, i que han de configurar el 
resultat de l’aplicació del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

Mobilitat Urbana Sostenible 

L’equip de govern s’ha volgut armar de raons per salvaguardar la salut pública en un municipi 

com el nostre, en que el vehicle privat ocupa el 90% de l’espai viari. És per aquest motiu que 

s’han desenvolupat successivament l’estudi de mobilitat urbana per la pacificació del centre de la 

vila, el pla director de la bicicleta i finalment l’instrument que uneix el conjunt de polítiques de 

mobilitat d’un municipi, el Pla de Mobilitat urbana Sostenible.  

Polígons industrials 

Des del consistori s’ha atès en tot moment les demandes d’infraestructura i planejament 

necessàries per al bon funcionament del conjunt de polígons industrials de Sant Quirze del 

Vallès, fins a un total de 5. D’una banda amb la prova pilot referent a temes d’energia a Can 

Corbera, el planejament urbanístic al sector oest del polígon de Can Canals, el qual és l’únic 

indret que restava per tancar el planejament i per consegüent poder urbanitzar i donar cabuda a 

noves activitats econòmiques, i així mateix en el conjunt del polígon de Can Canals, s’ha 

desenvolupat, redactat i aprovat definitivament el projecte de Pont Passera entre els municipis 

de Sant Quirze del Vallès i Sabadell per una millor connectivitat amb les vies d’alta capacitat del 

sistema viari.  

 

▪ Salut pública i mobilitat 

Una de les qüestions que es van posar més a l’ordre del dia durant la pandèmia de 2020 i què 

tanmateix moltes persones semblen haver deixat en l’oblit, és la qüestió de fer les nostres ciutats 

més amables, més aptes per totes les edats i sobretot, unes ciutats en que la salut pública sigui 

un dels paradigmes transversal a qualsevol política d’espai públic. 

Més enllà de polítiques puntuals que el govern va anar desenvolupant, una de les estratègies i 

projectes de mandat d’ençà aleshores ha estat posar la bicicleta al centre de les polítiques de 

mobilitat del municipi. Aquesta feina s’ha fet assessorats per professionals de la mobilitat i 

mobilitat i salut pública en el desenvolupament dels projectes de pacificació del centre de la vila 

i el Pla Director de la Bicicleta del municipi.  

Som conscients que partíem de molt avall, fruit de les polítiques urbanístiques, especulatives i 

de l’American dream de principis del segle XXI desenvolupades al nostre poble. Això havia 

suposat per Sant Quirze del Vallès no disposar de cap mena d’infraestructura ciclable ni cap mena 

de política de promoció de la mobilitat sostenible, especialment en vers la bicicleta.  

Atès que la mobilitat és una qüestió de salut pública i atesa la situació d’absoluta mancança de 

polítiques urbanes sostenibles, fins l’any 2015, ha comportat que l’equip de govern hagi 
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desenvolupat no només una planificació pel municipi sinó que també ha desenvolupat fins a una 

vintena d’accions al voltant de la mobilitat en bicicleta, que relacionem a continuació: 

- Desenvolupament de projectes de pressupostos participatius 

- Sant Quirze del Vallès passem a formar part de l’estratègia de la bicicleta de Catalunya 

- Tenim nova normativa de circulació en què la bicicleta té una capítol i tractament específic 

per posar en valor aquest mode de transport 

- Redactat el Pla Director de la bicicleta del Municipi 

▪ 65% desplaçaments del municipi són de menys de 5km 

▪ 10% d’aquests treballem perquè siguin en bicicleta 

▪ POUM proposa xarxa de 10 km i PDB proposa 21km 

▪ Afavorir la intermodalitat (P.ex. Casa-FGC bici i després tren) 

▪ 4 km nous + 1 km en projecte 

▪ 1,5 milions d’euros d’inversió 

▪ Millora de les connexions amb la UAB 

▪ Connexió amb Sabadell per la 1413, enllestida 

▪ Connexió amb Sabadell per ronda Arrahona, serà una realitat abans de final de 

mandat (es licita obra aquesta tardor) 

▪ Nova passera a l’Avinguda Egara sobre la C-58 

▪ Nou carril bici a l’Av. Antoni Gaudí 

▪ Nous aparcaments segurs per a bicicles a l’estació d’FGC 

▪ Nous punts de recàrrega segurs per a bicicles a l’estació d’FGC 

▪ 15 punts de nous aparcaments a en via pública per bicicletes (i patinets) 

▪ Impuls al bicibús al poble en alguns centres escolars 

▪ Futur: Redacció el projecte del nou carril bici a l’Avinguda Egara 

▪ Futur: anar desenvolupament la xarxa de connexió interna del municipi 

 

▪ Serveis municipals 

Tal i com hem esmentat anteriorment en aquesta memòria, les polítiques per enfortir els serveis 

municipals que pot prestar directament l’ajuntament tenen un paper rellevant en la política de 

despesa corrent del següent exercici 2023. D’una banda ens referim a la consolidació, al nou 

funcionament i al nou programa de l’Escola Municipal de Música, accions les quals durà a terme 

directament l’Ajuntament per gestió directa del servei. Mentrestant, i d’altra banda, 

conjuntament amb les meses de participació i els espais de debat oberts al poble des del servei 

de cultura i educació municipals, es desenvoluparà la nova proposta de l’Escola d’Arts de Sant 

Quirze del Vallès.  

Així mateix, dins de les accions dels serveis municipals, fins ara hem parlat de l’aigua, tanmateix, 

un dels serveis que arriba a la fi del seu contracte és la recollida de residus i la neteja viaria del 

municipi.  

En aquest sentit, i parlant de residus, som conscients que a Sant Quirze del Vallès no traiem 

bona nota. És per aquest motiu que durant el 2022 s’ha desenvolupat l’estudi tècnic i el pla de 
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viabilitat per a una nova licitació de la recollida de residus mitjançant el servei de recollida porta 

a porta que tants bons resultats està donant a municipis similars al nostre.  

 

▪ Àrea Bàsica de Serveis Socials 

Com hem anunciat anteriorment el municipi de Sant Quirze del Vallès hem sobrepassat 

oficialment el llindar dels 20.000 habitants, la qual cosa ha comportat també l’inici d’una nova 

etapa als serveis socials municipals: la constitució de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de Sant 

Quirze del Vallès. 

El servei a les persones, i especialment, el servei a les més vulnerables, és un dels serveis més 

importants que pot prestar un Ajuntament. És a dir, tot aquella ciutadania que requereix el 

suport, l’acompanyament i l’impuls per part de l’administració pública, per dignificar moments, 

situacions, conjuntures i necessitats vitals de les persones. Així doncs, els serveis socials bàsics 

s’esdevenen en el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més 

proximitat als usuaris i a les usuàries i als àmbits familiar i social. 

Així mateix, l’acció social municipal comporta un conjunt d’intervencions i prestacions que 

realitza l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès per donar resposta als drets socials dels ciutadans 

i ciutadanes de Sant Quirze del Vallès, que tenen com a objectiu donar suport a la cobertura de 

les seves necessitats bàsiques, donant atenció al manteniment de la seva autonomia personal, 

promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en un marc de respecte per la dignitat 

de les persones i la seva qualitat de vida. S’adrecen de manera especial a la prevenció de situacions 

de risc, a la compensació de dèficit de suport social i econòmic i de situacions de vulnerabilitat i 

de dependència. 

Els serveis socials bàsics han de tenir un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per tal de 

poder fomentar l'autonomia de les persones per viure dignament, atenent les diferents situacions 

de necessitat en les que es troben o puguin presentar-se en el futur, i han de desenvolupar 

respostes en l'àmbit propi de la convivència i relació de les persones destinatàries dels serveis. 

Amb tot, doncs, i atesa la condició determinant del fet demogràfic, la voluntat política i el 

concepte i caràcter de l’acció social municipal, durant el transcurs de l’any 2021 es va dur a terme 

un treball col·legiat entre tècnics i polítics per aprovar per unanimitat el Pla d’Àrea Bàsica de 

Serveis Socials de Sant Quirze del Vallès al Ple Municipal ordinari del dia 30 de setembre de 

2021. Aquest Pla ens ha de facilitar el pas d’una acció social assistencial a la qual ens hem 

vist abocades els darrers anys al municipi, per concretar plans de treball que apoderin la 

ciutadania més vulnerable. En definitiva, i no només per una qüestió de població, ha arribat 

l’hora de no dependre subsidiàriament de ningú. 

Les bases del Pla aprovat el setembre de 2021 han d’esdevenir el fonament de l’Acció Social al 

municipi per tal de donar una resposta integral, un suport actiu i proactiu als col·lectius més 

vulnerables, els quals es fonamenten en les línies d’acció i intervenció comunitària següents: 

• Impulsar un model d’intervenció entre els sistemes de serveis socials i els de salut 

• Avançar cap a un model d’intervenció integrada que impulsin i fomentin la inserció laboral 
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• La garantia de l’accés al subministraments bàsics com un dels drets essencials per un vida 

digne 

• Garantir el dret a l’habitatge al conjunt de la ciutadania per mantenir el seu habitatge 

habitual, en especial atenció a les persones sense llar 

• Definir nous models d’atenció integrada entre hàbitat (mobilitat, accessibilitat i habitatge), 

educació (educació 360) i acompanyament en processos legals i administratius 

El mateix ple de 30 de setembre de 2021 es va sol·licitar formalment al Departament de Drets 

Socials de la Generalitat de Catalunya esdevenir Àrea Bàsica de Serveis Socials. Aquest acord 

restà condicionat per l’acord marc, finalment aprovat entre les entitats municipalistes, 

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, i el Departament 

de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya el passat 29 de desembre de 2021, en què es 

determinen els serveis i programes, la signatura de cadascun dels contractes programes, els 

compromisos i les obligacions de les parts, els principis rectors i eixos estratègics, els espais de 

coordinació, el finançament, els mecanisme de justificació, informació compartida, la governança 

i la vigència. 

Aquest Acord marc té l’objectiu de determinar els acords generals per al període 2022-2025 del 

Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis 

socials i altres programes de protecció social entre el Departament de Drets Socials, els 

ajuntaments de més de 20.000 habitants i els ens supramunicipals. 

Finalment, cal dir que en el moment de redacció d’aquesta memòria l’Ajuntament de Sant Quirze 

té atorgat un finançament provisional pel desenvolupament de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials, 

al qual hem presentat al·legacions ja que pensem que el primer any d’aquest contracte entre 

Generalitat i Ajuntament no pot començar infrafinançat. L’Ajuntament, malgrat tot, se segueix 

dotant del personal necessari per encara aquest repte com un dels més importants com a 

administració pública. 

Aquest és un repte i un compromís que requereix una corresponsabilitat enorme, és a dir, tan 

Generalitat com Ajuntament hem d’avançar plegats per fer possible que aquest canvi que iniciem 

amb aquest expedient, amb aquest punt, amb aquest voluntat de fer-ho possible... no només ens 

doti de millors eines i més recursos, sinó que siguem capaces d’aconseguir que la ciutadania copsi, 

percebi i s’apoderi gràcies a l’acció social d’aquest Ajuntament. 

 

▪ Recursos Humans i Serveis Centrals 

Aquesta àrea l’hem explicat en bona mesura als apartats 1.2 i a l’apartat anterior de despesa 

corrent referent al capítol I del qual no en què volem plasmar la importància de la consolidació 

de la plantilla, i està preparats per fer front als reptes que com a servei públic a la ciutadania 

haurem d’encarar com a municipi de més de 20.000 habitants. Pel què fa a la despesa en capítol 

II dels serveis de la Oficina d’Atenció Ciutadana es mantindrà estable la despesa, mentre que a 

Recursos Humans augmentarà la despesa, en bona mesura, degut a la nova contractació dels 

servei de Prevenció de Riscos Laborals que comporta un estancament de la despesa i es manté 

similar a l’any anterior, el servei d’informàtica també manté la despesa. Així mateix cal 
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assenyalar que la principal despesa en informàtica s’executarà amb capítol VI per donar sortida 

a les necessitats d’administració electrònica i els processos informàtics i de comunicació 

necessaris, i els programes previstos de fons NGEU. 

 

▪ La Hisenda Pública  

No podem sinó fer un especial esment en el servei municipal d’Hisenda Pública, el qual exerceix 

la funció de servei central i s’esdevé imprescindible tant en el control de les finances com en 

l’organització de la despesa del conjunt del pressupost i per consegüent facilitar i poder bastir 

les polítiques de la resta de serveis municipals. 

 

▪ Accions compromeses contra el canvi climàtic 

Reafirmem el nostre compromís, el qual ja expressàvem en la memòria de 2020, l’execució del 

full de ruta de l’ajuntament de Sant Quirze del Vallès amb les propostes d’actuació que vàrem 

aprovar el 2019 en la declaració institucional davant l’emergència climàtica. És per això, que 

enguany i el 2023 consolidem les accions següents: 

▪ La implantació d’energies renovables amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la 

totalitat dels equipaments municipals del poble 

▪ La renovació de les calderes més envellides i que són des de fa temps deficients 

▪ L’impuls a la mobilitat elèctrica des dues vessants, l’impuls de la bicicleta elèctrica i els seus 

aparcaments públics segurs que permetin la intermodalitat amb el transport públic 

col·lectiu, i d’altra banda, la instal·lació de punts de recàrrega semi-ràpida per a vehicles 

elèctrics  
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3.2.3. Capítol IV: la segona quantitat més important de la història del municipi 

No podem començar aquest capítol sense esmentar la transcendència de la pandèmia l’any 2020 

que ja aquell any va comportar un augment exponencial de les subvencions i ajuts a les entitats 

i ciutadania més afectades per la crisi social, econòmica i sanitària.  

L’exercici 2021 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès va fer un esforç històric en subvencions 

i suport a les entitats i persones que més ho han necessitat arrel de l’impacte de la pandèmia. 

Això va comportar la despesa més elevada de la història d’aquest ajuntament en capítol IV, el 

què va suposar un augment del 30% respecte el 2020. Tot plegat, com ja anunciàvem a l’inici 

d’aquesta memòria amb fons propis i fons d’aportació municipal. 

L’any 2022 ha estat l’any de comprovar que moltes entitats i ciutadania a Sant Quirze del Vallès 

han pogut superar els efectes negatius de la pandèmia, tanmateix això no suposa un retrocés en 

l’aportació de subvencions i ajuts municipals per aquest any 2023. Així doncs, aquest pressupost 

2023 pel que fa al capítol 4 se situa en xifres similars a l’any 2020 i molt per sobre d’anys 

precedents. Consolidant d’aquesta manera un capítol imprescindible pel foment del teixit 

associatiu del poble, bé sigui esportiu, cultural, econòmic o veïnal. 

A continuació podeu veure l’evolució d’aquest capítol els darrers anys: 

 

Evolució capítol IV 2012 - 2023 

 

D’entre totes les partides que conformen el capítol 4 al pressupost 2023, en podreu veure al 

quadre de continuació les més destacades per sectors:  

▪ Cooperació i solidaritat, no només manté el que es va preveure l’any 2022, sinó que atesa 

la conjuntura caldrà afegir-hi noves partides per a les refugiades i l’economia social i 

solidaria, superant els 70.000€ de l’any anterior. 
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▪ Es mantenen els convenis amb les associacions de territori i medi ambient del municipi, 

i de protecció civil, per un total de 27.500 euros. 

▪ Especial èmfasi cal fer en el servei municipal d’educació, que si l’any anterior vèiem com 

una part de capítol 4 se n’anava a capítol 2 per la municipalització de l’escola bressol 

municipal, enguany torna a passar quelcom similar amb l’escola de música, en que la 

seva aportació passa a formar part del capítol 2, atesa la internalització del servei. No 

obstant això, cal fer èmfasi en que les associacions de famílies i el suport a les escoles no 

es veuen decrementats en les aportacions a capítol 4.  

▪ Malgrat que els números puguin portar a equivocs, les partides de capítol 4 previstes 

per entitats, esportistes i associacions esportives, no només no es veuen reduïdes en la 

seva aportació municipal, sinó que des del servei s’ha fet un esforç per pormenoritzar 

tota aquesta despesa. Tanmateix, és cert que hi ha una partida que es redueix, atès que 

el club que rebia aquesta ajuda ho feia per la categoria professional que ostentava.  

▪ Pel suport i impuls al comerç local es mantenen d’una banda les ajudes per petits 

comerciants locals i petits empresaris i autònoms i d’altra banda, i una vegada superada 

la pandèmia, els diners que es preveien al tasta’sqv de capítol 4 passen a capítol 2.  

▪ Cultura, manté les aportacions al teixit cultural del municipi, ja que la gran despesa 

d’aquest exercici 2023 es produeix com hem vist en capítol 2, tanmateix el suport a 

entitats culturals i projectes es manté igual que el 2022. 

▪ La compra digna, i la no estigmatització d’aquells qui pitjor ho estan passant es plasma 

amb el programa de benestar social de la targeta moneder, el qual ha augmentat 

l’aportació municipal dels 40.000 euros de 2020, als 85.000 euros del 2021, fins a assolir 

els 100.000 euros pel 2022 i que s’ajusten a 105.000€ pel pressupost de 2023. 

▪ Les subvencions previstes per el servei municipal d’habitatge són les que més 

fluctuacions han tingut els darrers tres anys, ja que la pandèmia ens va portar a fer una 

despesa en capítol 4 del voltant de 100.000€, que el 2021 ja vàrem poder reduir a 50.000€ 

i que el 2022 i 2023 ja hem pogut estabilitzar en una xifra de 30.000€. 

▪ Les ajudes que es consoliden respecte la mobilitat i el transport adaptat, així com el 

suport a la mobilitat amb tarifació social del transport públic amb la T-Bus Gratuïta i la 

T-Blanca, ajusten la seva aportació d’acord amb la demanda d’aquests darrers dos 

exercicis. 
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Capítol IV suport i ajudes a la ciutadania 

  

Grups polítics municipals 66.000,00 €      Transferències a entitats de Culturals 31.000,00 €      

Associació de Municipis i entitats per l'aigua pública 610,00 €           Suport als esportistes locals i l'esport local 4.550,00 €        

Consorci Besós Tordera 250,00 €           Suport a entitats, clubs i associacions esportives del poble 130.966,95 €   

Consorci gestió de residus del Vallès Occidental 6.400,00 €        Conveni amb Associació Comerciants de Sant Quirze 5.000,00 €        

Observatori de les dones en els mitjans comunicació 1.000,00 €        Conveni amb  Associació d'Empresaris de Sant Quirze 5.000,00 €        

Xarxa de Municipis per l’Economia social i solidària 825,00 €           Conveni amb Associació dones emprenedores i empresàries 2.500,00 €        

Associació d'amics de la Bressola 1.200,00 €        Transferències a entitats de participació 3.450,00 €        

Associació internacional de Ciutats educadores 220,00 €           Subvencions ensenyament convenies amb els centres 170.775,00 €   

Consorci normalització lingüística 20.000,00 €      Subvencions AFAs 27.000,00 €      

Consorci AMTU 3.000,00 €        Subvencions alumnes escola bressol 30.000,00 €      

Associació de municipis i entitats per l'energia pública 1.400,00 €        Ajuts per les polítiques d'habitatge i foment del lloguer 23.375,00 €      

Associació de Municipis per la Independència 1.487,50 €        Subvenció transport adaptat 10.000,00 €      

Associació Catalana de Municipis 3.800,00 €        Compra digna -Targeta moneder- 105.000,00 €   

LOCALRET 2.356,50 €        Prestacions vinculades a la pobresa energètica 4.200,00 €        

Conveni entitat de Protecció Civil 5.500,00 €        Prestacions per desplaçaments 1.575,00 €        

Conveni Sant Quirze Natura 4.000,00 €        Ajuts de suport a l'ensenyament no obligatori 28.200,00 €      

Conveni ADF's 6.000,00 €        Casals d'infants 21.000,00 €      

Conveni Associació Casal d'avis 2.000,00 €        Menjador i acollida escolar 15.750,00 €      

Conveni Associació aula extensió universitària 1.000,00 €        Colònies i extraescolars 1.050,00 €        

Conveni Associació llar de la gent gran de les Fonts 500,00 €           EAIA 11.300,00 €      

Transferències a entitats de Joventut 1.000,00 €        Conveni Centre Universitari de la visió 300,00 €           

Conveni espai La Flama 1.500,00 €        Subvenció per incineració 2.000,00 €        

Ajudes a persones refugiades 1.800,00 €        Convenis Formació 1.000,00 €        

Transferències a entitats d'Igualtat 1.500,00 €        Conveni mercat de Can Torres amb Sabadell 4.500,00 €        

Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació 69.000,00 €      Suport i impuls del comerç i el teixit productiu local 67.005,00 €      

Suport de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a associacions de municipis i al teixit associatiu del poble
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3.2.4. Capítol VI: nous projectes a curt, mig i llarg termini 

L’exercici 2023 comptarà amb una previsió a l’alça del capítol d’inversions respecte el 2022. 

Tanmateix aquest increment no ve donat per augment del crèdit, sinó que ve determinat per una 

bona gestió de les subvencions en inversions municipals. 

Si bé és cert que durant el 2022 hem acabat doblant el pressupost inicial d’inversions, no és 

menys cert que això ha comportat dues qüestions positives per la gestió del pressupost i els 

projectes lligats a aquest mandat. D’una banda, permet licitar projectes i no deixar passar temps 

entre el moment d’aprovació definitiva del projecte i l’inici de la licitació. I d’altra banda, l’any 

2023 amb el projectes executats o en curs, no condiciona la política d’inversions del següent 

mandat. 

Per exemplificar la qüestió de les fonts de finançament que hem citat tan a l’apartat d’ingressos 

com en aquest mateix apartat, es mostra la taula següent a tall de resum: 

 

Fonts de finançament 

 

Finalment, en aquesta breu introducció del capítol 6, com sempre, no voldríem deixar 

d’anomenar el què en podríem dir un no-projecte que ens veiem obligats a arrossegar aquest 

govern des del 2015, gràcies a la mala previsió del govern 2011-2015, que van deixar en herència 

pagaments contractuals anuals per un període de deu anys per valor de 272.000 euros per un 

enllumenat que avui dia ja es troba més que amortitzat. D’acord amb això, volem deixar 

constància en aquesta memòria que el govern ha decidit les inversions a partir d’aquí, és a dir, 

que s’han projectat inversions ordinàries per valor de 1.200.472,27 euros.  

 

 

 

Font de Finançament Pressupost 2021 %

Fons propis 272.000,00 €                 18,47%

Préstec 617.474,96 €                 41,93%

Diputació 95.380,96 €                   6,48%

Generalitat 333.795,56 €                 22,67%

Altres 153.820,79 €                 10,45%

Total 1.472.472,27 €              

Capítol VI
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Projectes i inversions 2019 – 2023  

El conjunt d’inversions que s’han dut a terme durant el mandat 2019 – 2023 responen 

perfectament al què s’havia previst en el Pla d’Actuacions Municipals 2020 – 2023 i entre les 

quals en podem destacar: 

Entre les executades 

▪ 1 a i 2 fase d’asfaltats del municipi 

▪ Nou terratzo a la pista annexa i tancament lateral 

▪ Nou terratzo a la pista de les Fonts 

▪ Nou vas a la piscina petit de Les Fonts 

▪ Renovació dels vestuaris de la piscina de Les Fonts 

▪ Nova pista coberta municipal al sector del Complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Renovació del Gimnàs municipal 

▪ Renovació de la pista poliesportiva del Purificació Sales 

▪ Millora dels espais oberts esportius del municipis 

▪ Nous espais de calistènia per a gent i tots les edats 

▪ Renovació de l’skate park del Parc de Betzuca 

▪ Nou skate park a la zona del Complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Adquisició de material informàtic per a les escoles 

▪ Pintura de tots els centre escolars 

▪ Adequació i ampliació del Purificació Sales i Sales Xandri 

▪ Ampliació de les aules de l’escola 11 de setembre 

▪ Instal·lació de plaques fotovoltaiques a tots els equipaments municipals 

▪ Dues reposicions i replantació d’arbrat viari urbà 

▪ Arranjament de camins de la Serra Galliners 

▪ Nou jardí urbà als accessos del complex esportiu de Can Casablanques 

▪ Nou carril bici entre Sabadell i Sant Quirze 

▪ Il·luminació de 24 passos de vianants 

▪ Eliminació de barreres arquitectòniques 

▪ Il·luminació del parc de la Betzuca per qüestions de seguretat i gènere 
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▪ Nova via verda entre Sant Quirze la UAB 

▪ Nous carrils bici a l’entramat urbà 

▪ Nous punts de recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctric 

▪ Adquisició de vehicles elèctrics per a la flota municipal 

▪ Nous aparcaments per a bicicletes i patinets davant tots els equipaments municipals 

▪ Nou aparcament segur per bicicletes a l’estació d’FGC 

▪ Adequació del pàrquing del camp de fútbol 

▪ Adquisició de tres habitatges per tanteig i retracte 

▪ Adequació de la nova sala de plens 

▪ Millores a la biblioteca i al centre cívic de Can Feliu i les dependències municipals de Can 

Tuset i l’espai Maria Mercè Marçal 

▪ Arranjament del local dels serveis municipals a Avinguda Pau Casals 

▪ Construcció de múltiples nínxols al cementiri municipal 

▪ Asfaltat de Castelltort, Castellet i Can Llobateres per les obres ATLL 

▪ Nou projecte per la zona 1 del Complex Esportiu Municipal de Can Casablanques 

▪ Nou POUM 

▪ Nou web municipal 

▪ Renovació de l’edifici consistorial 

 

Entre les que estan en execució 

▪ Renovació total de les àrees de jocs infantils 

▪ Nou arxiu municipal 

▪ Refugi de gats 

▪ Renovació de la pintura viària de tot el municipi 

▪ Accessibilitat a la plaça de la olivera 

▪ Arranjament de camins per a prevenció d’incendis 

▪ Nou carril bici a la ronda Arrahona entre el complex esportiu el polígon de can Feu 

▪ Nova replantació i reposició de l’arbrat viari 
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▪ Renovació del sistema de clima de la prefectura de policia local 

▪ Adquisició d’un habitatge per tanteig i retracte 

 

I les inversions 2023 

▪ Projecte d’Horta Urbana a la Zona del Passeig del Colomer 

▪ Torrent de la Font del Pont 

▪ Renovació de l’Estany de la Betzuca 

▪ Projecte d’obres per l’ampliació de voreres i arranjament de paviments dels carrers Enric 

Morera i Avinguda Vallès 

▪ Projecte d’obres de millora i arranjament del carrer Castanyers i carrer del Avets 

▪ Casal Serra de Galliners i Sala Muriel Casals 

▪ Nous carrils bici d’acord amb el programa i pla director de la bicicleta 

▪ Renovació de portes i finestres de ‘Escola el Turonet 

▪ Millora, renovació i reposició de la xarxa d’abastament d’aigua municipal 

▪ Arranjament puntuals d’asfaltats de via pública 

▪ Noves adequacions i il·luminació LED en passos de vianants i zones fosques del poble 

 

A tot aquest reguitzell de projecte cal afegir-hi totes aquelles inversions periòdiques 

imprescindibles com són el material informàtic de les treballadores municipals, el material 

esportiu dels equipaments esportius, els arranjaments anuals dels patis de les escoles, reposició 

de cobertes, la reposició de la senyalització viària o el manteniment i recanvi de calderes entres 

desenes i desenes de petites coses que fan possible els tècnics i tècniques municipals gràcies 

també a la política pressupostària del capítol d’inversions d’aquest govern. 

Amb aquest gruix d’actuacions el govern municipal haurà sobrepassat els 10.000.000 d’euros en 

acabar la totalitat de les actuacions previstes des de 2019 fins al final de la plurianual de capítol 

6 de 2023. 
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3.2.5. Capítols III i IX: bona salut financera 

Al darrer trimestre de l’any 2019 es dugué a terme una amortització del deute important 

rebaixant la despesa financera en un -34,52%, la qual cosa va comportar gràcies a la feinada feta 

en aquest aspecte el mandat 2015 – 2019, una baixada en la despesa financera del 70% entre la 

despesa de 2014 i la despesa de 2020. 

D’altra banda, i fent èmfasi només en aquest mandat es pot veure com la despesa financera encara 

resta molt lluny de la de 2019. I aquesta despesa financera cal dir que està una mica adulterada 

per un factor incontrolable per part municipal com són les gravacions sobre els dipòsits. Un 

espoli més de la banca que ens hauria de portar a construir, si s’escau a nivell municipal, una 

banca pública. 

La gestió política del deute per part del govern municipal dels darrers anys ha tingut un objectiu 

fonamental: garantir la capacitat financera de l’ajuntament per afrontar projectes de futur de 

gran inversió per Sant Quirze del Vallès. I és per aquest motiu i amb les dades a la mà que podem 

parlar de bona salut financera. Per comprendre aquestes dades i l’evolució en la reducció del 

deute s’exposa la taula i els gràfics següents: 

 

 

Any
Interessos i 

Manteniments
% Incr.

Amortització del 

Deute
% Incr. Deute financer % Incr.

2012 260.000,00 €       0,00% 1.472.374,60 €    -1,72% 1.732.374,60 €    -1,46%

2013 385.000,00 €       48,08% 1.502.523,21 €    2,05% 1.887.523,21 €    8,96%

2014 335.000,00 €       -12,99% 1.700.720,40 €    13,19% 2.035.720,40 €    7,85%

2015 263.180,17 €       -21,44% 1.382.367,93 €    -18,72% 1.645.548,10 €    -19,17%

2016 192.232,90 €       -26,96% 1.038.930,83 €    -24,84% 1.231.163,73 €    -25,18%

2017 114.023,25 €       -40,68% 765.438,24 €       -26,32% 879.461,49 €       -28,57%

2018 83.835,21 €         -26,48% 815.218,80 €       6,50% 899.054,01 €       2,23%

2019 85.500,00 €         1,99% 833.654,21 €       2,26% 919.154,21 €       2,24%

2020 85.500,00 €         0,00% 516.346,59 €       -38,06% 601.846,59 €       -34,52%

2021 95.500,00 €         11,70% 491.708,54 €       -4,77% 587.208,54 €       -2,43%

2022 125.000,00 €       30,89% 504.302,33 €       2,56% 629.302,33 €       7,17%

2023 116.500,00 €       -6,80% 617.572,96 €       22,46% 734.072,96 €       16,65%
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4. EPÍLEG I SEGUIM 

Com hem dit al llarg d’aquesta memòria el què us presentem aquí és un projecte de poble, més i 

millors infraestructures, més plantilla per millor servei, compromesos amb les polítiques de 

mitigació i lluita contra el canvi climàtic, l’emergència climàtica i els objectius de 

desenvolupament sostenibles de l’Agenda 2030, augmentar l’habitatge públic, millorar l’atenció 

a les més vulnerables, enfortir el sector públic en els sectors estratègics, promoure la innovació 

i l’activitat econòmica al municipi, fer de Sant Quirze un poble de referència cultural i treballar 

entre totes i tots un projecte transversal on entre tots i totes puguem aprendre com fer dia a dia 

de Sant Quirze del Vallès un lloc millor on viure i sentir-nos-en orgulloses i orgullosos. 

Finalment, com sempre durant tot aquest mandat i per cloure aquesta breu memòria de tota la 

feina que tenim per endavant, només em resta agrair als serveis tècnics municipals, i 

especialment, al departament de serveis econòmics de la casa tota la feinada ingent que suposa 

aquest expedient. Moltes gràcies, salut i seguim! 

 

 

 

 

Elisabeth Oliveras i Jorba  

Alcaldessa de Sant Quirze del Vallès 
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