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QUE ÉS EL PAM
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) és un full de ruta, que pretén fixar uns
objectius de municipi amb una cronologia per aconseguir-los, així com l’activitat
i accions emprendre per tal d’assolir-los. Al ser doncs la voluntat d’establir uns
objectius municipals, cal que tots i totes els que conformem Sant Quirze
tinguem la seguretat i garantia de poder participar en la seva redacció i la vetlla
del seu desenvolupament.
No cal dir, i més endavant s’hi fa esment, aquest PAM ha de ser viu, revisable i
per tant modulable a qualsevol necessitat i/o oportunitat que es consideri
positiva a l’hora de ser incorporada.
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PRESENTACIÓ
El present document esdevé un resum, ordenat i situat en el calendari del
present mandat, del conjunt de propostes d’actuació que l’equip de govern
municipal vol fer arribar als veïns i veïnes del nostre poble, a les entitats i a la
resta dels grups municipals del nostre Ajuntament. Cal doncs entendre el
present Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019, i volem remarcar-ho amb
èmfasi, com un llistat enunciatiu i en cap cas limitatiu, precisament perquè el
primer objectiu a assolir és el debat ampli de les propostes que en aquest es
recullen.
Volem destacar que la proposta de PAM recull una sèrie d’accions a curt
termini que seran abordades amb la màxima celeritat per tal de dotar de
l’estructura i els canals de participació popular necessaris per assolir i garantir
l’ampli debat del present document. Aquest objectiu no tan sols esdevé prioritari
sinó que entenem que és indispensable per tal de garantir la pròpia viabilitat i
existència de la present proposta de PAM. Dit d’altra forma, i tenint en compte
que partim d’una espècie de desert en l’àmbit participatiu i en l’existència dels
instruments necessaris per garantir la participació, necessitem posar les bases
(crear els instruments i canals de participació) per poder construir l’edifici. Així
doncs, hem de tenir ROM que fixi reguli els canals, o sigui, els òrgans de
participació.
Tanmateix, la pròpia configuració del govern municipal integrat per JUNTS per
SANT QUIRZE-ERC i INICIATIVA per CATALUNYA-VERDS, i sobretot la
voluntat expressada en el pacte de govern, fa de la transversalitat entre les
diferents àrees de govern un element imprescindible per fer possible la pròpia
acció municipal. Així doncs, com podreu comprovar les propostes estan
agrupades en set eixos:
Participació i transparència: aposta per una cultura del diàleg, l’aprofundiment
en la radicalitat democràtica i l’aproximació de l’administració al veïnat.
Drets socials: l’esforç i la solidaritat de tots i totes en fer un Sant Quirze més
just i solidari.
Desenvolupament cultural, educatiu, social i esportiu: la convicció de tot un
poble per posar en valor la formació, l’educació i l’esbarjo.
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Hisenda pública i economia local: els recursos públics, la seva generació, el
seu destí, com a debat permanentment obert. La promoció econòmica com
instrument de cohesió i construcció del poble.
Territori i medi ambient: l’ordenació i el planejament urbanístic al servei dels
interessos generals i la sostenibilitat.
Serveis, equipaments i infraestructures: les nostres necessitats com a poble
prestades i dotades amb qualitat i eficiència.
El teu Ajuntament: l’administració més propera ha de ser la més visible,
agradable i fàcil d’accedir.

Participació i
transparènica

Drets socials

Desenvolupament
cultural, educatiu,
social i esportiu

El teu ajuntament

Serveis,
equipaments i
infraestructures

Hisenda pública
i econmia local

Territori i Medi
ambient
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Totes les propostes emmarcades en aquests eixos d’actuació tenen un
denominador comú: que estan passades pel filtre del realisme i són
executables en forma i temps. Per dir-ho d’una altra forma aquest PAM 20152019 defuig convertir-se en una espècie de “carta al reis”. Per això cada una de
les propostes, després d’una anàlisi previ de possibilitats reals avaluades per
l’equip de govern.
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1. PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
1a- Redactar un Reglament Orgànic Municipal com a eina normativa en l’àmbit
de la participació ciutadana.
1b- Fomentar i obrir els plens a la participació dels veïns i veïnes.
1c- Per tal de garantir una participació real, efectiva i amb canals crear el
Consell de Poble i consells sectorials.
1d- Impulsar i facilitar el debat públic previ a l’aprovació dels Pressupostos i
ordenances fiscals
1e- Desenvolupar un mecanisme de seguiment de suggeriments, incidències i
queixes que informarà de l’estat i/o termini de la resolució en un màxim de 20
dies.
1f- Facilitar l’accés dels veïns i veïnes a les regidories. Atendrem les demandes
de reunió en un termini màxim de 10 dies i en horari flexible.
1g- Publicar i actualitzar les agendes de treball dels càrrecs electes de govern.
1h- Crear la figura del Síndic del veí, com a institució local d’atenció a
demandes i queixes dels veïns respecte del funcionament de l’administració
local.
1i- Per tal de garantir una participació real i efectiva, cal una informació àmplia i
plural. Impulsarem una ràdio municipal oberta, activa i implicada en la vida
municipal. Retornar la periodicitat de la revista municipal INFORMEM així com
garantir la seva pluralitat informativa.
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2. DRETS SOCIALS
2a- Crear un Consell sectorial amb entitats i veïns per tal de dissenyar les
prioritats i atencions en l’ àmbit dels drets socials.
2b- Crear un punt de trobada per a totes les famílies amb membres amb
necessitats especials amb voluntat de estar en permanent atenció.
2c- Elaborar un Pla Integral que detecti les necessitats i mancances
assistencials en diferents àmbits.
2d- Reforçar i actualitzar el Pla d’Infància i Família per determinar situacions de
risc en aspectes com l’atenció o possibles episodis de mancances nutricionals.
2e- Recollir de manera urgent les necessitats de les persones que requereixin
d’un centre de dia o residència.
2f- Dotar d’un protagonisme específic a la gent gran del nostre poble en el
Consell de Poble, en reconeixement al seu esforç i experiència vital.
2g- Fer del dret a l’habitatge un dret social irrenunciable pels nostres veïns i
veïnes, així com un dret col·lectiu com a poble que no vol que ningú es vegi
expulsat per raons habitacionals.
2h- Tornar a donar protagonisme a la COMU com a punta de llança en una
política d’habitatge públic municipal de lloguer realment accessible.
2i- Ampliar i universalitzar, sense límit d’edat, l’accés a
municipal.

l’habitatge públic

2j- Redactar i actualitzar el Pla Local d’Habitatge, amb visió a molts anys, a
partir de l’ampli potencial que com a poble tenim en patrimoni públic de sòl.
2k- Emprendre les mesures legals necessàries, fins i tot fiscals i coercitives, per
garantir l’accés immediat dels veïns i veïnes al lloguer social d’habitatges buits
propietat d’entitats financeres.
2l- destinar amb caràcter urgent un nombre determinat de pisos públics
municipals a situacions d’emergència provocats en situacions com
desnonaments o d’altres.
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2m- Vetllar i col·laborar amb l’administració competent en garantir un nivell de
qualitat en l’assistència sanitària al nostre poble.
2n- Elaborar, amb la participació els sectors implicats professionals i els propis
usuaris, d’una Pla de Salut local.
2o – Cal fer efectiu i aplicar el Pla Local de Joventut, amb la implicació real,
efectiva i amb Consell sectorial, dels nostres joves.
2p- Dotar de més recursos el Punt Canya Jove com espai d’informació i
canalització d’activitats i demandes juvenils.
2q- Potenciar una borsa de treball per a joves, amb la implicació decidida dels
servis municipals en coordinació amb sectors econòmics i docents, privats i
públics.
2r- Crear un espai social i cultural alternatiu de dimensions suficients per les
activitats dels joves.
2s- Desenvolupar el Pla d’Igualtat implicant a tot el teixit associatiu local.
2t- Dotar amb suficiència l’Espai de Recursos per la Dona amb els mitjans
necessaris per ser un espai de diàleg i intercanvi vivencial.
2u- Mantenir el valor i protagonisme de la Mesa Local de Solidaritat, com a
Consell sectorial, per tal de continuar elaborant i coordinat projectes de
solidaritat internacional.
2v- Aconseguir en el temps més breu possible arribar al 1% del pressupost
municipal d’ingressos ordinaris de destinació a projectes de solidaritat.
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3. DESENVOLUPAMENT CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL I
ESPORTIU
3a- Crear el Consell sectorial de cultura, on totes les entitats puguin exercir la
seva tasca participativa corresponent al seu àmbit.
3b- Crear un catàleg local d’artistes, artesans i creadors del nostre poble, que
ajudi a la divulgació de la seva obra.
3c- Establir un calendari d’activitats culturals, aprofitant amb més intensitat els
espais culturals del que disposem.
3d- Estudiar,amb un ampli consens, i donar viabilitat a la construcció d’un nou
equipament multifuncional que compleixi la funció d’auditori amb suficient
capacitat i qualitat per tota mena d’activitats culturals i artístiques.
3e- Seguir apostant per la recuperació i preservació de les nostres Festes
locals, que ens permeten reivindicar la nostra condició de poble amb història i
inquietud cultural popular.
3f- Dotar decididament al Consell Escolar Municipal del seu paper de Consell
sectorial en el món educatiu local i per tant amb representació i pes al Consell
de Poble. Una aposta clara i decidida en el manteniment d’un dels tres
diferencials més importants del nostre poble : l’educació pública i la seva gran
qualitat.
3g- Tornar a dotar el nostre poble del seu Projecte Educatiu de Poble., un
òrgan on la comunitat educativa pren especial rellevància en la conformació
d’un espai de debat permanent amb tota la ciutadania i que es converteix en
fàbrica de respecte i idees.
3h- Augmentar el suport logístic i econòmic als centres i espais educatius
locals: els CEIP, els IES, l’Escola Bressol, L’Escola d’adults, l’Escola de Música
i l’Escola d’Extensió Universitària.
3i- Dotar de més protagonisme a la Biblioteca municipal com espai d’estudi,
ampliant horaris.
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3j- Facilitar i donar suport a les tasques de les AMPA´s, fent visible la seva
importància en el conjunt de la tasca educativa local.
3k- Crear el Consell sectorial de l’esport, on les entitats esportives puguin
exercir el seu dret de participació en la gestió municipal del seu àmbit i la
participació al Consell de Poble.
3l- Potenciar l’ajuda a l’esport base com a exemple de la confluència educativa,
de formació personal i de salut.
3m- Programar la promoció de l’esport a l’entorn (entorn natural, pistes de
barri).
3n- Estudiar la recuperació de la gestió directa de l’equipament esportiu
municipal, en la recerca de la seva millora de servei i accessibilitat per tots els
veïns i veïnes del poble.
3o- Projectar el cobriment de la piscina municipal de les Fonts.
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4. HISENDA PÚBLICA I ECONOMIA LOCAL
4a- La hisenda municipal és la hisenda de tots. Per tant cal que fer entenedors
els mecanismes de generació de recursos a tots els veïns i veïnes, així com fer
transparent la utilització dels diners.
4b- Cal doncs generar debat i espais de consens en relació a com recaptem els
recursos econòmics, com pressupostem la seva aplicació i com s’executa
aquest pressupost. En resum hem d’obrir al veïnat canals de participació (
mitjançant per exemple el Consell de poble) a la modificació i aprovació de les
Ordenances fiscals i els Pressupost municipal, per fer-los més justos i útils.
4c- Facilitar amb mesures de periodificació el pagament dels tributs locals.
4d- Reafirmar i consolidar la tasca de l’Ajuntament com a dinamitzador
econòmic del municipi, en el seu paper de suport a l’activitat econòmica i
industrial local.
4e- Modernització i manteniment dels espais industrials del municipi.
4f- Continuar participant i impulsant espais i òrgans de col·laboració entre
agents socioeconòmics i Ajuntament per consensuar i dissenyar actuacions en
l’àmbit de l’ocupació i formació laboral.
4g- Suport a les entitats representatives del comerç local, mitjançant una
permanent col·laboració i promoció de mesures i accions que permetin fer del
nostre teixit de comerç de proximitat una oportunitat per al comerciant i un valor
afegit a la nostra identitat de poble.
4h- Estudi de la situació i rendibilitat dels mercats no sedentaris.
4i- Promoure i organitzar fires i activitats complementàries que ajudin a la
cultura de la compra al pobles i generi atracció a visitants.
4j- Tenir en compte l’activitat comercial i la necessària facilitat d’estacionament
del vehicle privat en la redacció del Pla Local d’aparcament.
4k- Estudiar la viabilitat i oportunitat comercial i econòmica, amb el sector del
comerç local, de la creació d’un Mercat municipal.
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5. TERRITORI I MEDIAMBIENT
5a- Impulsar la revisió del nostre planejament general amb la redacció d’un nou
POUM. Amb la participació del conjunt dels veïns i veïnes del poble, dels grups
municipals i agents implicats. Utilitzant canals i eines de participació per arribar
a un gran pacte de poble pel que fa al disseny i les actuacions que cal a Sant
Quirze en els propers deu anys.
5b- Treballar per fer realitat la variant de la C1413 que permetrà convertir
l’actual traçat en via urbana, fet que comportaria una compactació urbana amb
els barris de Poble Sec i Los Rosales.
5c- Redactar, també amb àmplia participació ciutadana i la col·laboració
d’entitats mediambientalistes, el Pla Especial de Serra de Galliners per protegir,
acostar i socialitzar el nostre entorn natural més preuat.
5d- Gestionar el tancament del planejament urbanístic derivat pendent de
resoldre (Castellet i Castelltort-Castelltort sota via). Ho farem amb la implicació
dels veïns i veïnes afectades i amb la defensa dels interessos generals del
poble.
5e- Continuar exigint el cobriment de l’estació dels FGC i la via fins a Sabadell.
Una obra contemplada en el PIC de l’any 2008 i que Sant Quirze no pot
renunciar.
5f- Continuar treballant en el Pla de supressió de barreres arquitectòniques que
garanteixi la mobilitat i accessibilitat de tothom.
5g- Millora en la gestió de l’aparcament públic al centre del poble. Redacció
d’un Pla Local d’aparcament que contempli mesures que ajudin a fer més
accessible als veïns i més raonable pels interessos del sector comerç local.
5h- Dir la nostra com a poble en el disseny de les infraestructures que ens
afectin directa o indirectament com a poble: 3r carril C58, 4t CINTURÓ,
ampliació de servei ferroviaris, etc.
5i- Impulsar amb transparència, amb garanties i un calendari real i concret, el
soterrament de les línies d’alta tensió amb l’obligada implicació econòmica de
les companyies propietàries de les línies.
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5i- Continuar defensant el trasllat de l’Aeroport de Sabadell.
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6. SERVEIS I EQUIPAMENTS
6a- Estudiar,amb un ampli consens, i donar viabilitat a la construcció d’un nou
equipament multifuncional que compleixi la funció d’auditori amb suficient
capacitat i qualitat per tota mena d’activitats culturals i artístiques.
6b- Redactar el projecte de gestió i construcció d’una Residència/Centre de dia
per a Gent gran.
6c- Estudiar, amb ampli consens, la necessària remodelació de la zona
esportiva municipal i/o la construcció d’una de nova.
6d- Construcció i posada en funcionament d’una nova Escola Bressol municipal
al barri de les Fonts.
6e- Projectar el cobriment de la piscina municipal de Les Fonts
6f- Incorporar a representants veïnals i/o usuaris a les Comissions de
Seguiment dels contractes de serveis públics per tal que mostrin la seva opinió
i avaluació d’aquests.
6g- Impulsar amb transparència, amb garanties i un calendari real i concret, el
soterrament de les línies d’alta tensió amb l’obligada implicació econòmica de
les companyies propietàries de les línies.
6h- Millorar els serveis de transport públic interurbans i estudiar la creació d’un
transport públic urbà d’interconnexió entre els barris altres punts d’interés.
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7. EL TEU AJUNTAMENT
7a- Modernitzar i fer més entenedor i accessible el Portal web municipal, amb
nous serveis i atencions.
7b- Aprofundir en la finestreta única com a servei municipal, que garanteixi un
ampli ventall de tràmits amb d’altres administracions des del nostre poble.
7c- Establir criteris d’elaboració i publicació de memòries dels diferents
departaments i serveis municipals, per tal de ser analitzats i valorats pel conjunt
del veïnat.
7d- Redactar i actualitzar les Cartes de servei dels departaments municipals.
7e- Realitzar un estudi dels espais, oficines i locals públics d’atenció per tal de
valorar la seva operativitat i costos.
7f- Participació activa i vinculant dels veïns i veïnes en la millora dels serveis
públics.
7g- Garantir i fer permanents i públics, els pactes i acords socioeconòmics i de
drets laborals del conjunt de treballadors i treballadores del nostre Ajuntament.
7h- Fer fàcil i accessible al veí els seus càrrecs electes, establint un termini
màxim en la resposta a qüestions plantejades i/o a la petició de reunions entre
els veïns i el càrrecs electes municipal.
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RESUM
- Aquest document és una proposta, que ha de servir en el debat que el nostre
poble ha de mantenir per aprovar definitivament un Pla d’Actuació Municipal
per als propers anys.
- La proposta conté un conjunt de mesures d’implementació immediata i prèvia
o bé paral·lela al propi debat, ja que formen part de la imprescindible creació i
estructuració dels instruments ,canals i òrgans participatius que faran possible
el debat. Per tant cal contemplar la possibilitat que la Corporació municipal hagi
adoptat algun acord en aquesta línea de preparació prèvia.
- En tot moment la seva redacció s’ha volgut mantenir lluny de la veritat
absoluta i/o condicionar cap prejudici. Reiterem el seu caràcter merament
enunciatiu i propositiu, excepte en els casos ja explicitats.
- El document, ha estat redactat sense cap cost econòmic per l’Ajuntament i és
el resultat del treball voluntari d’un conjunt de persones en resposta a la petició
de l’equip de govern municipal.
Sant Quirze del Vallès, febrer de 2016
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