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QUE ÉS EL PAM
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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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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.

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.
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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.

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 2015-2019 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.

Per promoure el retiment de comptes de l’acció de govern de manera continuada a
partir dels compromisos assolits, es detalla l’estat d’execució de cada actuació, les
accions desenvolupades, cost i despeses derivades, enllaços i documentació
associada.
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1. PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA
Actuació

Accions

Cost

1a- Redactar un Reglament El 8 de febrer de 2017 es celebra un acte participatiu en la Campanya
Orgànic Municipal com a sessió oberta a la ciutadania per rebre informació sobre publicitat:
eina normativa en l’àmbit de l'inici del procés de l'elaboració del ROM.
Disseny,
la participació ciutadana.
El ROM s’aprova inicialment, per unanimitat, a la sessió
plenària del 25 de maig de 2017, com a eina que regula
l’organització de l’Ajuntament, el funcionament dels òrgans
de govern, l’estatut dels membres del Consistori i la del
personal directiu de l’Ajuntament.

L'aprovació definitiva, amb el seu text íntegre, es publica al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 19 d'octubre
de 2017.

El ROM és el pas previ a la creació del Reglament de
Participació Ciutadana, el qual s'està treballant per establir
un marc normatiu que defineixi i reguli els canals de relació
entre l’Ajuntament i la ciutadania, entitats i col·lectius
ciutadans i a l'objecte de millorar la qualitat democràtica,
coresponsabilitat en la presa de decisions i disposar dels
drets de la ciutadania

maquetació:
444,07€
Impressió
llibrets:
252,96€

Enllaç i documentació
Web
ajuntament:
Participació
i
transparència > Processos participatius
> Reglament Orgànic Municipal (ROM) i
de Participació

Portal de Transparència: Acció de govern
i normativa > Normativa, plans i
programes > Plans i programes destacats
sobre les polítiques públiques
Documentació: Reglament
Municipal (ROM)

Orgànic

Presentació oberta a la ciutadania del
08/02/17 (33 Kb)
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1b- Fomentar i obrir els El Reglament Orgànic Municipal (ROM) recull la participació Els derivats de Web ajuntament: Participació i
l’emissió en transparència > Processos participatius
plens a la participació dels del veïnat en els plens, des de l’any 2017.
directe del ple: > Reglament Orgànic Municipal (ROM) i
veïns i veïnes.
A més, s’està redactant el Reglament de Participació
Ciutadana (RPC) per fer més efectiva la intervenció de la
ciutadania en les sessions públiques del ple (previsió
aprovació 1r trimestre de 2019).

285€ (2016)
per ple i a
través
de
videoacta
(ACM) a partir
Els plens s’emeten en directe a Ràdio Sant Quirze i per
del
2019:
streaming, podent ser també visionats en diferit a demanda
64.146€
al canal de YouTube de l’Ajuntament. Veure punt 1i.

1c- Per tal de garantir una
participació real, efectiva i
amb canals crear el Consell
de Poble i consells sectorials.

de Participació

Portal de Transparència: Acció de govern
i normativa > Normativa, plans i
programes > Plans i programes destacats
sobre les polítiques públiques
Documentació:
Reglament
Municipal (ROM)

Orgànic

S’han creat les Meses de Cultura (Ple, març de 2017), de
l’Esport (Ple, març de 2017), Feminismes (Ple, juny de 2018),
Emprenedoria, Comerç (Ple, juliol de 2018), Dones
emprenedores (Ple, juliol 2018), dels Aliments (març 2017),
la Taula Jove (Ple, desembre de 2017), la Comissió de la Serra
de Galliners (Ple, novembre de 2015) i el Consell Educatiu i
s’ha consolidat la Mesa de Cooperació.

Cada
mesa Web ajuntament:
Participació i
pressupostada transparència > Òrgans de participació
amb 2.000€
Viure a Sant Quirze > Solidaritat i
(2018)
cooperació > Mesa de solidaritat
Les inversions
Notícia 2015 Notícia 2016 Notícia 2016
per
(2) Notícia 2017 Notícia 2017 (2) Notícia
pressupostos
2018 Notícia 2018 (2)
A banda, s’ha inclòs la participació del veïnat i de les entitats, participatius
així com la presència d’un representant de tots els grups són
de
Portal de Transparència: Govern obert i
municipals, en el Consell Intermunicipal de les Fonts (Ple, 200.000€ per
transparència > Participació
febrer de 2016).
edició
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Hosting
de https://consultes.santquirzevalles.cat
Igualment, la revisió del POUM inclou una Comissió Social l’espai web de
(maig 2017) i s’ha creat la Comissió de Garanties en els consultes:
pressupostos participatius (maig 2016).
1.452€ anuals
(2016)
Durant el mes de gener de 2019 està previst crear la Mesa de
Gent gran i la de Salut.

1d- Impulsar i facilitar el Els pressupostos de 2016 i 2017, primers del mandat amb
debat
públic
previ
a novetats substancials, es van presentar públicament al veïnat
l’aprovació
dels (desembre de 2015 i 23 de novembre de 2016), abans de la
Pressupostos i ordenances seva aprovació. Les presentacions eren obertes, presencials i
l’acte també es segueix en una emissió en directe.
fiscals.

Cost
de Web ajuntament: Economia i hisenda
l’emissió en municipal > Pressupost Municipal
directe: 235€
(2015) i 285€ Convocatòria 2016
(2016)
Portal de Transparència: Govern obert i
transparència > Gestió Econòmica >
Pressupost

1eDesenvolupar
un El procediment es troba en procés de desenvolupament
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.

-

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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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.

Un cop rebuda la sol·licitud del veí o veïna per correu Sense costos Web
ajuntament:
electrònic, registre d’entrada, xarxes socials o telèfon aquest externs
http://despatxobert.santquirzevalles.cat
compromís s’està complint, tot i que no existeix un associats
1r Despatx obert alcaldessa
mecanisme real de verificació.
També s’ha creat (gener 2017) el Despatx obert, en què el
darrer divendres de cada mes l’alcaldessa atén el veïnat
durant tot el dia, i des del juny de 2018 el Despatx jove, en
què l’alcaldessa i la regidora de Joventut atenen el jovent el
primer divendres de cada mes a la tarda.

1r Despatx jove

1g- Publicar i actualitzar les L’agenda de l’alcaldessa, únic càrrec del govern municipal Sense costos Web ajuntament: Inici > banner agenda
de l’alcaldessa
agendes de treball dels amb dedicació, és pública al web municipal des del juliol de externs
associats
2015.
càrrecs electes de govern.
Inici agenda alcaldessa

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.

Aquesta figura, que tindrà un reglament propi que està pendent d’aprovació, estarà inclosa dins el Reglament de
Participació Ciutadana (previsió aprovació 1r trimestre de
2019).

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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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.

La revista Informem (butlletí municipal) ha recuperat la seva Contracte
periodicitat mensual i ha sortit de forma regular durant tot el Informem:
mandat.
55.700€
anuals (2017)
Els plens s’emeten en directe a Ràdio Sant Quirze i per
streaming, podent ser també visionats en diferit a demanda Cost hosting
al canal de YouTube de l’Ajuntament.
ràdio,
streaming
i
En paral·lel s’han potenciat totes les xarxes socials dotant-les APP: 1742,4€
d’efectivitat.
anuals (2018)

Web ajuntament: Viure a Sant Quirze >
Informació i actualitat
http://www.radiosantquirze.cat

https://issuu.com/santquirzevalles

Documentació: contracte de serveis
disseny, maquetació, impressió i
distribució de l’Informem
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2. DRETS SOCIALS
Actuació

Accions

2a- Crear un Consell sectorial S’ha creat la Mesa d’Aliments (maig de 2018).
amb entitats i veïns per tal de
dissenyar les prioritats i
atencions en l’ àmbit dels drets
socials.

Cost

2.000€ per la Web ajuntament: creació Mesa
mesa (2018)
Aliments

2b- Crear un punt de trobada S’ha creat l’Espai Aprenem, diferents trobades sobre el Trastorns Col·laboració
per a totes les famílies amb de l’Espectre Autista (TEA) i es treballa en un conveni amb la amb Aprenem
membres amb necessitats Generalitat de Catalunya.
especials amb voluntat de
estar en permanent atenció.
2c- Elaborar un Pla Integral S’ha fet un nou Servei d’atenció integral a lesbianes, gais,
que detecti les necessitats i bisexuals, transsexuals i intersexuals (LGTBI) (novembre de
mancances assistencials en 2018).
diferents àmbits.

Enllaç i documentació

Web ajuntament: reunió projecte
TEA i presentació Aprenem
Aprenem SQV

Pressupost
Web ajuntament: Viure a Sant
Servei
Quirze > Feminismes i LGTBI >
Feminismes i Espai Maria Mercè Marçal
LGTBI:
91.956,85€
(2018)
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Cost psicòloga:
31.456€
(2018)
Conveni amb
la Diputació de
Barcelona
i
Subvenció
DIBA: dones i
LGTBI
9.920,37€

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.

Dins d’una visió integral de la persona s’han redactat els Protocols Conveni
de
de maltractament i d’absentisme escolar (febrer de 2017).
col·laboració
amb el Consell
També s’ha aprovat el Pla Local de Joventut 2017-2020 (juliol de Comarcal del
2017) i s’han realitzat les jornades de debat “Ara és dema” i de Vallès
Polítiques Locals de Joventut per abordar propostes i estratègies Occidental per
transversals amb els joves (octubre de 2018).
al finançament
anual del Pla
Local
de
Joventut
Consultoria
externa:
Iniciatives

Web ajuntament: Viure a Sant
Quirze > Joventut
Pla Local de Joventut

Jornada de Polítiques Locals de
Joventut

Documentació:
Protocol
d’absentisme escolar (punt 7)
Fotografies consultoria

i
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Dinàmiques
Comunitàries
(Índic):
10.648€
(2018)

2e- Recollir de manera urgent Pendent de sol·licitar recurs a la Diputació de Barcelona.
les necessitats de les persones
que requereixin d’un centre de
dia o residència.

-

Web ajuntament: -

2f- Dotar d’un protagonisme Està previst crear al gener de 2019 la Mesa de Gent gran
específic a la gent gran del
nostre poble en el Consell de
Poble, en reconeixement al seu
esforç i experiència vital.

-

Web ajuntament: -

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

Portal de Transparència: -

Portal de Transparència: -

Entre el 2016 i el 2017 es treballa amb el Reglament Municipal
d’Accés a habitatge social d’emergència, amb la dotació de 5 pisos,
que finalment s’aprova amb modificacions pel Ple (febrer de
2017).

Els derivats de Web ajuntament: aprovació del
les
reglament d’accés a habitatges
emergències.
socials d’emergència
Pressupostat
al
2018:
Es van adaptar les normes d’adjudicació per ajustar-les més a la 38.862€
realitat. Així mateix, estan pendents d’una nova revisió.
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vegi expulsat
habitacionals.

per

Documentació:
Reglament
Municipal d’Accés a habitatge
social

raons

2hTornar
a
donar Veure els punts 2g i 2j.
protagonisme a la COMU com
a punta de llança en una
política d’habitatge públic
municipal de lloguer realment
accessible.

-

Web ajuntament:

Portal de Transparència:

2i- Ampliar i universalitzar, Aprovat mitjançant el Consell d’Administració de la societat Sense costos Web ajuntament: Ajuntament >
externs
Organismes i empreses municipals
sense límit d’edat, l’accés a municipal COMU Sant Quirze del Vallès, SL (maig de 2016).
associats
> Empresa Municipal d'Habitatge
l’habitatge públic municipal.
COMU SQV SL

2j- Redactar i actualitzar el Pla S’ha aprovat l’Ordenança reguladora del Procediment de
Local d’Habitatge, amb visió a verificació d’habitatges buits (Ple, desembre de 2018).
molts anys, a partir de l’ampli
Durant el primer trimestre del 2019 està previst aprovar el Pla
potencial que com a poble

Suport
i Web ajuntament: Ple del 20 de
recursos
desembre de 2018
tècnics de la
DIBA en els Notícia
d’Actuació Municipal d’Habitatge, amb el suport de la Diputació programes
de Barcelona (DIBA).
d’Actuació
Municipal
14
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tenim en patrimoni públic de
sòl.

d’Habitatge i
en la detecció i
intervenció
d’habitatges
desocupats

2k- Emprendre les mesures Veure 2j. També s’han pressupostat incentius de 2 tipus: al Sense costos Web ajuntament: Ajuts lloguer
externs
legals necessàries, fins i tot lloguer a particulars i per fomentar el lloguer assequible
associats
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 Veure 2g
urgent un nombre determinat
de pisos públics municipals a
situacions
d’emergència
provocats en situacions com
desnonaments o d’altres.

-

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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2m- Vetllar i col·laborar amb S’han establert reunions bimensuals amb els responsables del 2.000€ per la Web ajuntament: mesa (2018)
l’administració competent en Centre d’Atenció Primària del municipi.
Portal de Transparència: garantir un nivell de qualitat
Pel gener de 2019 està previst aprovar la Mesa de Salut.
en l’assistència sanitària al
nostre poble.
2nElaborar,
amb
la Pendent d’aprovar un cop s’hagi constituït la Mesa de Salut (punt participació
els
sectors 2m, 1r trimestre de 2019).
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.

Aprovat el Pla Local de Joventut 2017-2020 (Ple, juliol de 2017) i
s’ha activat a través de la Mesa de Joventut, la creació de l’espai
Can Feliu Jove, la Taula de Formació i Ocupació Juvenil (de
caràcter intern), la Taula Jove de Sant Quirze del Vallès i la Taula
de Salut juvenil (Ple, desembre de 2017).

2.000€
cada
(2018)

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -

per Web ajuntament: Viure a Sant
mesa Quirze > Joventut
Pla Local de Joventut

Conveni
de
Taula Jove Taula Jove 2 Taula Jove
col·laboració
amb el Consell 3
També, s’ha realitzat la Jornada de Polítiques Locals de Joventut
Comarcal del
per abordar propostes i estratègies transversals amb els joves
Vallès
(octubre de 2018).
Occidental per
16
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al finançament Jornada de Polítiques Locals de
anual del Pla Joventut
Local
de
Documentació: Reglament de la
Joventut
Taula Jove
Consultoria
Fotografies consultoria
externa:
Iniciatives
i
Dinàmiques
Comunitàries
(Índic):
10.648€
(2018)

2p- Dotar de més recursos el
Punt Canya Jove com espai
d’informació i canalització
d’activitats
i
demandes
juvenils.

S’ha incrementat la dotació de recursos humans amb una agent 2.000€ per la
més, s’ha activat l’Espai Parlem-ne (associació enrutat), el mesa (2018)
Programa Sinergies i la Taula Jove i de Formació i Ocupació
Díptic ParlemJuvenil (Ple, desembre 2017).
ne: 410,19€
Projecte
Parlem-ne:
1.699€ (2018)

Web ajuntament: Canya Jove
Parlem-ne Creació de taules
juvenils
Xarxes socials: Facebook Twitter
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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.

Creació de la Taula de Formació i Ocupació Juvenil (Ple, desembre 2.000€ per la
2017), com a espai per compartir informació i estratègies mesa (2018)
d’ocupació i formació orientades al jovent, de manera que es
treballi en millorar la seva inserció laboral, a més dels itineraris
específics de l’Escola d’Adults.

2r- Crear un espai social i S’està treballant en el Reglament d’Usos pel Can Feliu Jove. La cultural
alternatiu
de previsió es tenir-ho tot enllestit en 2 anys.
dimensions suficients per les
activitats dels joves.

Web ajuntament: Creació de taules
juvenils

Escola d’Adults – programa per a
joves
Servei de Joventut – orientació
joves
Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -

2s- Desenvolupar el Pla S’ha aprovat el Protocol per a la prevenció i l'abordatge de Sense costos Web ajuntament: : Aprovació del
protocol
d’Igualtat implicant a tot el l'assetjament en els casos que afectin la dignitat i la discriminació externs
en el treball (Ple, desembre de 2017).
associats
teixit associatiu local.

Documentació: Protocol per a la
Suport DIBA i prevenció i l'abordatge de
GENCAT
l'assetjament en els casos que
afectin la dignitat i la discriminació
en el treball
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2t- Dotar amb suficiència
l’Espai de Recursos per la
Dona amb els
mitjans
necessaris per ser un espai de
diàleg i intercanvi vivencial.

Transformació en el nou Espai Maria-Mercè Marçal per a 2.000€ per la
l’equipament que acull la Regidoria de Feminismes i LGTBI (Ple, mesa (2018)
gener de 2017). Aprovació del Pla de prevenció de la violència
Pressupost
masclista 2016-2019 (Ple, maig de 2016).
Servei
A més, hi ha una agent de la Policia Local des del 2017 dedicada Feminismes i
en exclusiva a l’atenció de les víctimes, més una agent d’Igualtat LGTBI:
compartida amb el Servei de Joventut, coordinant les demandes 91.956,85€
de Joventut en l’àmbit de feminismes i LGTBI. També s’han (2018)
ampliat les hores d’atenció de la psicòloga, s’ha creat l’espai
Cost psicòloga:
M’Entens d’orientació de gènere.
31.456€
Des del 2018 es complementa un nou servei d’atenció de (2018)
proximitat a les persones LGBTI que pateixin o estiguin en risc de
M’entens:
patir discriminació o violència per LGTBIfòbia.
10.000€
Les escoles fan accions de coeducació i s’han engegat polítiques (2018)
LGTBI fins ara inexistents al poble
Els derivats de
les
subvencions
amb la DIBA:
dones i LGTBI
9.920,37€ i

Web ajuntament: Feminismes i
LGTBI
Regidoria de Feminismes i LGTBI
Nou Espai Maria-Mercè Marçal

Aprovació Pla de prevenció de
violència masclista 2016-19
Nou servei de suport a les
persones LGTBI

Atenció integral a dones en
situació de violència masclista
Punt d'atenció a la diversitat
sexual i de gènere "M'entens?"
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atenció
psicològica a
dones
i
fills/filles en
situació
de
violències
mascliste
7.800€

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.

S’han augmentat els recursos destinats a subvencionar accions de Campanya
les entitats de Cooperació, com són el Pla de sensibilització (Junta Comerç Just:
de Govern Local, octubre de 2018) o la Plataforma Benvingudes 2.500€ (2018)
Refugiades, en la qual hi participa l’Ajuntament.
Pla
de
Totes les actes de la Mesa de Solidaritat es poden consultar des de sensibilització:
l’any 2015 i fins a l’actualitat.
4.050€ (2018)

Web ajuntament: Viure a Sant
Quirze / Solidaritat i cooperació
Mesa de Solidaritat
Aprovació
del
Sensibilització

Pla

de

santquirzeajudemelsrefugiats
Campanya
publicitat
Refugiats
"casa nostra,
casa vostra":
654,12€
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2v- Aconseguir en el temps
més breu possible arribar a
l’1% del pressupost municipal
d’ingressos
tributaris
de
destinació a projectes de
solidaritat.

S’ha arribat a l’1,07% quan l’any 2015 es destinava el 0,65%.

Els
derivats
del pressupost
Els projectes de solidaritat al 2018 són de 121.000€ respecte al municipal. Al
capítol 1 d’ingressos per impostos directes del pressupost 2018
municipal (11.289.641,16€). A l’any 2015 els projectes solidaris 121.000€
es pressupostaven en 71.149€ (10.964.303,30€ dels ingressos
per impostos directes).

Web ajuntament: Ajuntament >
Economia i hisenda municipal >
Pressupost Municipal

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència> Gestió
econòmica > Pressupost
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3. DESENVOLUPAMENT CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL I ESPORTIU
Actuació

Accions

Cost

Enllaç i documentació

costos Web ajuntament: creació Meses de
3a- Crear el Consell sectorial de S’ha aprovat la creació dels òrgans de participació de les Sense
externs associats
Cultura i de l’Esport
cultura, on totes les entitats Meses de Cultura i de l’Esport (Ple, març de 2017).
puguin exercir la seva tasca
participativa corresponent al
seu àmbit.

3b- Crear un catàleg local Pendent.
d’artistes, artesans i creadors
del nostre poble, que ajudi a la
divulgació de la seva obra.

-

Web ajuntament: -

3c- Establir un calendari S’ha creat la publicació 3Mestral (trimestral), que regula la
d’activitats
culturals, programació cultural al poble.
aprofitant amb més intensitat
els espais culturals del que
disposem.

Programació
Web ajuntament: estrena cicle de
estable: 27.000€ programació estable
(2018)

Portal de Transparència: -

Cost tic tac tiquet

Campanya
publicitat:

3.095,12€
edició 2018)

de

entrades.santquirzevalles.cat

(1a
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2.244,30€
edició 2018)
2.003,41€
edició 2018)

(2a
(3a

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.

S’ha emprès la transformació de l’equipament municipal de
La Patronal en dues fases: a finals del 2017 es va fer el canvi
de teulada i la reforma de la Sala Salut Pastor, i a la Sala Josep
Brossa al gener de 2019 començarà el muntatge del nou
equipament escènic i es posarà la nova graderia.

Licitació
obres
d'adequació
i
arranjament
de
l'edifici de La
Patronal:
199.589,79€
(2017)

Web ajuntament: Ajuntament >
Informació pública > Perfil de
contractant

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.

S’ha potenciat la Festa Major i s’ha recuperat la Festa del Festa
Major:
Most (biennal). L’Aplec del Mussol ha passat a ser de gestió 94.000€ (2018)
directa de l’Ajuntament i s’ha redimensionat.
Activitats: 56.000€
(2018)
S’ha creat la Festa de Benvinguda al Nadal i la de Cap d’Any
Campanya
de
familiar.
publicitat
Festa
Major:

Web ajuntament: Coneix SQV >
Fires, festes i tradicions > Aplec del
Mussol

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència >Contractes,
convenis i subvencions > Relació
de contractes

Subvenció de la
Documentació: contracte resolt
DIBA
Nou contracte

Coneix SQV > Fires, festes i
tradicions > Festa del Most
Benvinguda de Nadal
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El nostre municipi acull també la Trobada Nacional de 2018: 13.289,78€
2017: 16.009,24€
Glosadores.
2016: 11.330,49€

Campanya
de
publicitat
Festa
Major les Fonts:

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.

Mostra
Nacional
Improvisada 2016

de

Cançó

festamajor.santquirzevalles.cat

2018: 1.341,89 €
2.017: 566,01€
2016: 1.220,72€

S’ha aprovat el Pla Local d’Educatiu i el canvi de nom del Campanya
Web ajuntament: Pla Educatiu
Consell Escolar a Consell Educatiu Municipal (Ple, novembre publicitat Mostra
Mostra pedagògica: 2016, 2017 i
de 2018).
Pedagògica:
2018
2018: 2.513,17€
A més s’ha impulsat el programes anuals de la Mostra
2017: 2.249,71€
Consell Educatiu
Pedagògica.

3g- Tornar a dotar el nostre Veure 3f
poble del seu Projecte Educatiu

Pressupost
Documentació: programa Mostra
activitats: 48.500€ Pedagògica 2018
(2018).
Suport Diputació
de Barcelona Pla
Local Educatiu
-

-
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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: les
escoles, els instituts, l’Escola
Bressol, L’Escola d’adults,
l’Escola de Música i l’Escola
d’Extensió Universitària.

S’ha produït un augment d’un 64,40% del suport econòmic Pressupost 2015:
als centres des del 2015 en Primària i Secundària. Al 2018 110.700€
consta pressupostat 182.000€ i al 2015 110.700€. La
majoria d’ajudes s’han aprovat per la Junta de Govern Local. Pressupost 2018:
182.000€
També s’ha traslladat (setembre de 2015) l’Escola d’Adults
a la Masia de Can Barra, s’ha contractat més professorat i Els derivats de les
i
s’ofereix un Programa de Formació d’Adults (PFI) en el curs ajudes
subvencions
2018-19.

3i- Dotar de més protagonisme S’han ampliat els seus horaris. Ara la Biblioteca està oberta Pressupost:
a la Biblioteca municipal com durant l’agost i s’ha consolidat l’obertura d’estudi en època 20.000€ (2018)
espai
d’estudi,
ampliant d’exàmens.
horaris.

Web ajuntament: Ajuntament >
Subvencions i ajuts
Portal de Transparència: Govern
obert i transparència > Acció de
govern i normativa > Acció de
govern i partits polítics > Acords
de junta de govern
Documentació: Acta JGL 2017

Web ajuntament: Viure a Sant
Quirze > Cultura i lleure >
Biblioteca Municipal
DIBA
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3j- Facilitar i donar suport a les
tasques de les AMPA´s
(actualment AFA’s), fent visible
la seva importància en el
conjunt de la tasca educativa
local.

Es fan reunions mensuals, s’ha col·laborat en la creació de la Sense
costos Web ajuntament: Viure a Sant
Federació d’Associacions de Mares i Pares de Sant Quirze del externs associats
Quirze > Estudiar a Sant Quirze >
Vallès (FAMPA); les associacions de famílies d'alumnes
Entitats i associacions educatives
(AFA’s) participen activament en els consells sectorials.
http://fapaes.cat

costos Web ajuntament: creació Meses de
3k- Crear el Consell sectorial S’ha aprovat la creació dels òrgans de participació de les Sense
externs associats
Cultura i de l’Esport
de l’esport, on les entitats Meses de Cultura i de l’Esport (Ple, març de 2017).
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 Les subvencions a les entitats esportives han augmentat un Pressupost 2015: Web ajuntament: Ajuntament >
48.853,25€
Subvencions i ajuts
base com a exemple de la 38,17% des del 2015.
confluència educativa, de
S’ha licitat l’avantprojecte i el projecte de remodelació del Pressupost 2018: Portal de Transparència: Govern
formació personal i de salut.

Complex Esportiu de can Casablanques i està en licitació 67.500€.
obert i transparència > Contractes,
l’estudi de viabilitat.
convenis i subvencions
Els costos derivats
de la licitació
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Al camp de futbol s’ha fet un nou vestidor modular i s’ha
canviat la il·luminació i la gespa artificial.
Pendent de licitació el tancament de la pista annexa del
carrer del Priorat, el paviment pel patinatge i la nova pista
d’Skate a Can Casablanques.

3m- Programar la promoció de Està en estudi la cobertura de la pista poliesportiva del l’esport a l’entorn (entorn Living i el reglament municipal dels patis oberts.
natural, pistes de barri).

Web ajuntament: -

3n- Estudiar la recuperació de No es pot fer degut a la limitació que imposa la Llei de la
gestió
directa
de racionalització i sostenibilitat de l’administració pública
l’equipament
esportiu (LRSAL).
municipal, en la recerca de la
seva millora de servei i
accessibilitat per tots els veïns
i veïnes del poble.

Web ajuntament: -

3o- Projectar el cobriment de la Aquesta acció està pendent d’un estudi geològic.
piscina municipal de les Fonts.

Web ajuntament: -

-

Portal de Transparència:

Portal de Transparència: -

Portal de Transparència: -
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4. HISENDA PÚBLICA I ECONOMIA LOCAL
Actuació
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.

Accions

Cost

Al novembre de 2015 i desembre de 2016 es van fer sessions Cost
de
obertes al veïnat per explicar els pressupostos municipals.
l’emissió
en
directe: 235€
També s’han fet sessions obertes dels pressupostos (2015) i 285€
participatius i de la seva comissió de garanties, en les seves 3 (2016).
edicions (2016, 2017 i 2018).
Costos
dels
tallers
amb
ÍNDIC
i
consultoria
CIVIS

4b- Cal doncs generar debat i Pendent per la creació del Consell de Poble per al primer espais de consens en relació a trimestre de 2019.
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 (

Enllaç i documentació
Pressupost: 2016, 2017 i 2018.

Pressupostos Participatius: 2018,
2017 i 2016.
Comissió de Garanties

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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mitjançant per exemple el
Consell de poble) a la
modificació i aprovació de les
Ordenances fiscals i els
Pressupost municipal, per ferlos més justos i útils.
4c- Facilitar amb mesures de S’ha facilitat el fraccionament del pagament de l’IBI en 10 Guia Tributària
2018: 1.104,73€
periodificació el pagament dels mensualitats.
2017: 1.379,40€
tributs locals.

Web ajuntament: Participació i
transparència > L'opinió dels grups
municipals

4d- Reafirmar i consolidar la Anualment es genera una trobada que agrupa l’ecosistema
tasca de l’Ajuntament com a empresarial, on s’han treballat temàtiques com el talent, la
dinamitzador econòmic del indústria 4.0, l’economia circular i la gestió dels polígons.
municipi, en el seu paper de
suport a l’activitat econòmica i
industrial local.

Web ajuntament: Treball i empresa
> FUE > Empreses i Polígons

Els derivats de
les activitats i
Subvencions
DIBA o Consell
Comarcal: Open
Industry
63.840€,

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència > Acció de
govern i normativa > Normativa,
plans i programes > Ordenances
fiscals

Open Industry 4.0
Vallès circular
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Dinamització
comercial
al
Centre
Comercial Urbà
9.000€
http://poum.santquirzevalles.cat
4eModernització
i Dins de la revisió del POUM s’estudia la façana de la C58 i la Subvencions
Open
manteniment
dels espais situació dels polígons del poble i el possible pas a terciari, a més DIBA:
Documentació: POUM Subvencions
de la millora mobilitat als polígons amb nova senyalització Industry
industrials del municipi.
DIBA
horitzontal i vertical més ajut concedit Diputació de Barcelona 63.840€
(DIBA) per a la millora dels polígons: voreres, plaques solars i
Els derivats de
càmeres.
la licitació del
POUM, i hosting
de l’espai web
consultes:
de
1.452€ anuals
(2016)

4f- Continuar participant i
impulsant espais i òrgans de
col·laboració entre agents
socioeconòmics i Ajuntament
per consensuar i dissenyar

S’han creat i funcionen les Meses d’Emprenedoria, de Dones 2.000€ per cada Web ajuntament: Treball i empresa
Emprenedores i Mesa de Comerç (Ple, juliol de 2017).
mesa (2018)
> FUE > Creació d'Empreses
A més, s’ha establert una col·laboració periòdica amb Conveni
amb Creació Meses de Comerç i Dones
l’Associació de Polígons.
empresaris:
Emprenedores
5.000€ (2018)
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actuacions en l’àmbit de
l’ocupació i formació laboral.
4g- Suport a les entitats Mitjançant subvencions a l’Associació d’Empresaris de Polígons
representatives del comerç (AEP) i a l’Associació del Comerç Local (ACL).
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.

Subvenció AEP: Web ajuntament: 5.000€ (2018)
Portal de Transparència: Subvenció ACL:
5.000€ (2018)

4h- Estudi de la situació i S’ha traslladat la ubicació del mercat setmanal dels dimecres al Subvenció de la Web ajuntament: trasllat mercat a
la plaça d’Anselm Clavé
rendibilitat dels mercats no centre del poble (plaça d’Anselm Clavé) per a fomentar-ne el DIBA:
seu impuls.
17.511,56€
sedentaris.
(2017)

Noves
parades
del
ambulant del dimecres

mercat

Portal de Transparència:
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Web ajuntament: 2017
4i- Promoure i organitzar fires S’acompanya i es dona suport a l’Associació Artística i Cultural Conveni
AACTT: 2.000€ 2018(2) GAACrup TT
i activitats complementàries Grup TT en la seva activitat.
(2018)
que ajudin a la cultura de la
Documentació: fotografies
compra al pobles i generi
atracció a visitants.

2018

4j- Tenir en compte l’activitat La Diputació de Barcelona (DIBA) ha concedit la subvenció per Els derivats de Web ajuntament: la Subvenció de
comercial i la necessària l’estudi de mobilitat i aparcament al centre.
Portal de Transparència: la DIBA
facilitat d’estacionament del
vehicle privat en la redacció
del Pla Local d’aparcament.
4k- Estudiar la viabilitat i En aquest punt no s’ha aconseguit la necessària complicitat dels oportunitat
comercial
i actors que han d’estar-hi implicats.
econòmica, amb el sector del
comerç local, de la creació d’un
Mercat municipal.

Web ajuntament:

Portal de Transparència:
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5. TERRITORI I MEDIAMBIENT
Actuació
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.

Accions

Cost

El Ple de novembre de 2015 va aprovar iniciar la revisió del Pla Els derivats
General de l’any 2000. Els treballs amb l’equip redactor que va de
la
guanyar l’adjudicació del projecte van començar al maig de 2017.
licitació del
POUM
i
El Ple va aprovar l’Avanç de la revisió a l’abril del 2018 i és previst hosting de
fer l’aprovació inicial de la revisió del Pla al febrer del 2019.
l’espai web
de
S’han fet sengles tallers participatius el 28 d’octubre i el 27 de
consultes:
novembre de 2017, la comissió social de seguiment s’ha reunit l’11
1.452€
de desembre de 2017, el 15 de gener de 2018, el 5 de novembre de
anuals
2018 i el 10 de gener de 2019.
(2016)
També s’han fet entrevistes col·lectives i individuals, una enquesta
al web, exposicions de l’Avanç a la Biblioteca i a Torre Julià (del 9
d’abril al 8 de juny de 2018), reunions explicatives a tots els barris
del poble (17 i 18 d’abril, 7, 9, 10 i 23 de maig de 2018), i una
exposició durant la Mostra d’Entitats (26 i 27 de maig al parc de les
Morisques).

Enllaç i documentació
http://poum.santquirzevalles.cat

Web Ajuntament: POUM 2019
2018 2018 (2) 2018 (3) 2017
Documentació: POUM Enquesta
POUM 2018

Cost
de
publicitat
POUM:
2.315,94€
Els costos
derivats
dels tallers
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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.

S’ha demanat repetidament a la Generalitat, entre elles en la reunió
al Parlament de Catalunya amb el Conseller de Territori el 27 de
juliol de 2016, per que es pressupostin les obres de la variant, ja
projectada.

Sense
costos
externs
associats

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.

La revisió del Pla General inclou les 3 unitats de paisatge de la Serra Sense
costos
revisades i la redacció dels Plans.
externs
associats
El Ple del 31 de març 2016 va aprovar el Dictamen de la Comissió
de la Serra de Galliners, de data 4 de març de 2016, de dotar a la
serra de la màxima protecció aprofitant els treballs de revisió del
POUM.

Web ajuntament: reunions i
reivindicacions 2016, 2017 i 2018

Igualment és una reivindicació repetida en les reunions bimensuals
que es fan des de gener del 2018 amb Infraestructures de la
Generalitat de Catalunya per fer el seguiment de les obres de la C58
i de Ferrocarrils i amb el secretari general del Departament
d’Economia.

5d- Gestionar el tancament del S’han fet reunions amb el veïnat de Castelltort el 3 d’abril de 2017 i
planejament urbanístic derivat el 29 de gener de 2018 a la Masia de Can Feliu i a la Sala Salut Pastor
pendent de resoldre (Castellet de la Patronal, respectivament, per parlar dels problemes del barri.

Sense
costos
externs
associats

Web ajuntament: ple març 2016

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència > Acció de
govern i normativa > Acció de
govern i partits polítics > Actes de
ple

Web ajuntament: Participació i
transparència > Convocatòries i
reunions amb el veïnat i entitats
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i Castelltort-Castelltort sota A més, s’ha fet una reunió amb el veïnat de Castellet el 23 de maig
via). Ho farem amb la de 2018 també a la sala Salut Pastor.
implicació dels veïns i veïnes
afectades i amb la defensa dels
interessos generals del poble.
5eContinuar 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.

Aquest tema és recorrent per part de l’Ajuntament en totes les
reunions que es fan amb els responsables d’infraestructures de
mobilitat de la Generalitat dins el seguiment de les obres de la C58
i del cobriment de FGC a can Feu.

5f- Continuar treballant en el
Pla de supressió de barreres
arquitectòniques
que
garanteixi la mobilitat i
accessibilitat de tothom.

S’han destinat del pressupost d’enguany un total de 230.000€ i la 230.000€
previsió és tenir el projecte enllestit al gener del 2019. Un cop
aprovat es farà la licitació.
A més, durant els últims anys s’han realitzat diverses actuacions de
supressió de barreres arquitectòniques la municipi: Passeig de Can
Barra (2017), carrers de Travessera i del Priorat (2016) i carrer
Terranova (2015).

Sense
costos
externs
associats

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -

Web ajuntament: 2017 Pg. de Can
Barra, 2016 C. Travessera, 2016 C.
del Priorat i 2015 carrers
Travessera i Terranova
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5g- Millora en la gestió de El dos Plans Locals d’aparcament (al poble i a la zona centre) Sense
costos
l’aparcament públic al centre estaran enllestits durant el 2019.
externs
del poble. Redacció d’un Pla
associats
Local
d’aparcament
que
contempli mesures que ajudin
a fer més accessible als veïns i
més raonable pels interessos
del sector comerç local.

Web ajuntament: -

Aquest tema s’ha plantejat en les reunions amb el conseller de Sense
costos
Territori i amb els responsables de TES.
externs
Sant Quirze vam presentar al·legacions al tercer carril a la C58 tot associats

Web ajuntament: -

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.

demanat que l’obra s’aprofités per fer galeries de servei que
permetessin soterrar les línies d’alta tensió que creuen el poble.

Portal de Transparència: -

Portal de Transparència: -

Malauradament, aquestes al·legacions no van ser ateses. Veure
punt 5B.

5iImpulsar
amb Hem trobat una falta d’interlocució per part d’Endesa per afrontar
transparència, amb garanties i aquest tema. Seguirem insistint.
un calendari real i concret, el
soterrament de les línies d’alta

Sense
costos
externs
associats

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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tensió
amb
l’obligada
implicació econòmica de les
companyies propietàries de les
línies.
5j- Continuar defensant el El nostre municipi pren part en totes les trobades del Grup de
trasllat de l’Aeroport de Treball de l’aeroport creat l’any 2016 per la insistència dels
municipis més directament afectats (Barberà del Vallès, Badia del
Sabadell.
Vallès i el propi Sant Quirze del Vallès).

Sense
costos
externs
associats

Trasllat de l’aeroport: 2018, 2017,
2017 (2), 2016 i 2015.

La darrera trobada amb la Generalitat es va fer el 10 de desembre
de 2018 arran l’accident que va costar la vida als dos tripulants
d’una avioneta el dia 7 de desembre a Badia.
Aquest grup de treball va estar aturat entre octubre de 2017 i juliol
de 2018 degut a l’aplicació de l’article 155 a Catalunya.

37

Pla d’Actuació Municipal 2015 – 2019

6. SERVEIS I EQUIPAMENTS
Actuació

Accions

Cost

Enllaç i documentació

6a- Estudiar, amb un ampli Després de fer una valoració i marcar prioritzacions s’ha considerat consens, i donar viabilitat a la una manca de capacitat pressupostària.
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.

Web ajuntament: -

6b- Redactar el projecte de Aquesta acció ha quedat pendent.
gestió i construcció d’una
Residència/Centre de dia per a
Gent gran.

Web ajuntament: -

-

Portal de Transparència: -

Portal de Transparència: -

del
6c- Estudiar, amb ampli Els serveis d'assistència tècnica corresponent als treballs de Els derivats Perfil
de
la
l’Ajuntament
consens,
la
necessària redacció de l'Estudi de Viabilitat corresponent a l'ampliació i
contractació
remodelació de la zona reforma del complex esportiu municipal (CEM) de Can

contractant

de

Casablanques i de redacció de l'Estudi de Viabilitat, l'Avantprojecte
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esportiva municipal i/o la i projecte bàsic corresponent a l'ampliació i reforma del complex
esportiu municipal (CEM) de Can Casablanques es troben en fase
construcció d’una de nova.

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència >Contractes,
convenis
i
subvencions
>
Informació de la contractació
pública

6d- Construcció i posada en Amb la voluntat d’optimitzar recursos públic i atesa la baixa de Els del
funcionament d’una nova l’índex de natalitat a les Fonts, s’ha consensuat amb Terrassa un conveni
Escola Bressol municipal al conveni sobre l’escola bressol municipal de can Perellada.
barri de les Fonts.

Web ajuntament: -

6e- Projectar el cobriment de la Repetit al punt 3o.
piscina municipal de Les Fonts.

Web ajuntament: -

de licitació.

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.

-

Hi ha representació de l’Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) a Sense
costos
l’Escola Bressol Municipal.
externs
associats
En els altres, les contractacions existents no permeten aquesta
incorporació als òrgans col·legiats.

Portal de Transparència: -

Portal de Transparència: Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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6gImpulsar
amb Veure punt 5i.
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’interès.

Sense
costos
externs
associats

La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració pública (LRSAL) impedeix la creació de serveis l’estudi econòmic dels quals
no en garanteixi l’equilibri financer. Tot i això, al setembre de 2017
es va crear la línia de bus B9, que connecta Sant Quirze del Vallès
amb l’hospital de Terrassa, la Mútua de Terrassa i la UPC.

Web ajuntament:

Portal de Transparència:

Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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7. EL TEU AJUNTAMENT
Actuació

Accions

7a- Modernitzar i fer més En fase d’estudi i preparació, la previsió és licitar el servei durant
entenedor i accessible el Portal el 2019.
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.

Cost

Els que es
Web ajuntament: derivin de
la seva
Portal de Transparència: contractació

La ciutadania pot presentació de documents adreçats a altres Sense
administracions, mitjançant la Finestreta Única, des de l’any 2015 costos
externs
Per altra banda, la Finestreta Única Empresarial (FUE) es va crear associats
al juny de 2016.

Cal seguir dotant-la de més recursos informàtics i fent pedagogia
per acostumar el veïnat a treballar-hi.

7cEstablir
criteris Es presenten internament i a les administracions supramunicipals,
d’elaboració i publicació de malgrat no es publiquen en detall. Veure punt 7d.
memòries
dels
diferents
departaments
i
serveis
municipals, per tal de ser

Enllaç i documentació

Sense
costos
externs
associats

Web ajuntament: Ajuntament /
Tràmits
Finestreta única + FUE

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència > Serveis i
tràmits
Web ajuntament: -

Portal de Transparència: -
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analitzats i valorats pel conjunt
del veïnat.
7d- Redactar i actualitzar les S’ha aprovat el Sistema de gestió de Qualitat basat en les cartes dels Cost de la
Cartes
de
servei
dels compromisos i l'assoliment del nivell de qualitat dels serveis (Ple, maquetació
abril de 2016).
departaments municipals.

Web ajuntament: Ajuntament /
Cartes de serveis

7e- Realitzar un estudi dels Aquesta acció està pendent.
espais, oficines i locals públics
d’atenció per tal de valorar la
seva operativitat i costos.

-

Web ajuntament: -

7f- Participació activa i Es fa a través de les Meses sectorials i convocatòries amb de vinculant dels veïns i veïnes en reunions de veïns.
la millora dels serveis públics.

Web ajuntament: -

7g- Garantir i fer permanents i Facilitar l’accés a les dades i documents mitjançant el Portal Sense
costos
públics, els pactes i acords Municipal de Transparència.

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència > Informació

S’han publicat els indicadors i avaluació del compliment de
compromisos de 35 serveis municipals, de l’any 2016 a l’actualitat.
No obstant, el conjunt està en procés de revisió.

Veure punts 1c, 3a, 3k i 4f.

Portal de Transparència: Govern
obert i transparència > Serveis i
tràmits > Catàleg i cartes de serveis

Portal de Transparència: -

Portal de Transparència: -
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socioeconòmics i de drets
laborals del conjunt de
treballadors i treballadores del
nostre Ajuntament.

externs
associats

institucional i organitzativa
Empleats públics

7h- Fer fàcil i accessible al veí Veure 1f
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.

-

Web ajuntament: -

>

Portal de Transparència: -
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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

Última actualització: gener de 2019
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ESTAT D’EXECUCIÓ I RENTIMENT DE COMPTES

Color

Execució
0%

50%

100%

Estat de l’acció
Pendent d’executar

S’ha realitzat parcialment

S’ha pogut fer globalment

Pla d’Actualització Municipal a 16 de gener de 2019
Eixos
Participació i transparència
Drets socials
Desenvolupament cultural, educatiu, social i esportiu
Hisenda pública i economia social
Territori i medi ambient
Serveis i equipaments
El teu ajuntament
TOTAL

Accions
9
23
15
11
10
7
8
83

Compliment
83,33%
82,61%
80,00%
90,91%
90,00%
64,29%
75,00%
80,88%
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Compliment del PAM 2015/19 a 16 de gener de 2019
Participació i transparència
83,33%

El teu ajuntament

Drets socials
82,61%

75,00%

80,00%

64,29%

Desenvolupament cultural,
educatiu, social i esportiu

Serveis i equipaments

90,00%

Territori i medi ambient

90,91%

Hisenda pública i economia
social
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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.
Total
2. DRETS SOCIALS

100%
100%
100%
100%
0%

100%
100%
50%

100%

83,33%

2a- Crear un Consell sectorial amb entitats i veïns per tal de dissenyar les prioritats i
atencions en l’ àmbit dels drets socials.

100%

2c- Elaborar un Pla Integral que detecti les necessitats i mancances assistencials en
diferents àmbits.

100%

2b- Crear un punt de trobada per a totes les famílies amb membres amb necessitats
especials amb voluntat de estar en permanent atenció.
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 l’habitatge públic municipal.
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.

100%
100%

0%

50%

100%
100%
100%
100%

50%

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.

100%

2m- Vetllar i col·laborar amb l’administració competent en garantir un nivell de
qualitat en l’assistència sanitària al nostre poble.

50%

2l- destinar amb caràcter urgent un nombre determinat de pisos públics municipals a
situacions d’emergència provocats en situacions com desnonaments o d’altres.

100%
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2n- Elaborar, amb la participació els sectors implicats professionals i els propis
usuaris, d’una Pla de Salut local.

50%

2o – Cal fer efectiu i aplicar el Pla Local de Joventut, amb la implicació real, efectiva i
amb Consell sectorial, dels nostres joves.

100%

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.

100%

2p- Dotar de més recursos el Punt Canya Jove com espai d’informació i canalització
d’activitats i demandes juvenils.
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 a l’1% del pressupost municipal
d’ingressos ordinaris de destinació a projectes de solidaritat.
Total
3. DESENVOLUPAMENT CULTURAL, EDUCATIU, SOCIAL I ESPORTIU

100%
0%

100%
100%
100%
100%

82,61%

3a- Crear el Consell sectorial de cultura, on totes les entitats puguin exercir la seva
tasca participativa corresponent al seu àmbit.

100%

3c- Establir un calendari d’activitats culturals, aprofitant amb més intensitat els espais
culturals del que disposem.

100%

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.

100%

3b- Crear un catàleg local d’artistes, artesans i creadors del nostre poble, que ajudi a la
divulgació de la seva obra.
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.
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.

0%

100%

100%

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.

100%

3i- Dotar de més protagonisme a la Biblioteca municipal com espai d’estudi, ampliant
horaris.

100%

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.
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.

100%

100%
100%

50%
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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.

50%

100%

0%

Total

80,00%

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.

100%

4. HISENDA PÚBLICA I ECONOMIA LOCAL

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.

50%

4c- Facilitar amb mesures de periodificació el pagament dels tributs locals.

100%

4e- Modernització i manteniment dels espais industrials del municipi.

100%

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.

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.

100%
100%
100%

4h- Estudi de la situació i rendibilitat dels mercats no sedentaris.

100%

4j- Tenir en compte l’activitat comercial i la necessària facilitat d’estacionament del
vehicle privat en la redacció del Pla Local d’aparcament.

100%

4i- Promoure i organitzar fires i activitats complementàries que ajudin a la cultura de
la compra al pobles i generi atracció a visitants.
4k- Estudiar la viabilitat i oportunitat comercial i econòmica, amb el sector del comerç
local, de la creació d’un Mercat municipal.

100%
50%

Total

90,91%

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.

100%

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.

100%

5. TERRITORI I MEDIAMBIENT

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.

100%

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.

100%
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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.

100%

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.

50%

5f- Continuar treballant en el Pla de supressió de barreres arquitectòniques que
garanteixi la mobilitat i accessibilitat de tothom.

100%

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.

100%

5j- Continuar defensant el trasllat de l’Aeroport de Sabadell.

100%

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.

50%

Total

90,00%

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.

0%

6c- Estudiar, amb ampli consens, la necessària remodelació de la zona esportiva
municipal i/o la construcció d’una de nova.

100%

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.

100%

6. SERVEIS I EQUIPAMENTS

6b- Redactar el projecte de gestió i construcció d’una Residència/Centre de dia per a
Gent gran.
6d- Construcció i posada en funcionament d’una nova Escola Bressol municipal al barri
de les Fonts.
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’interès.

0%

100%

50%

100%

Total

64,29%

7a- Modernitzar i fer més entenedor i accessible el Portal web municipal, amb nous
serveis i atencions.

50%

7. EL TEU AJUNTAMENT

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.

100%

7d- Redactar i actualitzar les Cartes de servei dels departaments municipals.

100%

7f- Participació activa i vinculant dels veïns i veïnes en la millora dels serveis públics.

100%

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.

100%

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.
7e- Realitzar un estudi dels espais, oficines i locals públics d’atenció per tal de valorar
la seva operativitat i costos.
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.

Total

50%
0%

100%

75,00%
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