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Trobada amb els mitjans
L’alcaldessa Elisabeth Oliveras, ha repassat avui els projectes de mandat en el marc d’una
trobada amb els mitjans de comunicació. Oliveras ha tractat temes com la participació
ciutadana, la transparència, els equipaments, l’habitatge, la seguretat i els grans projectes
per als propers anys. L’objectiu de la trobada, celebrada a l’Alcaldia, ha estat fomentar el
contacte amb la premsa i facilitar l’intercanvi i el contrast d’informació.
En aquest sentit, des d’avui, podeu consultar les notes de premsa, convocatòries i altres
elements relacionats amb la publicació d’informacions al nou espai web “Sala de premsa”
(www.santquirzevalles.cat).

Declaració Institucional davant l’Emergència Climàtica
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat dimarts 24 donar suport
a la declaració d’emergència climàtica promoguda pels moviments socials de la plataforma
“Fridays por Future”. L’acord estableix desenvolupar estratègies i propostes orientades a
incrementar espais verds al municipi, així com fomentar l’eficiència energètica dels edificis
municipals; promoure sistemes de recollida eficients i desenvolupar un pla de mobilitat
urbana sostenible amb noves àrees per a vianants, millora de carrils bici i optimització del
servei de transport públic municipal i supramunicipal. Els acords són els següents:
1. Donar suport a la declaració d’emergència climàtica promoguda pels moviments socials
que a Catalunya promou la plataforma “Fridays for Future”.
2. Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100
col·lectius, que demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la
posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de
gasos d’efecte d’hivernacle.
3. Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els espais verds
al municipi.
4. Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició
localitzacions per facilitar el desenvolupament d’energies renovables.
5. Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de
recollida selectiva neta mínim que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de
qualitat amb un nivell d’impropis que tendeixi al residu zero.

6. Desenvolupament d’un pla de mobilitat urbana sostenible que desenvolupi noves àrees
per a vianants, la millora dels carrils bici i l’optimització del servei transport públic municipal
i supramunicipal.
7- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l’aire
per les emissions de diòxid de nitrogen (NO2)
8.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la
normativa europea sobre clima i energia 2030 que demana:




Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació
als nivells de 1990
Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica
Mínim el 27% de quota d’energies renovables

9.- Traslladar aquests acords al departament de Territori i Sostenibilitat del Govern de la
Generalitat, al Ministerio para la Transición Ecológica, Ministerio de Fomento i als promotors
de la convocatòria, “Fridays for Future”.
L’Ajuntament també es va sumar divendres 27 a les mobilitzacions davant l’Emergència
Climàtica amb una aturada de cinc minuts a la plaça de la Vila i la lectura d’un manifest van
reivindicar l’actual situació i els objectius a aconseguir.

Setmana de la Gent Gran
Avui s’inaugura la Setmana de la Gent Gran. Un acte institucional que comptarà amb
l’actuació de l’actriu i cantant santquirzenca Clàudia Anyor, a les 17.30 hores a la Sala
Muriel Casals. Malgrat el tret de sortida oficial és avui, la setmana ja va arrencar dilluns 23
amb l'exposició de l'"Obra de Manuela Mateos", al Casal Serra de Galliners. Una mostra
permanent que es pot visitar aquests propers dies. De fet, l'artista va oferir dimecres 25 un
taller pe rmostrar com gaudir de la pintura a partir de tècniques senzilles i pràctiques.
La jornada anterior, dimarts 24, la nutricionista Anna Gispert va parlar sobre "Com
alimentar-nos quan ens fem grans". Segons Gispert: " L’important és entendre que les
persones grans formen part d’un col·lectiu vulnerable de desnutrició i cal vetllar perquè
tinguin un pes corporal estable. Cal entendre que gasten menys energia que en l’edat adulta.
A més, aquella frase de què s’ha de menjar de tot no és ben bé certa perquè al final acabem
menjant bastant malament. El que cal és tenir una bona base de verdures i hortalisses, i
proteïnes i greixos de qualitat.”.
La sexualitat no té edat
Un dels tallers de la setmana aborda aquest tema, amb la col·laboració de la psicòloga
especialitzada en sexualitat i parella, Cynthia Rubio. Segons l’especialista, no ens hem de
deixar portar “pels mites que ens han explicat sobre la sexualitat a la tercera edat (falta de
desig, monotonia, rutina...). És un moment en què tenim més temps, coneixem millor el
nostre cos, què ens agrada i què no, més maduresa, per tant, hem d’escoltar-nos i
comunicar-nos amb la nostra parella si ho necessitem”.
Les aficions

Gaudir d’aficions també és important per adaptar-se a aquesta etapa. De fet, durant la
programació prevista hi haurà concerts, projeccions com la de “Veus”, del Cor Infantil de la
Unió de Granollers, o l’obra de teatre “Mort a les cunetes”, a la Patronal, entre altres.
Resiolimpía’t!
Les persones que viuen a les residències Verge del Carme, Assís i la Llar d’Avis participen
en una nova jornada de “Resiolimpíades”, el proper 5 d’octubre a l’IES Sant Quirze. Un
esdeveniment amb proves de moviment i habilitats en què les diferents generacions
comparteixen oci. I és que l’activitat física és essencial en aquesta edat, especialment
centrada a augmentar la massa muscular.
Els nostres nonagenaris
Enguany fan 90 anys a Sant Quirze un total de 53 persones. Als 100 anys, han arribat aquest
2019 dues persones. El proper 1 d’octubre tots i totes que puguin assistir, seran els
protagonistes d’un homenatge a La Patronal.

Podeu consultar la programació detallada al web municipal, www.santquirzevalles.cat.

Ple- L’Ajuntament aprova el Compte General de 2018 amb balanç
positiu
El Ple ordinari del mes de setembre ha aprovat el Compte General de 2018. Recordem que
la Comissió Especial de Comptes es va reunir el passat 1 d’agost de 2019, aprovant per
unanimitat l’informe-proposta del Compte en els seus termes inicials. Posteriorment, es va
publicar al BOP i es va exposar en el termini establert. El dia 13 va finalitzar l’exposició,
sense cap al·legació.
D’aquest tancament, cal remarcar que el compte de resultat econòmic-patrimonial és d’uns
beneficis de 2.558.979,76 euros. i, per tant, és una dada especialment positiva, doncs
respon a la resta de drets i obligacions, tenint en compte els ajustos. Cal remarcar també
que de la liquidació del Pressupost, el resultat pressupostari ajustat és positiu:
2.774.828,27 euros, i el romanent de Tresoreria de despeses generals és de 3.479.819,06
euros. Finalment, cal remarcar que el rati d’endeutament és del 20,08%.
Un altre dels punts aprovats per unanimitat va ser la modificació del document del POUM
aprovat inicialment al ple del 28 de març en relació amb les determinacions del sòl comprès
en l’àmbit del polígon d’actuació urbanística de Can Canals C i D. Aquesta modificació afecta
la categoria del sòl urbà de determinades finques i suprimeix la delimitació d’un àmbit i la
càrrega corresponent del cost de connexió viària. També s’aixeca parcialment la suspensió
de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, així com la suspensió de llicències de parcel·lació de terrenys, edificació,
reforma o rehabilitació, entre altres, previst en el POUM aprovat inicialment. Finalment,
sotmet l’expedient a informació pública pel termini d’un mes des de la publicació al BOPB,
DOGC, dos diaris de premsa periòdica i web municipal.
El ple també va aprovar la declaració d’especial interès i concessió de beneficis fiscals al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per les obres de reforma dels
vestidors i espais annexes del gimnàs a l’Institut Sant Quirze. Això es trasllada en què les

ordenances fiscals podran regular algunes bonificacions sobre els tributs relacionats.
Aquest punt va comptar amb la unanimitat del ple.
El Ple de dijous 26 també va aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament d’una nau per
l’ús de la brigada municipal d’obres.

Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:

@santquirzevalles

comunicacio@santquirzevalles.cat

@ajsantquirze

Tel. 93 721 68 00
@ajsantquirze

