Procediment: Aprovació del pressupost
Ref. Expedient: 21/2021/APRES

MEMÒRIA D’ALCALDIA

2021 – L’any després de la declaració d’una pandèmia mundial, la Covid-19
A Sant Quirze del Vallès l’afectació de la Covid-19 ha impactat de forma directe en les vides i en
el dia a dia de totes cadascuna de les persones que hi vivim. L’impacte va ser especialment colpidor
durant l’any 2020 tan a nivell sanitari com a nivell social i econòmic, i sortosament s’ha moderat
durant aquest 2021. Per tant, com no pot ser d’altra manera, les primeres paraules d’aquesta
memòria són per tots aquells i aquelles qui han perdut la vida i/o han vist totalment trastocada la
seva vida per l’impacte del virus.
En cada memòria expressem i reivindiquem, en primer terme, el paper que els ajuntaments d’aquest
país han jugat, juguen i jugaran en moments complicats. I precisament, per aquest paper
transcendental que juguem en el dia a dia de la ciutadania, i precisament, per està sempre en la
primera línia als municipis, la segona cosa que volem expressar des d’aquesta memòria, és la falta
de respecte absolut que el govern de l’estat espanyol ha tingut vers els municipis, en dos sentits.
D’una banda, perquè es van prometre unes ajudes durant l’any Covid, 2020 que mai han arribat als
ens locals, i d’altra banda, pel paper galdós que ha tingut respecte un dels ingressos municipals més
importants.
No obstant això, i des del moment en què l’Estat va declarar l’estat d’alarma amb l’objecte de
frenar i prevenir la ràpida evolució de la pandèmia ocasionada pel virus de la COVID-19,
mitjançant el RD 463/2020, de 14 de març, el qual ha estat prorrogat en diverses ocasions.
Actualment, des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès vam iniciar un seguit d’accions i ajudes
sense precedents per fer front a la situació d’emergència, i per donar un resposta social, sanitària i
econòmica amb l’objectiu d’atendre els màxim de sectors possible.
Aquesta ajuda, a nivell de pressupost 2021 ha tingut la seva translació concreta en el capítol 4 més
important de la història del municipi en què s’han ofert ajudes directes, més enllà de les ordinàries,
en múltiples sectors entre els quals en podem destacar els exemples següents:
§
§
§

Habitatge: 46.500€
Educació 275.000€
Acció Social: 197.000

§
§
§

Joventut: 45.500€
Cultura: 20.000€
Esports: 137.000€

§
§
§

Empresa: 100.000€
Comerç: 125.000€
Protecció Civil: 3.300€

La pràctica totalitat d’aquestes ajudes s’han assumit amb recursos exclusivament municipals, el què
suposa una tensió de tresoreria important per un municipi petit com el nostre. I és per aquest motiu
que hem denunciat i denunciem l’abandonament de l’estat espanyol cap als ens locals. L’estat
Aquest document és una còpia impresa del document electrònic amb referència 13533045456674617621, ha estat generat
amb l’aplicació informàtica BUROWEB i signat electrònicament.
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espanyol no ha facilitat ni un sol ingrés extraordinari per la recuperació i fer front a moltes de
les mesures que ell mateix a imposat, explícita o implícitament, als ens locals.
Així mateix, des de l’Ajuntament, no només hem donat i ofert ajudes per aquells qui més ho han
necessitat i/o ho necessiten encara avui dia, sinó que a més hem facilitat durant aquest any 2021
bonificacions ens sectors especialment tocats com la hostaleria i restauració, o també en habitatge,
benestar social i ocupació, per detectar les persones que més han necessitat el suport per garantir un
sostre i uns ingressos durant els mesos més difícils de la pandèmia. Així mateix, s’han facilitat
ordinadors perquè nivell educatiu l’escletxa digital no sigui un problema per garantir un dels pilars
fonamentals d’un sistema democràtic, l’ensenyament. I finalment, ens hem multiplicat en dotacions
en serveis socials, especialment, a través del programa targeta moneder per fer més fàcil la vida de
les més vulnerables i facilitar l’accés als productes més bàsics.
Tot aquest reguitzell d’ajudes directes o indirectes, com ja anunciàvem en la memòria del darrer
any, 2021, s’ha posat l’accent en totes aquelles persones que s’hagin vist afectades directa o
indirectament per la crisi sanitària, econòmica i social que ha comportat la pandèmia de la Covid19 al nostre poble.
Amb tot, i malgrat l’augment de la despesa municipal d’aquest 2021, som plenament conscients del
moment inflacionista en què ens trobem en l’escenari macroeconòmic tan a nivell de país com a
nivell internacional. Per consegüent, l’Ajuntament fa un exercici de constrenyiment en les seves
competències tributàries, i malgrat la pujada de l’IPC a l’estat espanyol del voltant del 4%, Sant
Quirze del Vallès congelem impostos i tributs en les Ordenances Fiscals per l’any 2022.
Pendents d’uns fons europeus Next Generation que, fins a dia d’avui, la gestió que en fa l’estat
deixa municipis com el nostre fora de l’espectre d’ajudes. Bé sigui per petit i no respondre a un
municipi de més 50.000 habitants, o bé sigui perquè no som un municipi de menys de 5.000
habitants. La qual cosa comporta conseqüències directes per les qui cohesionem el territori i per les
qui vetllem per una alta qualitat de vida per la nostra ciutadania.
Així doncs, no ens cansarem de repetir, defensar i lluitar com a representants de la ciutadania que
aquesta situació és doblement injusta cap als municipis. Maltractats per un Estat que no és el nostre
i des del qual la LRSAL, aquesta llei que la dreta espanyola va idear i que el PSOE manté (malgrat
l’incís obligatori de 2021 i 2022), juntament amb altres instruments com el repartiment desigual del
dèficit públic, segueix produint una minva del pes del sector públic, limitant la despesa dels
ajuntaments, i retallant de retruc, els serveis que es presten als municipis.
Finalment, podem estar orgullosos i orgulloses que Sant Quirze del Vallès, gràcies a la bona gestió
pressupostària i sense pujar impostos el govern municipal ha consolidat un pressupost per 2022 de
22.160.406,15 euros. Una feinada ingent per part del conjunt de tècnics de la casa, i especialment,
de serveis econòmics per tal que puguem avançar en tot allò a que ens comprometíem al Pla
d’Actuació Municipal, aprovat a l’inici del mandat. Perquè malgrat la pandèmia, cal seguir
avançant.
Així doncs, el Pressupost municipal 2022, com ja vàrem fer el 2019 i el 2020, està fonamentat en
consolidar les bases d’una administració local que vetlli en tot moment per assolir la sostenibilitat
social, ambiental i econòmica, i que garanteixi una justícia social equitativa entre tota la ciutadania
de Sant Quirze del Vallès. Però, sobretot, un pressupost basat en donar suport al teixit associatiu i a

2/30

les persones que més ho necessitin, per mirar endavant i donar un nou impuls social als qui fan
moure i cohesionen Sant Quirze del Vallès.

2022 - Sant Quirze del Vallès, pas ferm cap al futur
L’exercici 2022, és el darrer any natural sencer del mandat 2019 – 2023, el tercer any de mandat en
curs polític, i l’any en què cal encarar, avançar i/o enllestir els principals projectes de mandat
plantejats durant el primer curs 2019 – 2020 amb el Pla d’actuacions municipals 2020 – 2023, el
qual es plantejava sobre els vectors principals següents:
§

4 grans eixos o línies d’actuació estratègica
1. Nova governança, participació i la transparència
2. Cohesió social i l’acció social
3. Hisenda pública i la promoció econòmica;
4. Gestió, planificació i acció territorial.

§

Identificació dels sectors més sensibles i/o vulnerables degut a la crisi COVID-19: infància,
dona, gent gran, arrendataris, alimentació, comerç local i petita empresa

§

20 espais de participació ciutadana (meses de participació i els espais d’educació 360)

§

260 accions i propostes d’actuació (de les quals 50 accions van ser pensades i proposades de
per fer front a la crisi sanitari, social i econòmica del Covid-19)

Així doncs, el govern municipal planteja per aquest exercici 2022 uns pressupost per encarar el
següents reptes i objectius:
§

en primer lloc, anar enllestint totes aquelles obres iniciades que pel seu caràcter plurianual
acaben durant aquest exercici, algunes de les quals trobareu detallades a l’apartat de capítol 6, i
moltes d’elles les trobareu també detallades en la memòria de 2021;

§

en segon lloc, el què podríem denominar l’agenda urbana 2030 de Sant Quirze del Vallès, la
qual d’una banda, respondria a aprovar projectes de mandat per la planificació urbanística del
municipi i la seva transformació com ho són el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal, el
primer Pla Especial Urbanístic de Torrents, un nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible o el
primer Pla Local de l’Habitatge del municipi; mentre d’altra banda, donaria lloc al conjunt de
polítiques i accions del Pla Cultural, el Pla d’Igualtat, el Pla de Joventut, el Pla Educatiu de
Ciutat, l’Educació 360, el Consell de Poble i els espais de participació que millorin la cohesió
social i determinin els objectius més socials del poble;
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§

en tercer lloc, recuperar essencialment tota aquella activitat que la pandèmia de la Covid-19 ens
ha robat de mala manera allunyant-nos de la nostra essència com a poble, la nostra socialització
cultural i esportiva, activitats les quals podreu trobar desenvolupades en les referències
explícites als apartats dels capítols 2 i 4;

§

en quart lloc, l’inici del projecte més important a nivell d’obra pública del municipi amb la
primera etapa del programa de renovació i millora del Complex Esportiu Municipal de Can
Casablanques, que podreu veure més detallat en els projectes del capítol 6;

§

en cinquè la lloc la consolidació de la recuperació de la gestió pública de serveis essencials
com l’escola bressol municipal, l’escola municipal de música o el servei públic d’abastament
d’aigua del municipi;

§

i finalment, nous projectes que s’inicien ara pensant en el futur del municipi com el Pla cultural
o la nova escola d’arts, l’estudi de transformació i peatonalització de l’espai central de la vila,
el desenvolupament de l’estudi i futura implantació de la recollida porta a porta comercial al
casc urbà, consolidar els projectes socials d’educació, joventut i medi obert, o bé projectes més
tècnics per la millora de l’administració pública com els circuïts específics d’administració
electrònica o la primera relació de llocs de treball de la institució;

Participació i bona governança
A partir d’ara, doncs, la nostra tasca en la tramitació i aprovació s’esdevindrà en la millor prova
que malgrat els contratemps, aquest pressupost que aquí us presentem, situa l’ajuntament i
l’administració local com a punta de llança de la defensa dels drets de la ciutadania i el servei
públic. Alhora, també hem volgut fer un treball previ i de jornades de treball amb la oposició tan
per ordenances fiscals 2022 com pel pressupost 2022 amb el calendari següent:
§
§
§
§
§
§

7 i 20 d’octubre de 2022. Reunions de treball de les OOFF 2022
26 d’octubre de 2022. Comissió informativa del Ple extraordinari d’ordenances fiscals 2022
28 d’octubre de 2022. Ple extraordinari d’ordenances fiscals 2022
11, 17 i 25 de novembre de 2022. Reunions de treball del Pressupost Municipal 2022
26 de novembre de 2022. Comissió informativa del Ple de Pressupost Municipal 2022
30 de novembre de 2022. Ple extraordinari de Pressupost 2022

Treballem per una economia al servei de les persones com a leitmotiv, i volem que passi a través de
la participació, perquè aquesta l’entenem com una eina bàsica per la creació i la potenciació de les
accions de govern de present i futur. Ja tenim feina feta: nou ROM, pressupostos participatius, nou
reglament de participació i múltiples espais de participació en format de meses ciutadanes, enguany
hem creat la darrera de les meses de participació, la de benestar social. Malgrat l’endarreriment
atesa la situació de pandèmia, enguany, encarem el repte de la creació del Consell de Poble i del
Consell d’Infants i Joves, com els espais democràtics de participació ciutadana que han d’obrir
nous horitzons en el si del debat de les diferents meses, i alhora han de ser espais pel consens en les
propostes del dia a dia i els projectes de mig i llarg termini.
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Així mateix, la connexió amb la ciutadania i la cohesió interna de l’administració local van tenir les
seves bases en la implantació de l’administració electrònica. Aquesta ha de ser una eina facilitadora
pel veïnat en el moment de relacionar-se amb l’ajuntament, creant una relació més fluida on
l’administració sigui més àgil i facilitadora en els tràmits, les comunicacions i les gestions. Fet
aquest pas, ara ens cal també reforçar l’administració i el seu múscul, les persones que dia a dia
treballen en pro de l’interès general. Aquest darrer aspecte, el creiem imprescindible per donar
resposta a les voluntats polítiques del programa de govern.
MARC PRESSUPOSTARI MUNICIPAL 2022
Vist el ple d’ordenances fiscals es constata d’acord amb ingressos, despeses i inversions d’aquesta
memòria, que aquest pressupost 2022 que aquí es presenta, es tracta, essencialment, d’un esforç de
la institució per mantenir serveis i activitat local sense augmentar la pressió fiscal a la ciutadania. I
no obstant això, seguir fent de Sant Quirze del Vallès un poble on cada dia valgui més la pena de
viure-hi, perquè com diu l’aforisme des de l’esquerra “entre totes tot”.
(+) Drets liquidats capítols I -V (Liquidació) 2020
(-)Obligacions reconegudes capítols I , I I i I V (Liquidació 2020)

1.962.011,54 €
17.573.516,63 €

(+) Despeses Finançades amb RTDG

1.008.561,68 €

Resultat

3.055.156,78 €

Anualitat teòrica operacions pendents
Estalvi net
Ratio 110%

616.404,17 €
1.430.100,93 €
17,77%

Arribats a aquest punt i d’acord només amb el marc pressupostari municipal, i consolidant despesa
i creixement de l’exercici 2021, podem dir amb fermesa que aquest pressupost 2022 es determina
en quatre blocs fonamentals que atorguen sentit polític i tècnic al pressupost general:
§
§
§
§

Comptes municipals sòlids i sanejats: una base d’ingressos propis suficients, un deute viu
de només el 17,77% (+0,7%) i una previsió d’estabilitat pressupostària bruta positiva
Una proposta de despesa per la consolidació de la plantilla
Manteniment del control sobre la despesa i la tresoreria
Previsió realista d’ingressos i despeses: la previsió tant dels ingressos com les despeses
s’ha confeccionat sobre la base de l’execució pressupostària i els compromisos de despesa
futura

Certament, els ingressos corrents augmenten respecte l’any anterior gràcies, en bona mesura als
conceptes següents: en primer lloc, s’està produint un augment de l’activitat econòmica (IAE) i un
repunt en el sector de la construcció (taxa i impost sobre la construcció) al municipi; en segon lloc,
la bona gestió municipal en projectes i serveis per aconseguir majors subvencions pel bon
desenvolupament de la despesa del dia a dia; en tercer lloc, aquesta situació se suma a
l’actualització de les aportacions de l’estat; i finalment, el pressupost inicial previst per l’exercici
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2022 plantegem una contenció en la despesa d’inversió pendents del projecte en redacció del nou
complex municipal.
Resumint, el Pressupost 2022 es fonamenta essencialment, en tres aspectes, d’una banda la
consolidació de la plantilla i les seves condicions, d’altra banda, en la recuperació partides de
despesa corrent de capítol 2, i finalment, la contenció de despesa d’inversió ordinària per aquest
proper 2022. Aspectes els quals, se sumen a una política d’ingressos que manté el marc
pressupostari d’ingressos de l’any 2021 amb la congelació de les Ordenances Fiscals per l’exercici
2022.
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Congelem impostos 2022
Una dècada després de la crisi hipotecària i especulativa, encarem l’inici del següent cicle de les
crisis sistèmiques, la qual es presenta donat el seu origen absolutament incerta i d’abast global,
però amb un impacte especialment negatiu en el si de les economies occidentals dels efectes
directes de la pandèmia i les seves conseqüències amb la inflació històrica que estem patint.
L’escenari inflacionista, l’augment desbocat dels preus de l’energia amb pujades del 470% en gas o
del 220% en l’electricitat inicien un escenari de pressió en els escenaris de consum que
aprofundeixen en la incertesa de l’evolució econòmica encara molt marcada per la situació de
sanitària. Aquesta situació comporta que es mantinguin els riscos a la baixa relacionats amb les
noves variants, l’eficàcia de les mesures econòmiques per evitar danys persistents, els possibles
enduriments de les condicions financeres, els preus de les matèries primeres, i els riscos geopolítics
o tecnològics previs a la pandèmia.
Atesa la situació, l’equip de govern municipal no ha volgut ser la causant d’una incidència més
acusada en les butxaques de les llars santquirzenques amb l’augment de tributs municipals que
enguany en sessió extraordinària el Ple Municipal va decidir aprovar-ne la congelació d’impostos.
Som conscients, per tant, que malgrat la incertesa macroeconòmica, la inflació i l’oblit per part de
l’estat cap als municipis petits i mitjans (d’entre 10.000 i 30.000 habitants) en les ajudes
econòmiques, situen Sant Quirze del Vallès en un any transitori respecte la polítiques d’ingressos
municipals.
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Per consegüent, el govern municipal vam determinar i aprovar la política d’ingressos i recaptació al
Ple extraordinari d’Ordenances Fiscals la congelació d’impostos municipals amb la clara voluntat
de no impactar en la fiscalitat de la majoria, és a dir, no carregar més a la motxilla d’aportacions
del veïnat. Mantenint així, una fiscalitat estable i que d’ençà de la pandèmia no haurà afectat de
forma notòria les despeses quotidianes de la nostra ciutadania.

L’Estat espanyol i la desestabilització dels comptes municipals
El 26 d’octubre 2021 assistíem a una noticia anunciada per capítols des de 2017, el Tribunal
Constitucional declarava la inconstitucionalitat i la nul·litat de diversos articles de la Llei
d’Hisendes Locals. Aquesta declaració del Tribunal ha tingut efectes directes en la determinació de
la base imposable de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Aquesta decisió anunciada i no publicada per part del Tribunal Constitucional, va deixar en stand
by l’aprovació inicial del Pressupost 2022 que s’havia de dur a terme a la primera quinzena de
novembre. Els ajuntaments constatem una vegada més com n’estan d’allunyades les altres
institucions públiques del dia a dia als municipis. I sobretot, constatem com l’Estat s’ha oblidat
completament dels Ajuntaments deixant en una absoluta indefensió i inseguretat jurídica a
l’administració local al moment de portar al seu màxim òrgan de representació, el Ple Municipal,
un dels punts més importants de l’any pel dia a dia i futur dels municipis, el Pressupost Municipal.
La nul·litat anunciada pel Tribunal Constitucional, ha deixat un buit per un període relativament
curt de temps, gràcies ,en bona mesura, al decret aprovat pel consell de ministres per la nova
formulació d’aquest impost, el qual enguany s’hagués pogut projectar entre un 50% i un 75% per
sobre del pressupost 2021 atesa l’activitat econòmica al municipi. No obstant això, hem determinat
aquesta xifra d’ingressos, d’acord amb l’assessorament tècnic, un 25% per sota del pressupost
executat fins al dia de la sentència del Tribunal Constitucional.
A tot aquest despropòsit cal sumar-hi totes aquelles ajudes anunciades pel govern de l’estat
espanyol durant la pandèmia i que sembla que ni arriben ni arribaran, quedant cada vegada més
amagades rere la cortina de fum dels Next Generation, un fons que poc tenen d’universals, i per ara
poc impacte sembla que tindran en el paradigma que exigeix l’emergència climàtica i les noves
polítiques urbanes de l’Agenda Urbana 2030.
En darrer lloc, a nivell d’ingressos enguany podem actualitzar la xifra respecte el fet que el
municipi hem sobrepassat oficialment la xifra dels 20.000 habitants i això suposa un escreix
important en aquesta partida d’ingrés, la qual esperem que l’estat espanyol sigui diligent a l’hora de
pagar aquests tributs, així mateix, s’han complementat les partides d’ingressos amb les subvencions
ordinàries de Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Assolint una xifra total dels
capítols d’ingressos de 22.160.406,15 euros.
Finalment, i com a epíleg dels capítols d’ingressos, afegir que la bona gestió dels recursos propis
dels darrers anys ens permeten reduir la petició prevista de préstec a les entitats financeres per
les inversions ordinàries previstes pel pressupost 2022 ja que l’Ajuntament es pot autofinançar
fins a un total de 272.000 euros, que es corresponen amb una rèmora contractual resultat d’una de
les herències de mala gestió del mandat 2011 – 2015 que res tenen a veure amb el govern actual, i
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malgrat els malgrats, s’estableix una xifra de préstec per a inversions per l’any 2022 en
557.647,52€, una reducció respecte l’any anterior d’un 6,8%.

DESPESES
Passada l’excepcionalitat del pressupost 2021 per fer front a la pandèmia de la Covid-19, en què es
va fer un esforç especial en capítol 4, els capítols de despesa per a l’any 2022 es redrecen cap a la
normalitat del pressupost ordinari de l’exercici 2020.
D’acord amb aquesta premissa, es proposa una despesa que recupera, en bona mesura, la
quotidianitat de les activitats i els serveis municipals al poble, així com també, la consolidació de la
gestió de la despesa d’acord amb les voluntats del programa de govern.
Malgrat l’esforç pressupostari d’aquest 2021, especialment en donar suport al teixit social i a les
persones que més ho necessiten, la bona gestió municipal durant el mandat 2015 – 2019 i la gestió
politicotècnica d’aquests prop de dos anys de pandèmia, certament complexos, ens han permès no
només mantenir el deute viu en el nivells més baixos d’aquesta institució, un 17,77% aquest 2021,
sinó que també ens ha de permetre poder encarar nous projectes d’envergadura pel futur de Sant
Quirze del Vallès.
El pes per capítols de despesa per al pressupost de l’exercici 2022 es pot resumir de la forma
següent:
Capítol I. Recursos Humans

10.242.914,13 €

46,22%

Capítol II. Béns i serveis

9.190.873,54 €

41,47%

125.000,00 €

0,56%

1.100.316,00 €

4,97%

917.000,00 €

4,14%

80.000,00 €

0,36%

504.302,33 €

2,28%

Capítol III. Despeses Financeres
Capítol IV. Transferències corrents
Capítol VI. Inversions reals
Capítol VIII. Transferències de capital
Capítol IX. Passius Financers
TOTAL DESPESA 2022

22.160.406,15 €

Ens trobem al tercer any de mandat, i l’evolució dels percentatges de cadascun dels capítols de
despesa als pressupostos d’aquests darrers tres anys, han servit per créixer i augmentar la prestació
de serveis i les activitats al municipi. Aquesta idea de fons de la política pressupostària municipal
es fa evident, sobretot, als capítols de despesa que han de garantir més i millors serveis públics a la

9/30

ciutadania. Ens referim, especialment, als capítols 1 i 2 del pressupost, els quals han incrementat el
seu pes en el pressupost.
A partir d’aquest punt, i prenent de referència el pressupost ordinari 2020, deixant fora caràcter
extraordinari que ha tingut el pressupost de 2021 en què en bona mesura es fonamentava en fer
front a la pandèmia de la Covid-19, l’augment dels capítols 1 i 2 de pressupost 2022 pel proper
exercici 2022 concreten la voluntat política de recuperar ‘certa’ quotidianitat. Aquests diferencials
positius suposen un +8,80% respecte capítol 1 i un +7,26% respecte capítol 2 (vegeu, també, el
detall de la proposta al apartats següents).
Si hi ha un capítol que és un clam per avançar cap a la implantació d’una banca pública, aquest és
el capítol 3, i no només fem referència als interessos associats al retorn d’un préstec, sinó que en
aquest proper exercici hem de sumar el conjunt de despeses de manteniment de tenir diners de totes
i tots al sistema bancari convencional. És a dir, el sector privat s’enriqueix per via del cobrament
d’una presumpta despesa de manteniment respecte uns diners que són de totes i tots, el cinisme,
sense parangó, d’una banca rescatada amb diners públics. Valgui doncs, aquesta memòria també
per fer una petició a la Generalitat de Catalunya per a la implantació d’una banca pública.
El capítol 4 per l’exercici 2022 consolida un 50% de l’increment 2021, és a dir, 150.000€ més que
l’any 2020, consolidant d’aquesta manera un augment, una necessitat de suport de base pel teixit
social i l’impuls polítiques socials pels més vulnerables del municipi. Així doncs, per exemple, cal
destacar la important aposta pel suport econòmic a l’esport de base del municipi, el qual suposa un
16% del pressupost de capítol 4 amb 177.000€.
2020

2021

2022

Capítol I. Recursos Humans

43,94%

42,28%

46,22%

Capítol II. Béns i serveis

39,95%

39,56%

41,47%

Capítol III. Despeses Financeres

0,40%

0,42%

0,56%

Capítol IV. Transferències corrents

4,45%

4,41%

4,97%

Capítol VI. Inversions reals

8,70%

9,54%

4,14%

Capítol VIII. Transferències de capital

0,15%

0,33%

0,36%

Capítol IX. Passius Financers

2,41%

2,14%

2,28%

El 2021 gràcies a la gestió de fons provinents d’institucions externes, bé sigui Generalitat, Unió
Europea o Diputació de Barcelona, han permès tenir un pressupost molt alt d’inversions en capítol
6, tanmateix per aquest proper exercici 2022, i pendents de les possibles subvencions NGEU, el
pressupost d’inversió disminueix ostensiblement a l’espera de la concreció del costos del projecte
en redacció del nou complex esportiu, un projecte de mandat i de futur pel municipi.
El capítol 8 s’ha vist incrementat tan sols pels processos de capitalització de societats municipals, o
dit d’una altra manera, per l’enfortiment del sector 100% públic per tirar endavant els projectes
programàtics de municipalització de serveis essencials per aquest ajuntament i garantir el millor
servei possible per a la ciutadania.
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Pel què fa al capítol 9 com ja s’ha esmentat a l’inici d’aquest punt s’ha reduït ostensiblement
gràcies a la liquidació de part del deute el 2019 i la gestió de les necessitats de crèdit per fer front a
les inversions municipals. Els vasos comunicants entre 3 i 9 sovint no resulten evidents, serveixi
doncs aquesta memòria per clarificar que la rebaixa en interessos al detall del capítol 3 (vegeu
també el paràgraf del capítol 3) suposa com a conseqüència directa una amortització que arriba
abans i per tant es redueix el deute municipal abans i de forma més ràpida al capítol 9.
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CAPÍTOL I: post crisi, planificació i futur
L’impacte de la pandèmia ha comportat una readaptació de les previsions d’incorporació de nou
personal tècnic a la plantilla durant els darrers 18 mesos. Cal dir doncs, que malgrat l’impacte de la
crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19 seguim amb una aposta clara per una
estabilització del pressupost al capítol 1 i un projecte de plantilla d’acord amb les necessitats reals
de la ciutadania.
Sant Quirze del Vallès som un poble que es fa gran, que mantenim la nostra idiosincràsia i el nostre
voler ser poble com a identitat i com a manera d’entendre les polítiques municipals. Alhora, som
conscients que, d’una banda, el pas inexorable del temps comporta en si un envelliment de la
plantilla la qual cosa ens fa preveure una degoteig important de jubilacions amb el seu pic als 2024
i 2025. Mentre, d’altra banda, som conscients també, que Sant Quirze del Vallès creix com a
municipi i ja passem dels 20.000 habitants, i per tant, calia una proposta ambiciosa de recursos
humans per l’Ajuntament, tal i com ja vam avançar en l’aprovació del pressupost 2020, la tardor de
2019.
Per consegüent, coincidint amb l’inici de mandat es va fer una proposta ambiciosa i realista
respecte al capítol 1 de pressupost municipal. Així doncs, amb el pressupost de 2022, i malgrat la
parada tècnica que ha suposat la Covid-19, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès consolidarà un
total de 213 places a capítol 1, el que suposa un creixement dels efectius de plantilla d’un 8%
respecte 2019.
Ara bé, el creixement real d’efectius, és a dir, respecte el total de places ocupades ha passarà de
177 a 192 persones treballant per Sant Quirze del Vallès. Una xifra que, certament, s’ha vist
trastocada respecte la previsió de 2019 com ja anunciàvem l’any passat degut a l’impacte de la
pandèmia. Però, malgrat els malgrats, podem estar satisfets de consolidar una plantilla en què la
tecnificació i la millora del servei públic en són i seran el seu leitmotiv.

Places ocupades

Vacants

Plantilla

2020

177

20

197

2021

180

32

212

2022

192

21

213

Descripció

Inicial

Pressupost Executat

2020

Despesa en RRHH

9.425.415,88 €

9.146.805,72 €

2021*

Despesa en RRHH

9.706.636,23 €

6.897.348,78 €

2022

Despesa en RRHH

10.255.266,76 €

*dades fins el tercer trimestre
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El govern municipal té ple compromís i exigència amb els representants del sector públic de
l’administració local per la seva vocació de servei públic. Motiu pel qual, acabarem d’incorporar el
conjunt d’oferta pública d’ocupació, i també aprovisionem especialment per 2022 les places de
policia municipal, amb la consolidació de la dotació pressupostària per a 6 persones més en
plantilla que suposaran un sostre històric al municipi, i la despesa més important de capítol 1 per un
servei municipal.
Els increment en l’exercici 2022 es deuen, en primer lloc, a l’increment del 2.9% de mitja en els
complements retributius bàsic i complementaris per raó de la incorporació del cost dels nous
efectius de personal previstos en el Pla de Mandat 2019, una vegada efectuats els corresponents
processos de selecció durant l’exercici 2020 i 2021. A la comparativa de l’evolució dels costos de
personal d’estructura d’aquests 3 exercicis, en els quals es pot observar que a l’exercici 2021 no va
ser possible consolidar totes les cobertures de places pressupostades i part dels costos s’han
traslladat a l’anualitat 2022 (ascendent a un cost de 101.262,89 €).
En segon lloc, a l’increment en les retribucions corresponents al factor variable de la jornada de
complement específic dels llocs valorats que s’han incorporat al CE, el passat mes de juliol. En
tercer lloc, s’ha incorporat aquest concepte a les despeses complementàries per la cobertura
d’accidentalitats dels habilitats nacionals i pels llocs de cobertura provisional. I finalment, les
retribucions vinculades a places de nova creació.
Així doncs, el capítol 1 de pressupost municipal, per aquest exercici 2022, ha de consolidar una
base de treballadors i treballadores públiques pels propers anys d’un total del voltant d’unes 200
persones. Per això, a més de la consolidació en plantilla de les 11 persones previstes i anunciades
en la memòria de 2021, enguany, només s’incorporaran en plantilla a priori quatre persones més.
Un persona per cobrir les funcions jurídiques principals de la casa, una altra, que s’ha d’incorporar
a l’equip de la nova àrea bàsica de serveis socials d’acord amb les ràtio que estableix la Generalitat,
una per previsió de cobrir places de subalterns d’auxiliar de serveis, i finalment la incorporació
d’una agent en curs a seguretat ciutadana.
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2020

2021

2022

Pressupost

9.557.116,18 €

9.706.936,01 €

10.242.914,13 €

Personal estructura

7.725.193,31 €

8.270.300,37 €

8.795.990,65 €

Increment en despesa (A)

118.067,91 €

545.107,06 €

525.690,09 €

Llocs nova creació (B)

417.024,38 €

81.845,92 €

- €

Increment pressupostat (C=A+B)

535.092,29 €

Despesa no executada (D=C-A)
Increment real

626.952.98

- €

101.262,89 €

545.107,06 €

424.427,20 €

525.690,09 €

14/30

Sant Quirze del Vallès, respecte el capítol 1, si el comparem amb altres municipis similars de la
comarca bé siguin per renda per càpita, bé sigui per població, per exemple Matadepera (2021)
dedica 593€/habitant del pressupost municipal, o bé Barberà del Vallès (2021) dedica
497€/habitant del pressupost municipal. Mentre Sant Quirze del Vallès dedicava 481€/habitant el
2021, que suposaran 506€/habitant per aquest 2022.
Per tot el què s’ha exposat fins a aquest punt, el pressupost de 2022 suposa un 46% del total del
pressupost, respecte el 42% de l’any anterior, i referent al pressupost inicial el pes de capítol 1
suposa tan sols un increment d’un 3%, respecte el 2020. Sintetitzant, podem afirmar que el capítol
1, és el resultat de la consolidació de plantilla i l’ampliació dels escassos nous llocs de treball que
s’han pogut crear malgrat la pandèmia.

Anàlisi de lesplantillesdepersonal delsajuntamentsde laprovínciadeBarcelona. Informe
anual 2021
Indicadors

Mitjana municipis Tram2
(entre 12.000 i 40.000 hab.)

Municipi SQV

Diferència

Nombre d’empleats/des públiques
per habitant

10,6

10

-0,6

%de personal Funcionari sobre la
plantilla

53%

87,50%

34,50%

%de personal Laboral sobre la
plantilla

46%

12,02%

-33,98%

%de personal Eventual sobre la
plantilla

1%

0,48%

-0,52%

10%
19%
22%

13%
25%
25%

3%
6%
3%

37%
13%
29%

21%
15%
38%

-16%
2%
9%

%personal funcionari que s’adscriu
a l’escala de l’A. General

37%

43%

6%

%personal funcionari que s’adscriu
a l’escala de l’A. Especial

60%

57%

-3%

%places de Policia Local en relació
a la plantilla municipal.

18%

20%

2%

%places A1
%places A2
%places C1
%places C2
%places AP
Índex de Tecnificació

Font: Diputació de Barcelona, 2021
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CAPÍTOL II: augment de la despesa i enfortiment del sector públic
La despesa en béns i serveis per l’exercici 2022 pretén recuperar, en bona mesura, els imports de
2020 en serveis que van veure afectada la seva disposició ordinària atesa les necessitats
inajornables de la pandèmia. Així mateix, no només s’ha procurat recuperar la despesa ordinària de
2020, sinó que també s’ha volgut mantenir i augmentar part de despesa estructural generada per
serveis que han esdevingut essencials com feminismes, joventut o promoció econòmica. Com a
conseqüència el pressupost 2022 comporta un augment en capítol 2 d’un 7,26% respecte el
pressupost de 2020, passant 8.569.051,85€ a 9.190.873,54€.

El resultat del tercer any mandat, es reflecteix de forma clara per àrees de govern respecte la
despesa corrent de les quals entre el conjunt de partides que es recullen al capítol II del pressupost
en destaquem les següents per cadascuna de les àrees de govern:
Àrea de Presidència
L’exercici 2022 després d’un any d’adaptació a l’emergència sanitària de la pandèmia, els serveis
de l’àrea de presidència que durant el 2020 i 2021 s’han hagut d’adaptar a les limitacions
pressupostàries i a les necessitats d’acció del dia a dia, es recuperen plenament en els principals
eixos de cohesió social del municipi: educació, cultura, serveis públics (aigua i mobilitat) i
habitatge. Així mateix, es pretén recuperar, amb el permís de la pandèmia la participació de més
proximitat, i seguir aprofundint en la transversalitat de la participació en totes les àrees amb
l’objectiu d’avançar en projectes com l’Ordenança de civisme aprovada enguany per unanimitat al
Ple Municipal, la qual ha estat altament compartida i participada i ens ha de permetre encarar tota
mena de problemàtiques i conflictes des d’una vessant social i educativa.
Respecte educació aquest 2021 ha estat un any per estar el costat de les escoles més que mai, estar
al costat d’aquells qui tenien i tenen el repte de posar les arrels a una societat formada, crítica,
proactiva i innovadora. En primer lloc, serveixi aquesta memòria per reconèixer la feina incansable
dels tècnics dels serveis municipals per la seva perseverança en el dia a dia que ha de facilitar el
retorn a la màxima normalitat dels serveis educatius al poble i alhora conjuminar-ho amb el
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projecte educatiu de poble i les polítiques 360 d’educació. Així mateix, reconèixer la feinada per la
recuperació de la gestió publica del servei municipal d’escola bressol a tècnics i responsables tan
de l’ajuntament com de la societat municipal, COMU.
Sens dubte, la despesa corrent de capítol 2 que emergeix amb més força és la de l’escola bressol
atès el fet que abans aquesta despesa es trobava al capítol 4 com a transferències corrents ja que el
servei es prestava de forma indirecte. No obstant això, i fora de les despeses de gestió de la pròpia
escola bressol s’ha augmentat la despesa per posar el dia la infraestructura tan a nivell de
manteniment com a nivell d’inversió.
En darrer lloc respecte el servei d’educació, la comparativa entre 2020 i 2022, després de
l’estabilització de la despesa obligada per la pandèmia, comportarà un augment del 6,83% per tirar
endavant el conjunt de polítiques d’educació del Pla Educatiu de Ciutat i el Consell Educatiu
Municipal. Tanmateix, la despesa més important d’educació per aquest proper exercici 2022 serà
en inversió tal i com comentarem al capítol VI.
Un dels serveis que va veure més afectada la seva agenda habitual ha estat el departament de
cultura, tan pel què fa a cultura popular amb la pèrdua dotació el 2021 respecte el 2020, com en la
de biblioteques. La cultura com deia Montserrat Roig és l’opció política més revolucionària a llarg
termini, motiu pel qual enguany tenim una obligació política, social i de salut mental per tots i
totes per no només recuperar la despesa habitual ja prevista en el pressupost de 2020, 307.500
euros, sinó que cal tornar amb força a l’activitat cultural. Això al pressupost es pot visualitzar amb
una despesa de 389.176 euros, un augment respecte 2020 d’un 26,5%. Això vol dir, més
programació estable, noves actuacions, recuperar la festa major i encarar novament els actes
culturals ordinaris com per exemple, carnestoltes.
Habitatge és, sens dubte, un dels pilars que més pot trastocar el dia a dia de tots nosaltres, és per
això que des del primer dia s’estan encarant noves polítiques i iniciatives per afrontar els reptes de
l’habitatge al municipi. Nous convenis amb l’agència de l’habitatge, nou contracte programa amb
la COMU per l’oficina local d’habitatge, el primer Pla Local d’Habitatge del municipi pel període
2022 – 2028, seguiment estricte de les situacions d’ús anòmal de l’habitatge, o gestió i atenció per
les subvencions d’ajuts al lloguer tan del municipi com de la Generalitat, són algunes de les tasques
que ja està assumint aquest departament des de 2019. Amb tot, doncs, la despesa en capítol 2 ha
comportat un augment d’un 40% respecte 2020, després de la reculada el 2021 atès que el gran
esforç va anar a subvencions, capítol 4, les quals s’han mantingut per 2022, i per consegüent,
augmenten la dotació total en habitatge fins els 108.000 euros, respecte els 72.500 euros del 2020.
Finalment, apuntar que respecte els serveis municipals d’abastament d’aigua se’n fa un
aprofundiment concret al finat d’aquest apartat. Respecte cooperació val la pena apuntar que, tot i
que la despesa en capítol 2 augmenta tan sols unes dècimes respecte 2021 i tres punts respecte 2020
(recuperant part del 2019), cal fer èmfasi en el fet que es duplica la partida capítol 4 respecte el
2021, passant del 35.000 euros als 60.000 euros aquest 2022, tal i com es pot comprovar en les
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partides de capítol 4 de participació. Mentre que, finalment, en policia municipal el gran gruix de la
despesa corrent com ja hem explicat es troba al capítol 1.
Àrea d’Acció Social
L’Àrea d’acció social, aquest 2022 anirà canviant progressivament en el despesa durant aquest
exercici 2022, respecte el servei de Benestar Social, atès aquest fet s’anirà implantant l’Àrea Bàsica
de Serveis Socials com a conseqüència d’haver sobrepassat els 20.000 habitants. I per consegüent
gràcies a l’aprovació, d’una banda, del Pla d’Actuació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès el proppassat mes de setembre, i d’altra banda, per
l’aprovació per part de la Generalitat de la pròpia Àrea Bàsica i el reglament municipal de l’Àrea
Bàsica de Sant Quirze del Vallès.
Aquest és un dels grans projectes de mandat. Volem ser àrea bàsica perquè és un dels serveis més
importants que pot prestar un Ajuntament: el servei a les persones, el servei a les més vulnerables.
Parlem aquí de les qui més necessiten el nostre suport i impuls, les qui pateixen més, les qui
pateixen pobresa energètica, les qui no arriben a final de mes, les que necessiten de tot el nostre
suport i impuls. En altres paraules, el govern municipal tirarà endavant la gestió directa de l’Àrea
Bàsica de Serveis Socials, amb la clara voluntat de prestar tot el suport i mà estesa a tot un
col·lectiu de persones que puguin necessitar un suport i/o un acompanyament, per dignificar
moments, situacions i necessitats.
Així doncs, sabem on tenim el repte, i com volem donar solidesa a l’acció social al poble amb la
màxima celeritat possible i és per això que el Pla d’Actuació de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials
planteja una resposta integral, des de l’acció social, des del feminisme i des de l’equitat en les
oportunitats, la qual cosa es determina, gràcies a la feina de transversalitat entre serveis, en les
línies d’acció i intervenció comunitària següents:
§ Impulsar un model d’intervenció entre els sistemes de serveis socials i els de salut
§ Avançar cap a un model d’intervenció integrada que impulsin i fomentin la inserció laboral
§ Garantia de l’accés al subministraments bàsics com un dels drets essencials per un vida digne
§ Garantir el dret a l’habitatge al conjunt de la ciutadania per mantenir el seu habitatge habitual,
en especial atenció a les persones sense llar
§ Definir nous models d’atenció integrada entre hàbitat (mobilitat, accessibilitat i habitatge),
educació (educació 360) i acompanyament en processos legals i administratius
Alhora, aquest 2022, és l’any perquè desenvolupem totes aquelles polítiques de feminismes i
joventut necessàries per fer front a les necessitats que la pandèmia ha fet més evidents que mai.
D’una banda, per donar resposta al fet que cada vegada més i més dones fan el pas per denunciar
una de les xacres més importants de la nostra societat, la violència masclista. I és per això, que
gràcies al contracte programa acordat amb la Generalitat, el servei de Drets Civils i Gènere
augmenta un 17% respecte 2020 i un 35% respecte el 2021 en la seva despesa de serveis a la
ciutadania.
D’altra banda, el servei de joventut aquest exercici 2022 dobla la seva despesa, amb un augment
del 90% respecte el 2021 i de més del 100% respecte 2020. I és que els joves i les joves de Sant
Quirze del Vallès, són cada vegada més i més presents, no només al carrer que és el què més ha
transcendit, especialment, com a conseqüència dels límits que ha imposat la greu situació de
pandèmia, sinó que també es fan més i més presents en actes, tallers, i en conjunt en les necessitats
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de dinamització de polítiques juvenils al poble. El jovent són el nostre futur, són el dia a dia amb el
qual volem escriure el nostre llegat, i és responsabilitat de totes i tots la seva formació, la seva
educació, i les seves possibilitats d’explorar el seu potencial.
Respecte el servei de Salut plantegem una tornada a la normalitat progressivament, amb el permís
de la pandèmia. És per això que des de Salut, disminueix la seva despesa corrent respecte el
pressupost avui vigent atès que bona part de la despesa extraordinària d’urgència i impacte de la
Covid-19 l’Ajuntament ja l’ha fet.
Segurament, un dels serveis més afectats per la parada en les activitats, obligada per la situació de
pandèmia, ha estat el departament de gent gran, el qual no només recupera la dotació, sinó que
s’augmenta la despesa corrent, passant dels 10.000 euros del 2021 als 20.000€ per aquest proper
2022 facilitant d’aquest manera tan les activitats pròpies de gent gran com totes aquelles que
sorgeixen gràcies el treball transversal que es desenvolupa des del Casal Serra de Galliners i la Sala
Muriel Casals.
Amb tot, Gent Gran ha de per poder anar tornant progressivament a una situació de normalitat, amb
el permís de la pandèmia, i poder atendre les demanades i activitats que aquests veïns i veïnes
necessiten recuperar per la seva pròpia dignitat i socialització. La qual cosa, com s’explica a
l’apartat del capítol 6, ha d’anar optimitzant-se gràcies les obres que s’iniciaran aquest 2022.
I en darrer lloc, el departament d’esports, per l’equip de govern és un dels serveis amb els quals
estem fent més èmfasi, qüestió la qual es troba millor reflectida als capítols IV i VI d’aquesta
memòria, ja que la despesa corrent de béns i serveis es manté estable respecte el 2021, mentre que
els capítols IV i VI representen el gruix important del suport al teixit social esportiu del municipi, i
la inversió en infraestructures més gran del poble dels darrers 20 anys.
Àrea de Recursos Humans i Serveis Centrals
Aquesta àrea l’hem explicat en bona mesura en l’apartat del capítol I en què volem plasmar la
importància de la consolidació de la plantilla, i està preparats per fer front als reptes que com a
servei públic a la ciutadania haurem d’encarar com a municipi de més de 20.000 habitants. Pel què
fa a la despesa en capítol II dels serveis de la Oficina d’Atenció Ciutadana es mantindrà estable la
despesa, mentre que a Recursos Humans augmentarà la despesa, en bona mesura, degut a la nova
contractació dels servei de Prevenció de Riscos Laborals que comporta un augment de la despesa
de més 50% respecte 2020, i respecte el servei d’informàtica augmentarà un 5% degut en bona
mesura al manteniment dels equips informàtics. Així mateix cal assenyalar que la principal despesa
en informàtica s’executarà amb capítol VI per donar sortida a les necessitats d’administració
electrònica i els processos informàtics i de comunicació necessaris.
Àrea d’Hisenda Pública
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La despesa corrent per els serveis centrals d’economia i gestió tributària entre 2020 i 2021 es manté
inalterable. I només en el cas del servei de compres augmenta lleument, com a conseqüència del
nou vestuari, que suposarà un escreix de 3.000€.
D’altra banda, des de Promoció Econòmica, el pressupost té la voluntat de recuperar la dinàmica
estroncada per la pandèmia durant el darrer any mig. Així la despesa corrent augmenta en 23.000
euros. Volem recuperar l’activitat al carrer per donar més dinamisme al petit comerç, recuperar els
espais de socialització al carrer de les edicions del TastaSQV, avançar en el cens d’activitats i
solars al municipis que ens permetin fer una millor atenció a les empreses i canviar el paradigma
d’ajudes al capítol IV del darrer any mig per passar de la contenció a l’impuls del teixit productiu.
Finalment, cal assenyalar que aquest 2022 serà el darrer d’execució del PECT, del qual en volem
presentar alguns resultats a final del primer semestre. Un projecte transversal en el què han
participat diversos serveis i s’ha treballat a nivell intermunicipal amb el municipis de Sabadell i
Barberà del Vallès.
Àrea de Territori, Ecologia Urbana i Espai Públic
La feina compartida entre totes les àrees serveix i determina l’inici d’un any clau per dibuixar el
futur del municipi, un inici de la Sant Quirze del Vallès del futur. En altres paraules, més d’acord
amb les agendes internacionals, aquest 2022 ha de servir per determinar concretar i programar
l’Agenda Urbana 2030 amb seguit de projectes que han de consolidar de la transformació del
municipi.
No estem parlant d’una transformació especulativa, ans al contrari. Prova d’això, és el fet que el
nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal no només no programa nou sòl urbanitzable, sinó que en
desprograma algunes zones d’acord amb l’estructura de la propietat. Així doncs, gràcies al nou Pla
d’Ordenació Urbana Municipal, es determinen i concreten els desenvolupament del nou habitatge
públic municipal, la defensa del patrimoni arquitectònic, paisatgístic i natural del poble, i
l’estructura que ha de canviar el paradigma actual del municipi amb el desenvolupament del Pla
Especial del Parc dels Torrents.
És a dir, un planejament estratègic, en base al treball transversal del projecte d’Educació 360 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible, el qual té com a eix troncal les polítiques urbanes del
poble i que ens ha d’ajudar a establir un programa clar d’actuació urbanística municipal en base a
dues visions complementàries del planejament: d’una banda, amb una visió a múltiples escales que
s’incardinen entre elles (arquitectòniques i territorials) i, d’altra banda, amb una visió a curt, a mig i
a llarg termini.
Aquest bloc reflecteix el projecte urbanístic del municipi que es començarà a desenvolupar amb
dos dels grans projectes de mandat: el nou POUM i el Pla Especial del Parc dels Torrents. Alhora
aquests es treballaran transversalment, d’una banda, amb una nova planificació urbana fonamental
pel municipi com és el cas del que ja hem anomenat a l’àrea de presidència, el Pla Local
d’Habitatge. I d’altra banda, dos planejaments que es desenvoluparan des del servei d’espai públic i
mobilitat, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i un pla que respon a dos estudis, el Pla Director de
la Bicicleta i l’Estudi de Mobilitat del Centre de la Vila.
Així mateix, des del servei d’Espai Públic també es realitzarà el desenvolupament d’un estudi i
implantació per la recollida porta a porta de residus. Aquest projecte, atès l’èxit en els percentatges
de reciclatge en viles similars a Sant Quirze del Vallès, i atès el fet que el nostre municipi té uns
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llindars de recollida selectiva molt inferiors a la mitjana, es pretén cercar alternatives reals i
contrastades per millorar la recollida selectiva, i per tant, el govern ha decidit començar per una
prova pilot amb la recollida porta a porta comercial.
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Una aposta ferma i decidida per l’enfortiment del sector públic en serveis a la ciutadania
El 2021 ha consolidat projectes de mandat referents a la gestió pública de serveis per nosaltres
essencials de cara al benestar de la ciutadania de Sant Quirze del Vallès. La gestió pública ha
d’assegurar una proximitat, transparència, bona gestió optimització dels recursos d’aquells serveis
que no considerem que hagin de respondre en cap cas a benefici d’uns pocs.
Per aquest motiu, durant el proper exercici 2022 es duran a terme nous projectes que ja s’han iniciat
en la maquinària administrativa per seguir enfortint el sector públic en els eixos fonamentals del
benestar i bon servei de l’administració pública. Aquests projectes a grans trets són:
§

El 2022, ha de ser l’any de consolidació de serveis a l’empresa municipal 100% pública
referent a seguir impulsant, d’una banda, la Oficina Local d’Habitatge i el desenvolupament del
nou espai de coordinació de polítiques públiques de Sant Quirze Habitatge, com a espai de
coordinació entre la COMU i els departaments d’habitatge i les responsables d’acció social
d’habitatge d’emergència. I d’altra banda, la consolidació del primer any de gestió 100% públic
del servei municipal d’Escola Bressol Municipal el qual s’ha començat a prestar formalment
des del proppassat 1 de setembre.

§

Així mateix, l’Ajuntament gràcies al magnífic referent d’educació pública municipal que és pel
municipi i la comarca l’escola municipal d’Adults l’Olivera, s’està treballant des de la
regidoria d’educació i cultura en els nous projectes per la formació artística i cultural al
municipi, gràcies als projectes de la nova Escola d’Arts, la consolidació del PFI, i nous
programes que segueixen la línia iniciada per projectes com el Transitem

§

I per últim, encarem el 2022 sent conscients que aquest és el darrer any de la concessió del
servei d’abastament d’aigua al municipi. Així doncs, ja fa mesos que des del consistori es
treballa amb l’avaluació i assessorament tècnic del servei d’abastament d’aigua municipal.
Gràcies a la nova figura d’intervenció tècnica aprovada per ple, enguany, el passat mes de
maig. Així mateix, s’està treballant en la redacció de la memòria per un possible canvi de
model gestió en el servei d’abastament d’acord amb el punt aprovat al Ple Municipal, el mes de
setembre passat. I és per aquest motiu es fa una previsió mínima de despesa en capítol 8.
Tot plegat ho fem acompanyats de l’Associació de Municipis per l’Aigua Pública gràcies a
l’aprovació per unanimitat d’adhesió al ple municipal del mes de juliol de 2020. Per
consegüent l’AMAP i l’Ajuntament, i tenint en compte que la concessió del servei finalitza el
proper gener de 2023, hem iniciat un camí plegats per enfortir l’administració pública respecte
la fiscalització i el desenvolupament dels estudis necessaris per avançar cap a la gestió directa
del servei municipal d’abastament de l’aigua a Sant Quirze del Vallès.

Amb tot, es projecten d’acord amb el programa de govern unes eines imprescindibles de les
polítiques bàsiques d’un sistema democràtic que es vulgui equitatiu i compromès amb la
ciutadania, i allunyat el màxim de les lògiques especulatives del sector privat en sectors essencials
per la nostra societat com són: l’habitatge, l’educació i l’aigua.
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CAPÍTOL IV: la segona quantitat més important de la història del municipi
L’exercici 2021 l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha fet un esforç històric en subvencions i
suport a les entitats i persones que més ho han necessitat arrel de l’impacte de la pandèmia. Això va
comportar la despesa més elevada de la història d’aquest ajuntament en capítol IV, el què suposava
un augment del 30% respecte el 2020. Tot plegat, com ja anunciàvem a l’inici d’aquesta memòria
amb fons propis, fons d’aportació municipal.
Som conscients que encara no hem acabat la situació de pandèmia i és per aquest motiu que
mantenim bona part de les ajudes preexistent al pressupost de 2021. Tanmateix, també volem fer
una aposta per anar consolidant i recuperar altres partides.

Per consegüent, aquest exercici 2022 suposa un augment del 15% del capítol 4 respecte l’exercici
de referència 2020. Dit d’altra manera, es consolida el 50% de l’increment extraordinari de
l’exercici 2021, la qual cosa suposa un augment de 150.000€ més que l’any 2020, consolidant
d’aquesta manera una necessitat de suport de base pel teixit social i l’impuls polítiques socials pels
més vulnerables del municipi.
D’entre totes aquestes partides que podeu veure al quadre de continuació, cal ressaltar el suport als
sectors següents:
§

Cooperació i solidaritat, recupera bona part de la despesa de subvencions i ajudes al
desenvolupament i solidaritat, passant dels 35.000 euros de 2021 als 70.000 euros, amb la
clara voluntat de recuperar el percentatge prepandèmia.

§

Es mantenen els convenis amb les associacions de territori i medi ambient del municipi, i
de protecció civil, per un total de 24.000 euros.
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§

Educació i el conjunt de suport a les polítiques d’infància consolida l’augment de 2021 i
suma un total d’ajudes i suport a les famílies d’alumnes, per un total de 370.000 euros.

§

Un dels suports que més creix respecte l’inici de mandat, i que el govern ha anat
incrementant, són la partides de suport a l’esport, per esportistes, clubs i associacions
esportives del municipi amb una aportació que ja assoleix els 177.000 euros.

§

Pel suport i impuls al comerç i al teixit productiu local sumem per aquest 2022 un total de
142.700 euros.

§

Cultura, manté les aportacions al teixit cultural del municipi, ja que la gran despesa
d’aquest exercici 2022 es produeix com hem vist en capítol 2, tanmateix el suport a entitats
culturals i projectes suma un total de 51.000 euros.

§

La compra digna, i la no estigmatització d’aquells qui pitjor ho estan passant es plasma
amb el programa de benestar social de la targeta moneder, el qual ha augmentat l’aportació
municipal dels 40.000 euros de 2020, als 85.000 euros el 2021, i augmentant encara un
17% més fins assolir els 100.000 euros per 2022.

§

Un dels ajuts que més hem anat creixent els darrers anys són l’aposta clara pel suport a les
polítiques d’habitatge de foment del lloguer, i alhora no deixar ningú enrere en les
situacions de pobresa energètica, per això des de l’Oficina Local de la regidoria
d’Habitatge s’hi dedicaran un total de 40.000 euros.

§

I finalment, volem destacar les ajudes que es consoliden de l’exercici 2021 respecte la
mobilitat i el transport adaptat, així com el suport a la mobilitat amb tarifació social del
transport públic amb la T-Bus Gratuïta i la T-Blanca, la qual cosa comporta una aportació
municipals de 38.000 euros.
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Suport de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a associacions de municipis i al teixit associatiu del poble
Grups polítics municipals
Associació de Municipis i entitats per l'aigua pública
Consorci Besós Tordera

66.000,00 €

Suport als esportistes locals i l'esport local

29.962,64 €

610,00 €

Suport a les entitats, clubs i associacions esportives del poble
147.037,36 €

250,00 €

Conveni amb Associació Comerciants de Sant Quirze

5.000,00 €

Consorci gestió de residus del Vallès Occidental

6.400,00 €

Conveni amb Associació d'Empresaris de Sant Quirze

5.000,00 €

Observatori de les dones en els mitjans comunicació

1.000,00 €

Conveni amb Associació dones emprenedores i empresàries 2.500,00 €

Xarxa de Municipis per l’Economia social i solidària
Associació d'amics de la Bressola
Associació internacional de Ciutats educadores
Consorci normalització lingüística

825,00 €
1.202,00 €
220,00 €
20.000,00 €

Transferències a entitats de participació
Subvencions ensenyament convenies amb els centres

3.450,00 €
160.000,00 €

Subvencions AFAs

24.500,00 €

Subvencions alumnes escola bressol

30.000,00 €

Consorci AMTU

3.000,00 €

Escola Municipal de Música

70.000,00 €

Associació de municipis i entitats per l'energia pública

1.400,00 €

Ajuts per les polítiques d'habitatge i foment del lloguer

36.500,00 €

Associació de Municipis per la Independència

1.487,50 €

Subvenció transport adaptat

Associació Catalana de Municipis

3.000,00 €

Compra digna -Targeta moneder-

LOCALRET

2.356,50 €

Prestacions vinculades a la pobresa energètica

Conveni entitat de Protecció Civil

2.500,00 €

Prestacions per desplaçaments

Conveni Sant Quirze Natura

4.000,00 €

Ajuts de suport a l'ensenyament no obligatori

35.000,00 €

Conveni ADF's

6.000,00 €

Casals d'infants

20.000,00 €

Conveni Associació Casal d'avis

2.000,00 €

Menjador i acollida escolar

15.000,00 €

Conveni Associació aula extensió universitària

1.000,00 €

Colònies i extraescolars

Conveni Associació llar de la gent gran de les Fonts

500,00 €

Creu Roja

Transferències a entitats de Joventut

1.000,00 €

EAIA

Conveni espai La Flama

1.500,00 €

Conveni Centre Universitari de la visió

Transferències a entitats d'Igualtat

1.500,00 €

Subvenció per incineració

Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació

69.000,00 €

Convenis Formació

Transferències a entitats de Culturals

31.000,00 €

Suport i impuls del comerç i el teixit productiu local

10.000,00 €
100.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €

1.000,00 €
3.000,00 €
11.300,00 €
300,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
130.200,00 €

CAPÍTOL VI: nous projectes a curt, mig i llarg termini
L’exercici 2022 comptarà amb una previsió a la baixa del capítol d’inversions respecte el 2021. Si
per a l’any 2021 teníem un pressupost previst de més de 2 milions d’euros, ara amb el pressupost
que aquí es presenta aquest capítol es quedarà amb poc més de nou cents mil euros. No obstant
això, durant l’any 2022 hi haurà una activitat important d’obres al municipi com a resultat de la
previsió d’inici d’obres d’aquest 2021atès el seu caràcter plurianual, i entre les quals en destaquem
les següents:
§

Millora del parcs infantils al conjunt del municipi, 380.000€. L’espai públic volem que
sigui un lloc d’encontre, però també de joc, i per consegüent, volem fer un gran esforç per
la renovació del conjunt de jocs a les àrees i parcs infantils repartits pel poble, així com la
construcció i renovació d’alguns espais de vell nou.

§

La nova Via Verda, amb un pressupost de prop de 90.000€, permetrà una millor
accessibilitat en bicicleta i a peu, gràcies a una nova passera que salvarà un desnivell
important al sector de Castelltort, i que ha de facilitar l’accés al sector de la UAB

§

La implantació d’energia fotovoltaica a vuit equipaments municipals, amb una inversió
inicial prevista de 255.000€. La resolució definitiva tardana del finançament previst en les
subvencions PUOSC de la Generalitat de Catalunya, ha de servir, en bona mesura, per
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consolidar i crear nous projectes per fer front a la crisi climàtica d’acord amb l’agenda
urbana 2030 i la declaració d’emergència climàtica aprovada per Ple.
§

L’impuls a la mobilitat elèctrica des dues vessants, l’impuls de la bicicleta elèctrica i els
seus aparcaments públics segurs que permetin la intermodalitat amb el transport públic
col·lectiu, i d’altra banda, la instal·lació de punts de recàrrega semi-ràpida per a vehicles
elèctrics. Amb tot suposarà una inversió de prop de 100.000 euros.

§

La nova pista poliesportiva coberta ha de finalitzar les seves obres a finals d’enguany, per
estar llesta pel seu ús a l’inici del primer trimestre de 2022. Amb una inversió de més de
mig milió d’euros, que se sumen als 80.000 euros del nou skate park i als més de dos cents
mil euros pel nou enjardinament dels accessos a ambdues bandes del carrer Priorat han de
canviar la fesomia aquest 2022 a la banda del Complex Esportiu Municipal, menys
afectada pel projecte en redacció.

§

Així mateix en esports, es renovaran els vestuaris de cara a la pròxima temporada d’estiu
conjuntament amb el vas petit de la piscina municipal al barri de Les Fonts. I a més,
renovarà la solera del gimnàs municipal del Purificació Sales

§

Així mateix es desenvoluparan projectes pendents com la rehabilitació de l’espai municipal
al carrer de Sant Isidre per la ubicació del nou arxiu municipal, o d’altra banda, es
desenvoluparà el projecte del refugi de gats.

Finalment, no voldríem deixar d’anomenar el què en podríem dir un no-projecte que ens veiem
obligats a arrossegar aquest govern des del 2015, gràcies a la mala previsió del govern 2011-2015,
que van deixar en herència pagaments contractuals anuals per un període de deu anys per valor de
272.000 euros per un enllumenat que avui dia ja es troba més que amortitzat. D’acord amb això,
volem deixar constància en aquesta memòria que el govern ha decidit les inversions a partir d’aquí,
és a dir, que s’han projectat inversions ordinàries per valor de 645.000 euros.
Aquest seguit de projectes, i l’execució d’altres han situat l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
en un dels ajuntaments de la comarca amb un percentatge d’execució del capítol 6 notablement alt.
Així mateix, la gestió del capítol d’inversions i la gestió del conjunt de la despesa financera, situen
l’Ajuntament en un bon moment per encarar grans despeses de projectes a mig i llarg termini.
Ara bé, som conscients que per dur a terme aquests grans projectes de poble no podem estirar més
el braç que la màniga, i precisament per aquest motiu com anunciàvem a l’inici d’aquest punt no
hem volgut comprometre un valor absolut de despeses de capítol 6 massa elevat, i així mateix,
restem a l’espera de noves vies finançament per encarar el gran projecte de mandat, el Complex
Esportiu Municipal. Aquest projecte que ara mateix es troba en plena redacció de l’executiu, el
qual ens ha de determinar el cost total de l’obra ens fa ser pacients i estar amatents a l’hora de
pressupostar el capítol 6 d’inversions municipals durant l’exercici 2022.
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Així doncs, no es pot obviar aquesta reflexió a l’hora de planificar les inversions en el pla
quadriennal 2022 – 2025, i és per aquest motiu que ens hem plantejat una sèrie d’objectius molt
concrets respecte les inversions del Pressupost 2022 i que es poden sintetitzar de la següent
manera:
§

Un nou complex esportiu municipal: aquest és el projecte insígnia d’aquest mandat. Aquest
mes d’octubre hem iniciat la redacció del projecte executiu del primer dels espais que
conformaran aquesta nova zona esportiva, la zona d’aigües, fitness i activitats indoor.
Malgrat que al pressupost 2020, com ja recordàvem en la memòria del 2021, fèiem una
aposta clara per tirar endavant dos espais, la crisi en la que ens trobem ens ha obligat a
prioritzar el projecte per a la zona més obsolescent i que més accions de renovació
requereix, i dotar el municipi d’un espai d’aigües nou i digne per a un municipi de 20.000
habitants amb una tradició esportiva tan important com la nostra.
Aquest és, doncs, un projecte a mig i llarg termini, un projecte perquè duri anys. Resulta
obvi, doncs, que aquest inversió anirà molt més enllà dels 91.637,52€ determinats a
pressupost i que responen a part del pagament d’honoraris del projecte com de la futura
direcció d’obres licitada en el concurs de projectes d’enguany.
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Aquesta nova infraestructura, és una obra que respon a les exigències constructives del
segle XXI, especialment, rellevant en qüestió d’energies renovables i aprofitament i
optimització de l’energia necessària per fer funcionar una infraestructura d’aquest nivell.
Així mateix, es garanteixen uns espais per la pràctica de l’esport òptims i obert a totes les
edats. En definitiva una nova infraestructura que ha de canviar el paradigma actual del
complex esportiu municipal actual.
§

Millorar els espais col·lectius d’educació, els patis de les escoles, els equipaments
educatius, els serveis i manteniments, requereixen d’una empenta important aquest proper
exercici 2022, per encarar aquesta inversió inajornable es dedicaran prop de 300.000 euros
que han de millorar i optimitzar espais i el bressol de la cultura que són els centre
d’ensenyament del nostre poble.

§

El projecte de renovació del Casal Serra de Galliners i la Sala Muriel Casals, en què s’hi
dedicarà una inversió total del voltant de 400.000€. Una inversió imprescindible per la
renovació i millora d’una espai per aquells qui no només han patit de forma més crua la
pandèmia, sinó perquè és una transformació esperada per tots els seus usuaris i usuàries.

§

L’aprovació del projecte de l’Horta Pública Municipal al sector Rosales-Colomer ha de
suposar un canvi per millorar la gestió i permetre l’ús d’aquest espai a més veïns i veïnes
que vulguin gaudir d’un lloc pel cultiu i l’autoconsum dels fruïts de la terra. És per això
que s’afronta un nou projecte de reordenació de l’horta pública amb un pressupost
d’inversió de més de 400.000 euros dels quals enguany afegim 112.000 als romanents de
2021 per iniciar la contractació i les primeres fases d’execució d’obra pública.

I finalment, i com és habitual a tots el pressupostos d’inversió, el govern preveu un reguitzell de
partides que són el calaix de sastre de petites inversions per millora o reposició tan de materials
policials, esportius, educatius i culturals amb 101.000 euros, com d’arranjaments a l’espai públic i
als equipaments amb 40.000 euros.
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CAPÍTOLS III i IX: La reducció de la despesa financera, obra les portes a projectes de futur
Al darrer trimestre de l’any 2019 es dugué a terme una amortització del deute important rebaixant
la despesa financera en un -34,52%, i tan aquest exercici com el del pressupost que aquí es proposa
estabilitzen la despesa financera en un números molt per sota dels assumibles per una institució
com la nostra amb un pressupost de més de 22 milions d’euros.
La gestió política del deute per part del govern municipal dels darrers anys ha tingut un objectiu
fonamental: garantir la capacitat financera de l’ajuntament per afrontar projectes de futur de gran
inversió per Sant Quirze del Vallès. Així doncs, l’Ajuntament es prepara per encarar la inversió
més important del municipi dels darrers 30 anys.

Govern actual

Per consegüent, i per comprendre aquesta evolució en la reducció del deute s’exposa la taula i el
gràfic següents:
Any

Interessos

% Incr.

Amortització del
Deute

% Incr.

2012

260.000,00 €

0,00%

1.472.374,60 €

-1,72%

1.732.374,60 €

-1,46%

2013

385.000,00 €

48,08%

1.502.523,21 €

2,05%

1.887.523,21 €

8,96%

2014

335.000,00 € -12,99%

1.700.720,40 € 13,19%

2.035.720,40 €

7,85%

2015

263.180,17 € -21,44%

1.382.367,93 € -18,72%

1.645.548,10 € -19,17%

2016

192.232,90 € -26,96%

1.038.930,83 € -24,84%

1.231.163,73 € -25,18%

2017

114.023,25 € -40,68%

765.438,24 € -26,32%

879.461,49 € -28,57%

2018

83.835,21 € -26,48%

815.218,80 €

6,50%

899.054,01 €

2,23%

2019

85.500,00 €

1,99%

833.654,21 €

2,26%

919.154,21 €

2,24%

2020

85.500,00 €

0,00%

516.346,59 € -38,06%

601.846,59 € -34,52%

2021

95.500,00 €

11,70%

491.708,54 €

-4,77%

587.208,54 €

-2,43%

2022

125.000,00 €

46,20%

504.302,33 €

2,56%

629.302,33 €

4,56%

Deute financer

% Incr.
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Finalment, i per cloure aquesta breu memòria de tota la feina que tenim per fer, només em resta
agrair als serveis tècnics municipals, i especialment, al departament de serveis econòmics de la casa
tota la feinada ingent que suposa aquest expedient. Moltes gràcies i seguim!

Sant Quirze del Vallès, a data de la signatura

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 25/11/2021 a les 14:18:00
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