
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un ple que els retrata! 
 

Estem en uns moments molt difícils, crítics diuen alguns, on la 
classe treballadora i mitjana ha rebut les trompades més fortes 
per part dels governs del PP i CiU en forma de retallades. Pel que 
fa als  serveis públics, fins i tot els més fonamentals com 
l’educació o la sanitat, estan patint l’acarnissament d’una aposta 
determinada per sortir de la crisi forjada a partir d’un axioma que 
determinats interessos i poders econòmics dicten als governs: 
“cal desballestar els serveis públics, si cal fins a límits 
inimaginables, abans de posar en risc els nostres privilegis”.  

Aquesta estratègia d’aprofitar la crisi per retallar ferotgement allà 
on fa més mal a les persones, s’executa principalment des 
d’àmbits governamentals europeus, estatals i també en el nostre cas nacional, des del govern de la 
Generalitat. Però i els governs municipals, tenen alguna cosa a dir? Des d’Esquerra pensem 
que sí. 

En el Ple municipal de juliol l’equip de govern de la Sra. Mundi (CiU,PSC,PP) va deixar clara 
la seva aposta. Es va retratar. El govern de Sant Quirze va fer el paper d’amplificador de les mesures 
del govern de la Generalitat, en comptes d’assumir una acció amortidora. Amb l’excusa de la 
retallada de la Generalitat en la subvenció a les escoles bressol (brutal, però que representa 
el 20% del cost de la plaça) el govern Mundi va apujar una mitjana del 40% les tarifes que 
han de pagar les famílies.  

El nostre Grup municipal de Junts per Sant Quirze va exposar que el nou model de tarifació 
resulta excloent a la gran majoria de la població i crea uns trams que arriben a ser més cars 
que escoles bressol privades. Aquest nou model de tarifació dificulta el manteniment del servei públic 
i obre les portes a una futura privatització de l’escola. 

Un estil de fer, de pensar, de retallar propi d’un govern trist, gris i injust amb el veïns i veïnes. Un estil 
que també s’ha fet patent amb l’augment de fins un 300%!!!! en les quotes pel curs vinent 
de l’Escola Municipal de Música. L’equip de govern va aprovar en Junta de Govern, el passat 
mes de juliol, les noves tarifes de l’Escola que representen, en molts casos, la impossibilitat 
de molts alumnes de continuar el seu aprenentatge musical. La justificació d’aquest augment és 
el mateix que abans: la Generalitat ha deixat de subvencionar les escoles de música. Però no diuen en 
canvi que aquesta subvenció només representava el 20% del cost del servei. 

A Sant Quirze, el govern Mundi, també ens retalla i al mateix temps es retrata. 
Seria bo no oblidar la foto. 
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La teva veu a l’Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès 
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L’ESQUERRA D’UN NOU PAÍS 
 

Diumenge 11 de novembre 
Hora: de 12 a 2 del migdia 
Lloc: Parc de les Morisques 
 

VERMUT AMB EVA PIQUER 
                             Escriptora i periodista cultural. Candidata al Parlament de Catalunya per Esquerra-Catalunya Sí 

 
 

  
 

 
  És necessari saber que...  

• .... El regidor d’Esports David Sánchez en resposta a la pregunta del Grup municipal de 
JUNTS PER SANT QUIRZE sobre el cost d’un “Estudi de viabilitat d’un nou complex 
esportiu” va respondre “no tinc idea si 30.000 són poc o molt per un Estudi”. I això ho 
respon el responsable de l’estudi, que a més té un càrrec de confiança que ens costa al poble més de 
40.000 euros l’any per “coordinar” la Regidoria d’esports. Sap el Regidor d’Esports com a mínim, 
rememorant l’oblidable Manuel Fraga,  a quin preu va el quilo de cigrons? 
 

• ..... El Ple va aprovar amb els vots de l’equip de govern, per primer cop a la història de la 
construcció d’habitatge municipal, cobrar l’impost d’obres d’una nova promoció a Mas 
Duran (uns 130.000 euros) a l’empresa municipal COMU que per llei té dret a un 85% de 
bonificació de l’Impost. Gran idea per sanejar l’Ajuntament!!!! Fem pagar el que no havia pagat mai 
l’empresa municipal. Així tindrem fotuts els números de l’Ajuntament i els de l’empresa 
 

• ..... Per justificar el cobrament a la COMU l’argument va ser “l’impost no el pagarà 
l’empresa municipal sinó l’empresa constructora TEYCO”. I això ho responen amb cara seriosa, 
com sí ens ho haguéssim de creure. Ah! Podria ser que l’obra li surti 130.000 euros més cara a la 
COMU? Si fas aquesta pregunta la Sra. Mundi posa cara de pòquer. 
 

• ..... El Grup municipal de JUNTS per SANT QUIRZE va presentar una moció al Ple d’octubre 
per fer possible que els plens municipals es retransmetin en directe via Internet i ràdio 
municipal. La moció va ser aprovada per unanimitat. Esperem que aviat sigui possible, per a tot el 
veïnat, poder estar informats al moment dels temes que el Ple del seu poble tracta.          

  250.000 raons d’estalvi 
El grup municipal de Junts per Sant Quirze va presentar una proposta d’acord al Ple de setembre,  on 
s’instava l’equip de govern municipal (CiU-PSC-PP) a adoptar les següents mesures d’estalvi i que van 
desestimar: 
 

1. Eliminació dels 3 càrrecs de confiança política (cap d’alcaldia, cap de territori i coordinador d’esports) i 
assignant les seves tasques al personal municipal existent, estalviant així 162.600 € anuals. 
 

2. Establir com a única dedicació exclusiva la de l’alcaldessa i fixar com a màxim dues dedicacions parcials 
més, estalviant així 63.653,70 € anuals. 
 

3. Retornar a les dues Comissions Informatives (Informativa de Ple i Òrgans de Seguiment de Govern) 
amb la presència de tots els regidors/es i aportant més i millor informació, fet que milloraria la 
productivitat de les trobades i alhora representaria un estalvi de 9.861,43 € anuals. 
 

4. Retornar el conjunt de les “Dietes i desplaçaments” del Pressupost Municipal a la xifra de 2011, fet que 
representa un estalvi de 13.000 € anuals. 
 

Malauradament la moció no va prosperar. La Sra. Mundi, i tot el seu equip de govern van votar en 
contra, amb el trist argument que era una moció demagògica 

 

En uns moments tan difícils per a moltes persones, en que els veïns i veïnes de Sant Quirze han patit 
un augment de l’IBI un 16% a l’any 2012 i d’un 8% a la taxa d’escombraries, han vist augmentar en un 
40% el cost de l’Escola Bressol municipal o fins un 300% les quotes de l’Escola Municipal de Música. En 
unes circumstàncies on les entitats esportives i culturals del poble reben els ajuts municipals amb un 
any de retard, on no es poden atendre les demandes d’eliminació de barreres per a  persones amb 
dificultats de mobilitat, la Sra. Mundi considera que proposar un estalvi de despeses (perfectament 
suprimibles) és fer demagògia. 
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