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No t’amaguis, crea poble!
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UN COMPROMÍS  
Al nostre poble li cal 
gent que treballi en 

ferm i amb un únic ob-
jectiu, Sant Quirze.

 i QUATRE VALORS
Honestedat, trans-

parència, eficiència i 
participació.

Junts per 
Sant Quirze



No t’amaguis, crea poble!

Teniu a les mans, el conjunt de 
propostes programàtiques de 
Junts per Sant Quirze per a les 
properes eleccions municipals. 
Un programa que neix d’un 
projecte seriós, nacionalista, 
d’esquerres, ecològic, radical-
ment democràtic i participatiu. 

Totes les propostes estan orde-
nades per àmbits d’actuació, 
però totes elles responen a una 
forma d’entendre i actuar en la 
representació pública. Us fem 
un recull de compromisos clars 
entorn al repte que us proposem 
per fer de l’Ajuntament quelcom 
proper, comprensible i sobretot 

transparent. Els candidats i can-
didates de Junts per Sant Quirze 
ens comprometem a fer-ho pos-
sible:

·Treballant únicament per Sant 
Quirze, allunyats de qualsevol 
interès aliè al poble.

· Dedicant l’esforç i implicació 
que la tasca de representació 
pública comporta i reclama.

· Fent pública la declaració 
de béns i interessos dels càr-
recs electes, en el moment 
d’accedir a l’Ajuntament i al fi-
nalitzar el mandat.

· Facilitant l’accés dels veïns i 
veïnes a tota la informació que 
generi la gestió pública munici-
pal, i fent dels mitjans públics 
de comunicació eines reals 
d’informació i participació.

· Garantint la participació de tots 
els quirzetencs i quirzetenques 
en l’adopció de  les decisions 
fonamentals i que fan poble.

· Obrint l’elaboració del Pressu-
post municipal i les Ordenan-
ces fiscals al veïnat.

· Gestionant els nostres di-
ners de forma eficient amb 

informació transparent i cons-
tant al poble sobre el destí de 
les despeses i l’origen dels in-
gressos. 

· Fomentant una pràctica de 
contractació pública d’obres 
i serveis, oberta i transpa-
rent, eliminant l’abús de con-
tractacions negociades i sense 
publicitat.

· Eliminant els càrrecs de con-
fiança política i reduint el nom-
bre de dedicacions polítiques 
exclusives, ja que tot plegat 
comporta un ús abusiu i inefi-
cient de recursos públics.

  · Convertint els càrrecs elec-
tes, des de l’alcaldia fins a totes 
les regidories, en persones as-
sequibles i properes als veïns i 
veïnes, a les seves inquietuds i 
opinions.

· Assumint responsabilitats i a-
postant amb esforç per l’aten-
ció de les persones en situa-
cions sensibles, especialment 
en la conjuntura actual. 

 

www.juntspersantquirze.cat

Treballant únicament per Sant Quirze, allunyats de 
qualsevol interès aliè al poble.



Volem 
un poble que 

opini 
i decideixi

Proposem dinamitzar i 
involucrar tot el teixit social 
en la presa de decisions que 

han de definir el present i 
futur de Sant Quirze.

Apostem per una gestió 
ètica de l’Ajuntament.

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, eficiència i participaió



Com proposem fer-ho?

 Instaurant Consultes po-
pulars reglades i vinculants 
sobre els projectes més sen-
sibles que afectin el nostre 
poble (com ara la creació de 
grans infraestructures, deci-
sions sobre els plans urbanís-
tics, etc). Ens comprometem 
a fer tres consultes populars 
durant aquest mandat.

 Constituint Consells per 
Àrees (urbanisme, sanitat, 
serveis personals, medi am-
bient, cultura, esports, jo-
ventut,...). Pretenem dotar 
l’Ajuntament d’una estructu-
ra que permeti escoltar i fer 

partícips de les decisions a 
les entitats i associacions. 
Ens comprometem a convo-
car els consells d’àrees de 
forma bimestral.

 Creant el Consell de Po-
ble, de periodicitat semes-
tral, on es donarà veu al veï-
nat per proposar i debatre els 
temes importants de poble. 

 Redactant un Reglament 
Orgànic de Participació 
com a eina normativa de tot 
l’àmbit de participació veïnal. 
Fomentant la participació 
veïnal als Plens. 

 Transformant  l’”Informem” 
en una eina comunicativa 
de la població, per a la po-
blació.  L’acció política serà 
secundària davant les inquie-
tuds dels veïns/es. Incloent-
hi un “Butlletí d’entitats, as-
sociacions, món educatiu i 
comerç” on tinguin veu prò-
pia i independent.

 Desenvolupant un me-
canisme de seguiment 
d’incidències, queixes i 
suggeriments que mantin-
gui informats als veïns/es de 
l’estat i/o termini de resolu-
ció en un màxim de 20 dies. 

 Facilitant l’accés a les re-
gidories atenent els veïns/
es en un termini màxim de 
10 dies, amb un horari flexi-
ble.

 Instituint la Sindicatura 
de Greuges on derivar les 
queixes relacionades amb 
les gestions i resolucions de 
l’Ajuntament. 

 Impulsant  la figura del 
Mediador Social, partint 
dels recursos existents, que 
permeti la resolució i/o acla-
riment de conflictes puntuals 
entre veïns/es.

 Difonent les  activitats de 
les entitats des de l’Ajunta-
ment amb punts informa-
tius, especialment a les en-
trades dels barris i a tots els 
espais municipals.

 Promovent la centralitza-
ció dels webs de les entitats 
i associacions mitjançant el 
portal de l’Ajuntament. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



Fer del poble 
l’espai de la 

joventut

Donarem cabuda a la crea-
tivitat i l’associacinisme.
Prioritzarem i facilitarem el 
futur del jovent al poble.

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, eficiència i participaió



Com proposem fer-ho?

 Constituint el Consell de Jo-
ves com a òrgan de participa-
ció directa amb responsabilitat 
en la redefinició, avaluació i 
seguiment del Pla Local de Jo-
ventut.

 Creant un espai social i cul-
tural alternatiu de dimensions 
suficients que serveixi com a 
punt de trobada per a les activi-
tats del jovent.

 Habilitant espais per tal que 
el jovent que realitza pràcti-
ques al carrer, com ara els pa-
tinadors o els artistes de les 

parets, puguin desenvolupar la 
seva activitat de manera nor-
malitzada.

 Dotant el punt d’informació 
juvenil, Canya Jove, dels recur-
sos necessaris per donar sorti-
da a les demandes dels més de 
2000 joves que té el nostre po-
ble actualment. Cal que aquest 
sigui un centre d’oferta trans-
versal per a les inquietuds i ne-
cessitats del jovent.

 Impulsant la creació de pro-
postes culturals que tinguin en 
compte les inquietuds creati-

ves -musicals, teatrals, ...-  del 
jovent del poble.

 Derogant l’Ordenança Muni-
cipal, aprovada el mes de març, 
que estableix la prohibició 
d’àpats a l’aire lliure.

 Potenciant l’accés a l’habi-
tatge públic de lloguer de 
renda baixa i amb contracte de 
llarga durada. 

 Recuperant el projecte de 
pisos tutelats de lloguer per 
a joves amb discapacitat 
intel·lectual.

 Potenciant una borsa de tre-
ball per a joves en col·laboració 
amb els serveis de col·locació 
públics i universitaris.

 Facilitant la cessió d’espais 
municipals a les entitats juve-
nils.

 Donant propostes d’activi-
tats alternatives al lleure dels 
caps de setmana.

 Coordinant campanyes d’in-
formació sobre trastorns ali-
mentaris -anorèxia, bulímia- 
amb el CAP incidint en el Cicle 

Superior de Primària i Educació 
Secundària.   

 Treballant en la creació d’una 
finestreta única per a què els 
joves emprenedors puguin 
iniciar i desenvolupar la seva 
activitat.

 Cedint terrenys per a la crea-
ció d’horts cooperatius que fa-
cilitin les relacions intergenera-
cionals i estrenyin els llaços de 
cohesió social. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



L’educació, 
pilar 

fonamental 
del poble

Promourem els valors de 
la Coeducació, com la 

igualtat, el respecte i la 
tolerància.

Farem de Sant Quirze un 
poble educador amb el 

treball conjunt de totes les 
AMPAs, entitats, associa-

cions, comerç i administra-
ció local.

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, eficiència i participaió



Com proposem fer-ho?

 Exigint a la Generalitat la 
construcció del segon IES, 
projecte que pateix un endarre-
riment d’anys.

 Creant  la segona Escola 
Bressol Municipal a les Fonts 
i la tercera al centre del poble.

 Dotant el Centre de For-
mació d’Adults L’Olivera dels 
espais físics i del professorat 
necessari per a l’ampliació de 
les propostes formatives.

 Recuperant el Camí d’Escola 
com la via natural i segura 
d’anada i tornada de casa a 
l’escola de tot l’alumnat, impli-
cant el veïnat i els comerços.

 Tornant a dotar el Projecte 
Educatiu de Poble del respec-
te i els mitjans necessaris per 
poder ser realment l’espai de 
debat i de propostes pel qual va 
ser creat.

 Transformant el Consell Es-
colar Municipal en un punt de 
trobada real de la comunitat 
educativa i amb representació 
al Consell de Poble.

 Convertint la Biblioteca en 
la proposta d’espai d’estudi 
que els més de 2000 joves rei-
vindiquen i necessiten per as-
solir resultats òptims en el seu 
currículum educatiu, ampliant 
l’horari diürn i creant l’horari 

nocturn i de cap de setmana 
en èpoques d’exàmens.

 Potenciant l’Aula d’Extensió 
Universitària com un espai de 
trobada i de formació continua-
da sense límit d’edat. Cal dotar-
la d’una ubicació física i d’una 
programació estable recupe-
rant els convenis amb les uni-
versitats tot implicant entitats i 
gent reconeguda al poble.

 Creant un espai de servei per 
a les escoles Infantils, de Pri-
mària i l’IES on es concentrin 
els recursos municipals psico-
pedagògics que atenguin les ne-
cessitats de l’alumnat (psicòlegs, 
logopedes, vetlladores, etc.).

 Facilitant a les AMPAs un 
espai de trobada i posada en 
comú de les diferents propos-
tes, recolzant, si s’escau, la fe-
deració d’AMPAs. 

 Ampliant el conveni amb el 
Centre de Normalització Lin-
güística per oferir més cursos 
de català al veïnat.

 Constituint una comissió 
de control composada per re-
presentants de les AMPAS, el 
professorat, personal no do-
cent, veïns i veïnes, tècnics de 
l’Ajuntament  i representants 
dels grups polítics on es faci 
un seguiment exhaustiu de 
la neteja dels centres i el seu 

entorn, del manteniment dels 
jardins i de l’arbrat i es coordi-
nin eficientment les actuacions 
de manteniment i millora dels 
centres.

 Dotant l’Escola de Música 
Municipal Can Barra d’una bos-
sa d’instruments a disposició 
dels alumnes. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



Volem un 
urbanisme 
democràtic 
al servei del 
reequilibri 

social i 
territorial

Volem recuperar l’essència 
del poble per viure-hi i 

gaudir-ne

Volem fer habitatge públic 
de forma decidida al servei 
dels quirzetencs i quirze-

tenques.

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, eficiència i participaió



Com proposem fer-ho?

 Redactant un nou Pla Urba-
nístic Municipal amb una àm-
plia participació ciutadana, 
amb l’objectiu de tancar urba-
nísticament i a nivell de creixe-
ment el nostre poble.

 Construint en els propers 4 
anys 200 habitatges de llo-
guer assequible de promoció 
municipal per garantir l’accés 
als veïns i veïnes de Sant Quirze.

 Impulsant el soterrament de 
les línies d’Alta tensió a partir 
d’un calendari concret, sense 
pagar “peatges” especulatius 

com a poble i amb l’obligada im-
plicació econòmica de FECSA-
ENDESA.

 Pacificant el centre urbà en 
dies puntuals i periòdics, poten-
ciant la vida al carrer i el comerç 
local.

 Defensant el trasllat de 
l’Aeroport de Sabadell com a 
única solució final vàlida per a 
Sant Quirze.

 Garantint un planejament i 
gestió urbanística transpa-
rent i al servei del municipi.

 Elaborant i difonent l’Inven-
tari Patrimonial (masies, es-
pais d’interès arqueològic i edi-
ficis singulars) del municipi.

 Confeccionant un Pla de 
Gestió que protegeixi el pa-
trimoni amb la participació dels 
propietaris i de les entitats his-
tòriques i culturals del poble.

 Possibilitant que joves, gent 
gran, famílies monoparentals i 
altres persones amb necessi-
tats específiques puguin exer-
cir el seu dret de continuar 
vivint a Sant Quirze sense 

que els preus de l’habitatge els 
obliguin a marxar.

 Retornant el paper exclusiu 
d’empresa d’habitatge públic al 
COMU, allunyant-la d’aventures 
especulatives i impròpies d’una 
empresa municipal.

 Dissenyant un pla de millora 
dels polígons i oferta de sòl 
industrial de valor afegit, evitant 
projectes exclusius per a deter-
minades empreses i interessos.

 Revitalitzant el passeig al 
centre del poble, ampliant les 

zones d’aparcament prope-
res, per estimular l’activitat co-
mercial.

 Millorant l’accessibilitat dels 
vianants, bicicletes i no-moto-
ritzats als barris i als altres mu-
nicipis veïns. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



Un poble més 
enllà dels 
cotxes, 

naturalment 
Sant Quirze!

Volem un poble sense 
barreres 

arquitectòniques.

Aspirem a gaudir plena-
ment del nostre entorn 

i espais naturals.

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, eficiència i participaió



Com proposem fer-ho?

 Treballant per la conversió 
de la C-1413 en via urbana 
des del Castellet fins a l’estació, 
aproximant Los Rosales, Poble 
Sec i Castelltort al nucli

 Sincronitzant els horaris del 
servei d’autobusos amb els de 
FGC aconseguirem un transport 
eficient.

 Redactant amb caràcter nor-
matiu un Pla Especial de pro-
tecció per a la Serra de Galli-
ners.

 Reprenent l’acord d’impulsar 
el Camí Verd, incorporant-lo al 
poble i millorant-ne l’accés, per 

recuperar-lo com a zona verda 
transitable.

 Aprovant un pla d’eliminació 
de barreres arquitectòniques 
i dotant-lo de finançament per a 
la seva execució.

 Millorant la seguretat viària 
moderant la velocitat dels 
cotxes i prioritzant els des-
plaçaments de vianants i ci-
clistes, creant a més una xarxa 
d’aparcaments per a bicicletes.

 Obrint l’ús del pàrquing so-
terrat del centre a tota la po-
blació, proposant en alternati-
ves de pagament. Instant també 

a FGC a redistribuir l’espai del 
pàrquing, reservant l’accés per 
als vianants i ciclistes.

 Reiterant l’exigència del sote-
rrament de la via de FGC fins a 
Sabadell, habilitant-hi un passeig.

 Afegint servei d’autobusos 
els diumenges de la línia L12 
(St Quirze-Sabadell), incremen-
tant la freqüència en hores pun-
ta, i canviant l’inici de la LB8 (St.
Quirze – St.Cugat) facilitant el 
transbord amb la Línia L12. 

 Controlant la contaminació 
acústica que genera l’autopista 
i els ciclomotors i instaurant 

mesures d’estalvi energètic per 
a l’enllumenat públic, reduint la 
contaminació lumínica.

 Revisant la concessió de la 
neteja viària i de la gestió de 
residus i sensibilitzarem els 
veïns/es sobre la importància 
del reciclatge. 

 Vetllant pel  reconeixement 
supramunicipal dels nostres 
espais naturals per part de la 
Generalitat de Catalunya (Co-
rredor Verd-Via Verda i Parc 
Agrícola).

 Restituint el potencial na-
tural i controlant la qualitat de 

l’aigua de les rieres. Farem ac-
cessibles els espais de les rie-
res apropant-los als vilatans pel 
gaudi, el passeig i el lleure. 

 Garantint l’acompliment de 
l’ordenança municipal de convi-
vència ciutadana en relació als 
animals de companyia. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



Volem un 
poble actiu, en 
xarxa i amb 
equipaments 
esportius de 

qualitat

Treballarem perquè totes 
les entitats i clubs defineixin 

plegats els serveis 
i activitats prioritàries en 

l’àmbit de l’esport i 
millorarem els equipa-

ments esportius vigents.

Com proposem fer-ho?

 Constituint el Consell Muni-
cipal d’Esports com a òrgan de 
participació i decisori de totes les 
entitats, clubs, centres educa-
tius i persones relacionades amb 
l’esport, amb responsabilitat sobre 
el pressupost municipal.

 Recuperant la gestió pública 
de la zona esportiva municipal, 
deslligant-la d’interessos empre-
sarials. Això permetrà prioritzar 
els veïns i veïnes amb l’objectiu de 
desmassificar-les i primar-ne la 
qualitat.

 Aplicant un Pla d’arranjament 
i creació d’espais públics espor-
tius, aprofitant i millorant els exis-
tents i instal·lant-ne  de nous.

 Proposant diferents rutes per 
anar a córrer i en bicicleta per 
l’entorn urbà i en els espais na-
turals del poble, que contemplin 
diferents nivells de dificultat per a 
totes les edats. Creació de tracks 
i recursos multimèdia al web mu-
nicipal dels circuits per anar a có-
rrer, fer senderisme i ciclisme.

 Potenciant la relació entre els 
clubs esportius amb altres enti-
tats com els centres educatius 
i el CAP, que promogui i difongui 
l’esport com a element de cohesió 
social i saludable. Creant l’oficina 
d’esport i salut. 

Junts per Sant Quirze: Honestedat, 
transparència, eficiència i participaió



Fem créixer 
la cultura des 

del poble i 
per al poble

Treballarem per a què la 
cultura i l’enriquiment 

cultural passin a formar 
part de la vida del po-

ble, involucrant-hi tots els 
àmbits culturals i obrint-hi 

propostes noves.

Com proposem fer-ho?

 Constituint el Consell Muni-
cipal de Cultura, integrat per 
totes les entitats i associacions 
culturals, els tècnics i regidors de 
l’Ajuntament i tots els vilatans ca-
paços de col·laborant-hi.

 Elaborant diverses programa-
cions  estables, amb dies i horaris 
fixos, per afavorir que la població 
agafi hàbits culturals.
 

 Iniciant de forma urgent l’estudi 
i projecte d’un nou auditori mul-
tifuncional que pugui acollir tota 
mena d’activitats culturals i artísti-
ques, adequades a les necessitats 
futures del poble.

 Creant un catàleg/directori 
d’artistes, artesans i creadors 
en general residents a la població, 
per facilitar la difusió i el coneixe-
ment de la seva obra  a la resta de 
vilatans, aprofitant espais munici-
pals i privats per a la seva expo-
sició.

 Recuperant festes tradicionals 
com ara la festa del most i acti-
vitats culturals com ara els diu-
menges musicals i promoure’n de 
noves com el cinema a la fresca, 
cinefòrum, concerts, teatre, dan-
sa, ... L’eina de divulgació de tots 
aquests actes serà l’agenda de 
butxaca. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



Un Sant 
Quirze on 
treballar, 
comprar i 
innovar

Volem un poble on el 
comerç de proximitat 

sigui viable i protagonista.

Necessitem vertebrar el 
teixit empresarial.

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, 
eficiència i participaió



Com proposem fer-ho?

 Constituint el Consell Muni-
cipal de Promoció Econòmica 
i de Comerç, amb representa-
ció de les empreses, comerç, 
entitats financeres i sindicats, 
per tal de fixar línies de treball 
i de millora de l’activitat econò-
mica i de comerç.

 Incentivant mesures de 
consum local lligades a la mar-
ca “Sant Quirze comerç”.

 Estudiant, conjuntament 
amb el Comerç local, la viabili-
tat comercial i econòmica de la 
construcció d’un Mercat mu-
nicipal.

 Ajudant a la promoció de pro-
postes i projectes innovadors 
proposats per persones o em-
preses locals els quals facilitin 
la transformació i millora del te-
rritori.

 Impulsant mesures muni-
cipals de caràcter fiscal en la 
incentivació de la permanència 
i implantació d’empreses a Sant 
Quirze.

 Posant en marxa, amb caràc-
ter urgent, un Pla de mobilitat i 
d’aparcament en el nucli urbà 
que faciliti l’activitat comercial 
al poble.

 Augmentant l’ajut directe 
al comerç local en les seves 
campanyes i activitats adreça-
des al poble (Fira del Comerç, 
Campanya de Nadal, etc.).

 Dissenyant un Pla de millora 
de polígons i oferta de sòl in-
dustrial de valor afegit, evitant 
projectes exclusius per a deter-
minades empreses i interessos.

 Treballant en la creació d’una 
“finestreta única”, que permeti a 
petites empreses i autònoms, rea-
litzar gestions administratives des 
de l’Ajuntament, independentment 
de l’administració corresponent.

 Convertint l’Ajuntament en 
“el soci” no lucratiu de les 
activitats empresarials i comer-
cials de Sant Quirze.

 Propiciant acords perma-
nents, amb les empreses que 
s’instal·lin a Sant Quirze, sobre 
la borsa de treball local per fa-
cilitar l’accés directe al mercat 
laboral.

 Interrelacionant el món local 
educatiu i de formació, amb 
les necessitats de les diferents 
empreses, sectoritzant l’oferta i 
ordenant la demanda.

 Fomentant el treball conjunt 
entre administració, empre-
sa, universitat i població per 
a què la innovació esdevingui el 
motor de l’economia.

 Promovent l’emprenedoria 
i la creativitat entre els més 
joves i assessorant-los per tal 
que transformin la seva idea en 
el seu propi negoci. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat



Un poble on 
viure tots i 
totes Junts

Junts per Sant Quirze: Honestedat, transparència, eficiència i participaió



Fer de l’experiència 
un valor afegit per al poble

Vetllant pels infants 
vetllem pel futur de tothom

Nosaltres volem, 
amb vosaltres podrem

 Constituint el Consell de la Gent Gran que tindrà 
representació dins del Consell de Poble.

 Incrementant els serveis d’atenció domiciliària i 
creant una xarxa de joves voluntaris

 Elaborant el Pla Integral que detecti les mancan-
ces i necessitats assistencials tot fent propostes 
de millora i que tingui amb compte la integració de 
la gent gran en les activitats culturals, educatives, so-
cials, esportives i lúdiques del nostre poble. 

 Construint de manera urgent un centre de dia i 
residència públics. 

 Constituint el Consell d’Infants prioritzant políti-
ques de coeducació.

 Creant un punt de trobada per a totes aquelles 
famílies amb membres amb diferents discapacitats 
físiques, psíquiques i/o sensorials amb la voluntat 
que puguin participar activament de Consell de Poble.

 Detectant a través del Pla d’Infància i Família les 
situacions de risc i actuar preventivament, i creant els 
mecanismes necessaris. 

 Treballant coordinadament amb la regidoria d’edu-
cació. 

 Creant el Consell de Dones, un espai de debat i 
participació que vetlli perquè els valors de la Igualtat 
siguin presents en el Consell de Poble.

 Desenvolupant el Pla d’Igualtat implicant a totes 
les entitats i associacions

 Dotant el Centre de Recursos per la Dona amb 
el mitjans necessaris que facin possible que es con-
verteixi en un espai de diàleg i intercanvi vivencial.

 Promovent els valors de la coheducació de mane-
ra transversal. 

No t’amaguis, crea poble!www.juntspersantquirze.cat
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