
 
Agraïm la confiança de les persones que ens han votat, perquè  han cregut en el 
nostre programa basat en una gestió austera per causa de la crisi, en les nostres 
propostes de millora de serveis al ciutadà,  en el nostre projecte educatiu, sanitari,  
mediambiental i  de reducció de despeses.  Moltes gràcies. 
 
 

 
 

 
Des de l’oposició, treballarem pel be comú, controlant la gestió municipal, defensant 
els nostres drets fonamentals i els dels ciutadans i exigint una gestió  honesta, 
participativa, ètica, amb correcció i compliment de la llei. 
 

No volem picabaralles. Demanem que els plens municipals siguin participatius, amb 
deliberacions constructives i respectuoses que no es limitin a votar temes ja decidits 
per l’equip de govern. 
 

Els Independents seguirem informant puntualment, de forma objectiva, a través 
dels nostres fulls informatius, web i facebook.  
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Actualitat de la MAT. 
L’entrada en funcionament de la polèmica línea de molt alta tensió (MAT),  ha donat 
lloc a que la línea que encara transcorre pel bell mig de la urbanització  “Les Clotes” 
hagi  quedat inactiva i fora de servei. 
 

El seu desmantellament és imminent, posant fi a una infraestructura, molesta i 
perillosa, que mai hagués hagut de passar per una zona urbana. 
 

Ara és el moment de recordar que: 
 

 en l’any 2002, l’ajuntament va manifestar per escrit que ...aquest Ajuntament  
no  s’oposa  i  declara  la  necessitat  de  la  línia  de 400KV Setmanat-Bescanó, 
per tal que a les comarques de Girona tinguin  l’energia  elèctrica  necessària. 

 

 l’any 2005, es va conèixer el traçat definitiu de la MAT. L’ajuntament presidit 
per Assumpta Camps va dur a terme una activa i participativa campanya per 
desplaçar, per la seguretat de les persones, la nova línea lo més lluny possible 
de les zones habitades. Es va aconseguir canviar part del traçat i que la línea 
es separés, de forma rellevant, dels habitatges existents. 

 

 aquestes decisions varen esser objecte d’injustificades crítiques i en el Butlletí 
Municipal nº 1 de setembre de 2007 es van donar informacions que no eren 
certes. 

 

 recentment, l’actual President de la Generalitat  va inaugurar la subestació de 
Bescanó, lloant la nova infraestructura i apostant per una Europa 
interconnectada. 

 

 ara tothom calla. 
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Ple extraordinari 04/07/2011 
Es van acordar els següents temes: 
 

Retribucions equip de govern                                                                                   
Quan la majoria d’ajuntaments estan rebaixant els costos de l’equip de govern, Sant 
Quirze segueix amb els mateixos imports, excessius i injustificats, sense fer res per 
rebaixar aquesta partida.  
 

Amb una població al voltant de 6.000 habitants, un alcalde de la comarca s’ha 
rebaixat la retribució de 1.600€ a 1.300€ mensuals.  Sant Quirze  amb una població 
de 600 habitants, l’any  2009 (únic any del que tenim dades fiables) l’alcalde va 
cobrar 3.000 € mensuals de promig. 

L’acord de ple va ser el següent: 

Assistències 

Junta de Govern   President 200,00€  / sessió efectiva 

    Altres membres 150,00€ /  sessió efectiva 

Ple   President 150,00€ /  sessió efectiva 

    Regidors  75,00€ /  sessió efectiva 

Comissió de comptes   Membre  75,00€ /  sessió efectiva 

Comissió informativa   Membre  75,00€ /  sessió efectiva 

Mesa de contractació   President 150,00€ /  sessió efectiva 

    Membre 75,00€ /  sessió efectiva 
 

Indemnitzacions per despeses en gestions oficials 

Dieta completa (de més de quatre hores) 200,00€ 

Mitja dieta (mitja jornada d’una a quatre hores) 100,00€ 
 

Preu per quilòmetre recorregut 

Quilòmetre recorregut 0.35 € / km. 

A partir del mes de setembre de 2010, tots els regidors van esser donat de baixa a la 
Seguritat Social i es va canviar la forma de pagament, passant d’una retribució 
mensual fixa a cobrar suposades assistències, dietes per gestions oficials,  
quilometratges, etc. resultant molt difícil el seu control. Així, l’any 2010 no s’ha 
pogut determinar exactament quin era el total import cobrat, ni tampoc quin 
tractament fiscal li ha estat donat. Per això, en el seu dia, es va dir en la nostra web: 
...com embolicar la troca  per no dir el que guanyen.  

Seguirem treballant per intentant aclarir-ho.  
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L’únic que queda clar és que des de setembre de 2010, amb la seva baixa a la 
Seguretat Social, s’ha fet desaparèixer la causa d’incompatibilitat entre les 
retribucions rebudes de l’ajuntament i la prestació de la Seguritat Social que, 
presumiblement, té reconeguda l’alcalde. 

És molt probable que el poble hagi perdut les tres subvencions establertes per la 
Generalitat amb import aproximat de 17.000€ per contribuir al pagament de les 
retribucions de càrrecs electes que estiguin donats d’alta a la Seguritat Social.  
Aquest és un tema “tabú” del qual no se’n vol parlar mai. Els ISQS-PM en seguirem 
parlant. 

 

Plens Ordinaris:   4 a l’any.                                                             
També es va acordar fer només que quatre plens ordinaris a l’any (el mínim legal). 
La realitat demostra que són insuficients.  Durant els últims quatre anys s’ha 
celebrat un total de 34 plens entre ordinaris i extraordinaris. 

Presumiblement, aquesta restricció dels plens ordinaris és deu a que són els únics 
on hi ha torn de “precs i preguntes” amb intervenció tant dels regidors de l’oposició 
com del públic assistent. En canvi, en els plens extraordinaris no és possible tractar 
cap tema que no estigui en l’ordre del dia decidit per l’alcalde. Com es pot veure, la 
tàctica de l’equip de govern és contrària a la participació ciutadana.  

Cal recordar que els plens municipals són públics i són una ocasió per veure, en viu i 
en directe,  l’actuació dels diferents regidors.  

 

Juntes de Govern: Una cada setmana i tancades al públic.           
La periodicitat setmanal acordada per les juntes de govern municipal  sembla 
excessiva, entre altres coses, pel seu cost (500€ per reunió si els assistents són 
l’alcalde i dos regidors). 

Vista la seva durada i  el contingut de les actes, tot dona a entendre que tenen més 
caràcter “alimentari” pels seus components  que no eficaç  per a la gestió municipal.  

Desconeixem el contingut de les actes de les reunions celebrades després del dia 19-
01-11  (i altres d’anteriors dates) que no han estat entregades a l’oposició municipal, 
malgrat múltiples peticions. 
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Cal  preguntar-se: farà falta un nou plet per obtenir-les? La llei diu que es donaran a 
tots els regidors en el termini de 10 dies des de la seva aprovació. El retard és del tot 
injustificable. 

En aquest ple municipal, l’alcalde ha pretès justificar aquestes actuacions dient que 
el resultat de les eleccions demostra que tot ho fan bé. Hem de recordar-li que les 
eleccions només el legitimen per l’accés al càrrec públic però en cap cas donen llum 
verda per incomplir la llei. Estem en un estat de dret i rebutgem una il·lícita 
“dictadura electoral”. 

Per tot el que s’ha exposat, Independents per SQS-PM varem votar en contra de tots 
aquests acords. 

 

 

Ple extraordinari 14/07/2011 
Es van adoptar els següents acords: 
 

 Acord de modificació de la plantilla de personal de la Corporació.  
 

En base a una pretesa “Memòria del Pla Estratègic per a la Revisió i Construcció d’un 
Model Organitzatiu Eficaç”, el ple va acordar amortitzar un lloc de treball del àrea 
administrativa el que comporta l’acomiadament d’una empleada municipal. 
 

Els Independents varem votar en contra perquè: 
 

a) l’ajuntament ve dient, sistemàticament, que no donen l’abast. En 
conseqüència, suprimir una administrativa representarà reduir la qualitat de 
l’atenció al ciutadà. 

b) es retalla per baix quan s’ha de retallar per dalt (al menys per donar exemple). 
c) encara no hem tingut accés a la pretesa memòria que fonamenta la decisió. 
 

 Acord d’aprovació del conveni de cooperació administrativa amb el Consorci 
per a la defensa de la Conca del riu Besòs sobre la gestió del servei municipal 
de clavegueram.  

 
És un tema important ja que bona part del clavegueram no està connectat a la 
canonada general que porta a l’Estació Depuradora i és presumible que aquestes 
aigües residuals s’avoquin al medi ambient sense més tràmit. 
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És cridaner que un tema tant important es tracti precipitadament en un ple 
extraordinari, convocat amb només que 48 hores d’antelació, amb una 
documentació totalment insuficient. 
 
Sembla que l’únic que es pretén és donar carta blanca a l’alcalde i habilitar-lo per 
signar documents de contingut desconegut, sense participació ciutadana i 
comprometre al poble a uns pagaments que no estan quantificats. 
 
S’albira una nova taxa en perspectiva i demanem que es facin quantes reunions 
informatives siguin necessàries per aclarir tots els extrems i conseqüències de les 
decisions que es puguin adoptar. 
 
Per tot això Independents per SQS va votar en contra.  
 

 Creació del Registre públic d’Unions Estables de Parella. 

Ha quedat establert aquest Registre. 

 

 

COMENTARI GENERAL SOBRE EL COST DELS PLENS.                 
Durant el mandat 2003 a 2007, els plens tenien previst un cost màxim de 420 € 
mensuals (60€ per 7 regidors).  Cal destacar que el cost real va esser durant la major 
part del mandat municipal de 240 € mensuals (60€ per 4 regidors) degut a la manca 
d’assistència als plens del grup municipal CiU. 

Des de setembre/2010 el cost és de 600€ cada ple (150€ l’alcalde i 75€ els restants 
regidors), si l’assistència és complerta.  

A la vista de dos plens extraordinaris tant propers (dies 4 i 14 de juliol) Independents 
per SQS-PM es pregunta el per què no s’han concentrat tots dos en un únic ple 
doncs la durada dels dos plens va esser d’uns 15 minuts cada un aproximadament. 

Aquesta dispersió dels plens també té caràcter alimentari, especialment per l’alcalde 
que cobra 150€ per cada ple. Creiem que els moments no estan per aquestes 
alegries. 
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Jornada tècnica sobre menjadors escolars ecològics. 
Els Independents per SQS-PM hem participat de la Jornada tècnica sobre menjadors 
escolars ecològics.  Tota una experiència i tot un aprenentatge digne de transmetre 
de forma didàctica als nostres infants. Els hi podem ensenyar com  es planta i creix 
una llavor, com es cull el fruit, com s’elabora, els diferents gustos i textures que té 
cada aliment etc.,  és una forma d’ensenyar als infants tot el procés des de la llavor 
fins a la digestió. 

               

Els menjadors escolars són molt més que un simple espai de menjador col·lectiu, són 
espais d’educació alimentària i de creació d’hàbits que poc a poc els nostres infants 
han d’anar assimilant. Si treballem tots en aquesta direcció, estem fent  una inversió 
de futur. 

Dimissió d’un regidor de ISQS.-PM. 
Per motius de feina, el regidor del nostre equip en JAUME MAS VILA s’ha desplaçat a 
l’estranger i ha presentat la dimissió. Serà substituït per la Sra. Mª ANTONIA 
ALVAREZ ROLDAN, la següent candidata de la nostra llista. 
 

Consell Comarcal del Vallès Oriental 

          
La nostra enhorabona al  Sr. José Orive Vélez, que des d’ara és el nou president al 
Consell  Comarcal del Vallès Oriental.  A partir d'ara, tindrem un govern d'unitat cosa 
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que en aquests moment s'agraeix doncs cada vegada més es fan imprescindibles els 
consensos de totes les forces politiques. 
L 'acta de la junta Electoral Provincial ha proclamat  com a membres electes del  
Consell Comarcal del Vallès Oriental a: 

 12 membres de Coalició Progrés Municipal- PSC  

 10 membres de Convergència i Unió  

 04 membres de Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal  
Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa pel 
Progrés Municipal 

 03 membres de Partit Popular  

Pista Poliesportiva – Parc de l’Aigua – Festa major 

 
 
La Pista Poliesportiva del Parc de l’Aigua  ja és obert per fer-hi activitats esportives 
i/o culturals.  
 

Us animem a fer servei aquestes instal·lacions municipals que tants diners ens han 
costat a tots els veïns.  
 

Malgrat que creiem que ocupa el lloc on de manera idònia s’havia de construir 
l’escola, creiem que és necessari que s’utilitzi al màxim per tal de rendibilitzar la 
inversió pública. 
 
De manera excepcional, aquest estiu  l’Ajuntament el cedeix gratuïtament als veïns 
l’ús de la pista poliesportiva  els dissabtes d’11h a 19h i els diumenges de 9h a 14h. 
Cal consultar l’horari de disponibilitat i demanar-ho mitjançant una instancia. 
 

Els Independents per SQS-PM  desitgen una 
 

BONA FESTA MAJOR A TOTHOM!!! 
25 de juliol de 2011

http://www.santquirzesafaja.es/serveis/centrecivic

