Via Pública
• No existeix un control prou
efectiu dels contractes que té
l’administració i, per tant, dels
serveis que ens han donat.
• No existeix un manteniment de bona part
del patrimoni municipal, deixant la seva
reparació a la comunicació que en puguin
fer els ciutadans dels desperfectes.
• Seguim amb les voreres lliscants, encara
que sembla que ja s’ha trobat
la solució al problema.
• No existeix un pla d’asfaltat
de carrers a 10 anys vista, el
que fa que qualsevol problema,
s'acaba solucionant amb un nyap de curta
durada.
• Molta lentitud per arreglar els desperfectes
de la via pública.
• S’ha senyalitzat el poble,
pels vianants i no pels
vehicles, que segueixen
perdent-se pels carrers.
• S’ha començat a reposar arbres de la via
pública i s’han finalitzat els guals de les
voreres i passos de vianants.
Relacions amb la FAV

• S’han reprès les reunions periòdiques amb
Alcaldia i Via Pública i se’ns ha permès
tornar a demanar subvencions que,
recordem, ens va retirar l’anterior govern
municipal.

Participació

· No s’ha fomentat la participació als Plens.
· No s’ha creat el Consell Municipal, la
Sindicatura de Greuges, ni el
Mediador Social.
· No s’ha obert el Pressupost
municipal i les Ordenances
fiscals al veïnat.
· No s’ha creat el Butlletí d’entitats,
associacions, món educatiu i teixit
comercial.
Mobilitat
• Seguim sense trobar-hi solució al tràfic, a
primera hora del matí.
• No s’ha promogut una xarxa nova i
contínua de carrils bici.
• La xarxa de bus es escassa i amb
baixa freqüència, malgrat que depèn de
Sabadell i Terrassa, no invertim ni un euro

FEDERACIÓ DE VEÏNS
SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PASSEM COMPTES
QUATRE ANYS DESPRÉS,
AMB EL GOVERN
MUNICIPAL
En aquests 4 anys de govern municipal hem
valorat, positivament, el fet de la limitació de
les dedicacions exclusives i nomenaments de
càrrecs a dit, el que ha suposat un estalvi
important, així com la no pujada d’impostos
en tot el període i la millora en la comunicació
amb aquesta Federació. Per contra, la manca
de projectes de calat, han estat inexistents.

Inversions, cultura, jovent

El que hem demanat i no s’ha fet

• S’ha incrementat l’oferta cultural.
• No s’han instal·lat els punts informatius
per difondre les activitats a les entrades
dels barris.

• Campanya continuada pel civisme.
• Càmeres per la identificació de matrícules
de cotxes que accedeixen al municipi.
• Gratuïtat al servei de bus, per gent gran i
amb especials necessitats.
• Control de les obres que duen a terme les
empreses de serveis al carrer.
• Extensió a tots els ciutadans de les
avantatges en el reciclatge.

Silenci oposició treballant
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• Hem demanat, reiteradament,
campanya de llarga duració,
sense cap èxit.
• Les úniques coses que s’han
realitzat, no arriben al
conjunt de la població.

una

Inversió 3

Despesa en personal 2 3

Funcionaris

Deute bancs

Escombraries

Aigua

IBI 1

IPC

Cost regidors + oposició 3

Dades pressupost municipal i Institut Nacional d’Estadística
1
del 2005 al 2014 es va produir la revisió cadastral.
2
Inclou cost polítics, càrrecs anomenats a dit i cost regidors.
3
Acumulat dels 4 anys de mandat.

• No s’ha recuperat la gestió pública del
poliesportiu.
• No s’han millorat els
espais esportius existents,
ni s’han creat de nous.
• Vestuaris amb manca de manteniment.
Temes aliens a l’Ajuntament

Comerç
• No s’ha realitzat un pla de
mobilitat i aparcament al nucli
urbà que fomenti el comerç.
• No s’ha decidit què fer amb el
pàrquing de la plaça Anselm Clavé.
• · No existeix un projecte clar de futur, que
lideri el comerç del poble i que recolzi
l’Ajuntament.
• No s’ha fet un mercat municipal, com tenen
altres pobles, amb població similar.
Reciclatge

Cost càrrecs nomenats a dit 3

1.032.834
627.606
Cost Polítics amb dedicació excl. 3

ERC-CUP-ICV
CiU-PSC-PP
CiU-PSC
Equip de govern

CiU-PSC

2015/2019
2011/2015
2007/2011
2003/2007

Esports

Civisme

• A l’igual que el civisme, manca una
campanya llarga en el temps.
• No s'ha estès a la totalitat dels veïns, el
carnet per a usar el punt verd.
• Reciclem un 32,54% dels residus, per sota
de la mitjana de la comarca i
allunyat de l’objectiu que marca
la CEE, el que acabarà
repercutint en un augment
considerable
del
rebut
Dossier tancat a principis d’abril

Aquests temes depenen, d’inversions i/o
interessos d’altres entitats públiques.
Malgrat això, ens afecten i l’Ajuntament ha
reclamat solucions al respecte.
•
•
•
•

Aeroport de Sabadell.
Soterrament línies elèctriques.
Desviament C-1413
Soterrament FGC

Mediambient

• S’ha netejat i tancat la Serra Galliners als
vehicles.
• S’han fet franges de protecció contra
incendis, malgrat la tala poc ortodoxa que
s’ha aplicat.
Urbanisme i habitatge
• No
s’ha
solucionat
la
problemàtica d’El Castellet, que
continua pendent des del 2002.
• No s’ha creat una bossa de pisos
desocupats, per destinar-los a lloguer
social.

