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EL FUTUR DEL VALLÈS 

NOU AJUNTAMENT, VELLS PROBLEMES 

El passat mes de maig es van realitzar les eleccions municipals i 

com resultat de les mateixes, el govern municipal va quedar de la 
següent manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Així, doncs, i per un període de 4 anys, continuarà al govern 
municipal la formació Junts-ERC-AM. 
En el número 35 de la nostra Revista, ja es van passar comptes dels 
quatre anys de govern, que podem resumir en una lentitud 
desesperant a solucionar problemes, del dia a dia, de Sant Quirze. 
Esperem que ara, amb l’experiència, no es demori en el temps, 
temes que resumirem en aquesta Revista més endavant. 
De moment, el cost dels polítics i del personal anomenat “a dit”, ha 
augmentat un 81%. Veurem si aquest increment, es correspon en 
un augment de l'eficàcia. 

PARTIT VOTS % REGIDORS 

Junts-ERC-AM 4.679 45,97 9 

Junts 1.751 17,20 3 

PSC-CP 1.381 13,57 2 

C’s 1.088 10,69 2 

SQV EC 811 7,97 1 

PP 389 3,82 0 

A ningú se li escapa que en els darrers anys hem pogut veure, com la 

ciutat de Barcelona augmentava, considerablement, l’interès tan 
turístic com empresarial, mentre molts dels seus ciutadans fugien a 
altres poblacions, buscant una mica de tranquil·litat i qualitat de 
vida. 

  
El Vallès ha estat acollidor d’aquesta migració i 
ha fet que ara,  20 anys després, tota la 
problemàtica es traslladi als dos Vallesos. 
  

Primer hem vist com els serveis públics, essencials, no han crescut a 
la mateixa velocitat que la població. Així, doncs, el dèficit hospitalari 
és dels pitjors de Catalunya i la problemàtica de la mobilitat dels 
ciutadans s’ha incrementat, al no invertir en les infraestructures 
necessàries. 
  
Recentment, s’ha posat sobre la taula, el problema 
de la contaminació a Barcelona i com a solució, la 
de sempre, deixem-ho tot fora, a on? ...al Vallès. 
  
Sembla, doncs, que darrera del Tibidabo no existeixi res i poc a poc, 

ens anirem convertint en el magatzem de tot allò 
que Barcelona no pot absorbir, això sí, sense cap 
tipus d’inversió pública que millori la qualitat de 
vida, que la gent venia buscant i a la fi, una segona 
migració buidarà les comarques veïnes de 

Barcelona i traslladarem el problema a un altre lloc. 

amb suport de l'Ajuntament de  Sant Quirze del Vallès 
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EL QUE QUEDA PER FER 

2016 
Es demana una solució per les 

voreres lliscants de Mas 
Duran. Després de 3 
anys sembla que s’ha 
trobat, però seguim 
sense aplicar-la. 

  
Es reclama el manteniment 
continuat i regular del 
patrimoni públic 
(bancs, fonts, voreres, 
papereres, etc..) Si no 
hi ha queixa no 
s’actua. 

gener 2017 
 

Reclamem una solució per 
ordenar el tràfic, l’aparcament i la 

mobilitat al centre del 
poble. Sembla que 
estan pendents d’un 
estudi de la Diputació 
(sembla que cap 
funcionari serveix per 

fer aquesta feina), 2 anys i mig 
després, seguim esperant. 

juliol 2017 
 

Es demana per 
què no existeix 
un pla d’asfaltat 
de carrers. Se’ns 
contesta que 
estan pendents de fer-ne un a 
10 anys, però seguim sense 
pla. 

juny 2009 
Pendent 
assignació 
concessió 
poliesportiu 

juliol 2017 
 

Es presenta un projecte 
d’instal·lació de càmeres de 
reconeixement de matrícules 
a les entrades del 
poble. Sembla que 
ja tenen el projecte 
en marxa, però 2 
anys després, res 
de res. 

juny 2015 
 

En un any s’havia d’aprovar el 
Reglament de Participació 
Ciutadana.  
S’aprova 4 anys 
després, a corre 
cuita, i seguim 
sense tenir 
Consell de Ciutat, Síndic 
Municipal, Consell de Salut, 
etc... 

No depèn exclusivament 
de l’Ajuntament 

 
Soterrament línies elèctriques 
  
Desviament C-1413 
  
Trasllat de l’aeroport 
  
Soterrament del ferrocarril a 
Sabadell 
  
Millores del servei de bus 
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