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Telèfons
Ajuntament / Jutjat de Pau / Llar d’Infants Els Quirzets - 93 866 03 68 - 658 902 808 (emergències)
Ambulàncies - 061 - 93 860 04 43 - 93 877 26 26
Atenció Ciutadana Generalitat de Catalunya - 012
Autocars Sagalés - 93 865 04 00
Càmping l’Illa - 93 866 25 26
CAP Moià - 93 820 79 32
Consorci del Moianès - 93 830 14 18
Consultori Mèdic Local - 93 866 38 98 (dilluns de 12h
a 13h i dimecres d’11h a 12h)
Deixalleria: St. Feliu de Codines - 661 236 989
Deixalleria Castellterçol 93 866 64 39
Depuradora Municipal - 93 866 23 37
El Raiguer Obrador - 651 355 973
Escola CEIP SQS - 93 102 40 13 - 653 54 34 55
Estació de Servei Sant Quirze - 93 866 24 20
Fai Ecològic - 93 284 07 27
Fai Natur - 600 479 680 - 617 955 159
Fai West Ranch - 93 342 48 87
Farmàcia Mireia Feu - 93 866 25 82 - 607 574 743
FECSA - 800 760 706 (avaries) / 93 714 39 90 (urg)
Hostal Fonda Safaja - 93 866 02 52
Informació de Catalunya - 012
Jardineria La Safagenca - 627 81 75 15
Mossos d’Esquadra Caldes Montbui - 93 565 99 85
Neomassa - 93 866 68 61 / 667 572 050
Parròquia de Sant Quirze Safaja - 93 866 00 93
Queviures Latenda - 93 866 02 19
Restaurant El Mirador del Fai - 93 866 08 68
Restaurant El Revolt - 93 866 08 43
Restaurant La Masia - 93 866 07 68
Rostisseria Avui cuino jo - 93 171 57 98
Sanitat respon/Emergències mèdiques - 061
Sorea 24h - 902 250 370 (avaries)/902 250 070 (at.
client)
Tallers J.Bou - 93 866 00 43
Telefònica informació - 11004
Urgències 112

Dades de la publicació:
Edició i impressió Ajuntament Sant Quirze Safaja
st.quirzes@diba.cat - www.santquirzesafaja.cat
93 866 03 68 - Tiratge 500 exemplars
Dipòsit legal: B-43351/2007 - Distribució gratuïta
El Sa Faig s’edita periòdicament i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si
no residiu al municipi i esteu interessats en la seva
recepció, o bé no el rebeu correctament, comuniqueu-nos la vostra adreça al Servei d’Atenció Ciutadana al telèfon 93 866 03 68 o st.quirzes@diba.cat
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Notícies breus
Resultats eleccions
Parlament de Catalunya
A Sant Quirze Safaja els resultats d’aquestes eleccions
han estat d’un 85,77% de participació repartit de la seguent manera:
Unió Democràtica de Catalunya 17 vots
Catalunya si que es pot 30 vots
Partit Socialista de Catalunya 21 vots
Junts pel si 219 vots
Ciutadans 50 vots
Partit Popular 16 vots
Cup 28 vots
Partit animalista 4 vots
Recortes zero 1 vot
Agraïr la bona gestió dels membres de la mesa: Jaume
Buixó, Lluis Sobreroca i Xavier Relats.

10.990 euros en ajudes
a les famílies

Consell Comarcal
El dilluns 5 d’octubre va celebrar-se el primer Ple de Consell Comarcal del Moianès. En aquesta sessió va aprovarse per unanimitat l’organització comarcal del Consell de
la qual destaquem la Vicepresidència primera d’Anna
Guixà (alcaldessa de SQS), que portarà les àrees d’atenció
de les persones i de promoció econòmica i activitat econòmica; i per altra banda la conselleria de Josep Lluis Roger (regidor de SQS) a l’àrea de formació i administració
electrònica, TIC’s i suport i assistència als municipis.
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L’alcaldessa
100 dies de govern
Quan es compleixen 100 dies de govern és moment de
reflexionar i mirar enrere. Moment d’avaluar el què s’ha fet i
com estem encarant el futur. Son suficients dies per encabir tot allò que calia posar a lloc, per centrar l’organització
municipal i per encendre l’engrenatge de nous projectes.
El 13 de setembre va fer 100 dies de govern i què hem
fet des d’aquest equip de govern? Hem aconseguit grans
reptes que tot seguit recopilem:
1. Agilització dels tràmits pel ciutadà amb sistema s’avís
d’incidències via whatsapp, disponibilitat per a trobar-se
de forma ràpida amb els regidors de l’equip de govern, resolució de peticions amb terminis més curts, en definitiva,
desburocratització dels tràmits administratius; etc.
2. Accessibilitat de la informació de cara al ciutadà
a través de plens bimensuals; informació actualitzada de
totes les gestions d’alcaldia i regidors al web municipal;
butlletí municipal bimensual amb tota la informació, etc.
3.Increment de les ajudes socials a la gent que més
ho necessita a través de trobades individuals, conjunta-

ment amb serveis socials, per a trobar solucions adhients
segons cada un dels casos ja sigui a través d’ajuts econòmics, cistella d’aliments, teleassistència, etc.
4.Reducció de costos en serveis rellevants pel municipi com son els residus que s’ha creat una comissió
mixta per a trobar nous serveis, s’ha fet un estudi acurat
de la llar d’infants per avaluar els seus costos i vies de finançament, així com la revisió sistemàtica de les factures i
els contractes vigents per a minvar els costos.
5. Participació dels ciutadans en decisions importants com son la revisió de les ordenances fiscals, els projectes de clavegueram, l’enllumenat públic, etc. I aquí hi
encabim el treball que s’està fent en tots els àmbits per a fer
partícip a tota la Corporació en els temes de l’Ajuntament,
siguin o no regidors de l’equip de govern.
6.Atenció als petits detalls com millores a la via pública
que ens han fet arribar els ciutadans, suport a les iniciatives
de la gent de Sant Quirze, organització d’activitats, tallers
i cursos, escoltar les necessitats de l’AMPA de l’escola i
facilitar solucions, etc...
7.Reorganització municipal a nivell de personal com ha
estat la marxa de la secretària i a nivell econòmic eliminant
dietes dels càrrecs electes i deixant una economia més
transparent amb dedicacions parcials i assistència als òrgans col·legiats.
Sens dubte no hem parat d’engegar projectes i fer coses
pel poble. Encara ens en queden moltes per fer però creiem
que avancem ràpidament cap a un poble on s’escolta a
la gent, on es fan realitat les propostes que considerem
viables i bones pel municipi i on tothom s’hi sent a gust
participant i donant el seu punt de vista.
Liderar un municipi no és fàcil i diria que és gairebé impossible fer-ho a gust de tothom. Però volem que tothom
s’hi senti implicat en menor o major mesura, volem que
tothom tingui la llibertat per parlar, per proposar i per millorar... estem obers a fer-ho i aquesta és la nostra tasca com
a membres que representem aquest Ajuntament.
Aquesta institució no és ni nostra ni del veí, és de tots i
totes. Sentiu-vos-la així.

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
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Procés participatiu per les
ordenances fiscals 2016
Us informem que des de l’equip de govern de l’Ajuntament
de Sant Quirze Safaja estem desenvolupant processos de
participació ciutadana, per tal de fer partíceps als vilatans
en la presa de decisions sobre temes que els afecten directament, apropant els afers públics als ciutadans i enfortint que les decisions siguin el màxim de participatives
possibles.
Iniciem aquest procés participatiu en l’elaboració de
les ORDENANCES FISCALS per l’exercici 2016, convidant a tots els veïns i veines que ho desitgin a fer
propostes.
Les Ordenances Fiscals s’aproven anualment pel Ple de
l’Ajuntament, i contenen els principis bàsics i les normes
generals de la gestió, inspecció, recaptació i revisió aplicables a tots els tributs municipals que són:
1) Impostos
2) Taxes
3) Preus públics
La normativa a la qual s’hauran d’ajustar les propostes que
es presentin i que regula l’elaboració de les Ordenances
Fiscals és la següent:
a) Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i de la Llei 2/2011.
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b) Les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sant
Quirze Safaja, aprovades pel Ple de data 27 d’octubre de
2014.
Per poder fer propostes al procés d’elaboració de les noves Ordenances Fiscals, trobareu publicades a la pàgina
web www.santquirzesafaja.cat / Seu electrònica (SEU-e)
/ informació econòmica, totes les ordenances vigents per
aquest exercici. Us emplacem a fer aportacions i propostes de l’1 al 15 d’octubre de 2015 mitjançant instància
electrònica a l’adreça www.santquirzesafaja.cat / tràmits
electrònics / instància genèrica o instància en paper a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana en horari d’atenció al públic
de dilluns a divendres de 9.00 a 13.30 hores i els dilluns a
la tarda de 16.00 a 18.30 hores.
Esperem rebre les vostres propostes i poder aprovar
unes ordenances fiscals concensuades per tots.
Quins temes estan vinculats a les
ordenances fiscals?
-Servei de gestió de residus municipals
-Servei d’animals de companyia i
tinença d’animals perillosos
-Ordenança de bon govern
-Administració electrònica
-Ús instal·lacions Centre Cívic
-Contribucions especials
-Inspecció i control sanitari
d’establiments de carn fresca i derivats
-Vehicles abandonats
-Suministrament d’aigua
-Serveis del cementiri
-Servei de clavegueram
-Escola bressol
-Ajuda a domicili i altres serves assistencials
-Llicències urbanístiques
-Expedició documents administratius
-Ocupació de terrenys d’ús públic
-Guals
-Obertura de rases a la via pública
-Aprofitament de domini públic
-Impost construccions, instal·lacions i
obres
-Impost vehicles tracció mecànica
-Impost sobre activitats econòmiques
-Impost sobre béns i Immobles
-Lloguer material municipal
-Etc...
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Neteja perimetral
de les urbanitzacions
Aquest any hem tornat a actuar per a portar a terme els
projectes d’habilització de les franges de protecció contra
incendis a les urbanitzacions del municipi per tal de prevenir els incendis forestals mantenint una zona de protecció al voltant del perímetre exterior de cada urbanització.
Una actuació que està regida per la Llei 5/2003, de 22
d’abril, de la Generalitat de Catalunya relacionada en les
mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana i el Decret
123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuitat
amb la trama urbana.

L’actuació s’ha dut a terme aquest mes d’octubre i s’ha
executat per dues empreses. El cost de cada una de les
urbanitzacions per aquesta actuació es distribueix de la
següent manera:
Urb. Les Torras
Urb. Les Clotes
Urb. Pinars del Badó
Urb. Pla del Badó
Urb. Solà del Boix

11.374,00€
12.342,00€
16.943,63€
21.827,19€
21.023,75€

Les dues primeres han estat realitzades per Neteges Sans
i les tres últimes per Serveis Forestals del Moianès. Tanmateix, la direcció facultativa i control de seguretat i salut dels
treballadors forestals de manteniment ha estat realitzada
per Project Àpex.
Un cop fetes aquestes actuacions i a sol·licitud de
l’Ajuntament s’han efectuat un seguit de millores, les quals
principalment han estat:
1.Netejar vorals de la carretera d’accés a la urbanització
de Pinars del Badó
2.Netejar parcel·la que queda darrera de la illa ecològica
de Pinars del Badó
3.Netejar tot el camí d’uns 4km que va des de Can Sans
a Sant Miquel del Fai
4.Neteja d’una parcel·la municipal a la urbanització del
Solà del Boix
5.Neteja d’un afegit a la franja perimetral de Les Torras

Terminis:
Octubre: rebreu una carta per part de
l’Ajuntament amb la informació de
pagament corresponent a la vostra
parcel·la
Desembre: s’haurà d’efectuar el pagament de la neteja de la franja, que
aproximadament serà un 25% més
econòmic que fa 2 anys
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Ple 4 de setembre de 2015
El divendres 4 de setembre de 2015 va tenir el lloc el Ple
Ordinari de la Corporació i es van tractar els següents temes:
PUNT 1. ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY
DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE 30 DE JULIOL DE 2015.
S’aprova per unanimitat.
PUNT 2. DONAR COMPTE
D’ALCALDIA (núm 61 al 70)

DELS

DECRETS

PUNT 3. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 2/2015 DEL
PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ. Es materialitzen
un seguit de canvis en el pressupost que detallem tot seguit les partides que han canviat de forma més substancial:
a) Es rebaixa la partida de les dietes dels regidors i dels
òrgans col·legiats i, en contrapartida, s’incrementa la de
les despeses de personal
b) S’incrementa la partida de benestar social per tal de
donar resposta a la creixent demanda dels ciutadans de
SQS en moments tan difícils com els que vivim
c) S’incrementa la partida d’inversions per donar cabuda
als projectes realitzats del pàrquing i la casa del poble;
subvencionats 100% per la Diputació de Barcelona
d) S’afegeix la partida per a donar cabuda als imports de
la neteja de les franges perimetrals de les urbanitzacions

tenir els treballs realitzats. Un 20% del cost està subvencionat. L’import total és inferior al que va costar fa 2 anys.
Paral·lelament s’està treballant una prova pilot amb un ciutadà de SQS per a fer la neteja amb cabres i burros. Està
previst fer-la realitat d’aquí 2 anys per la propera neteja
programada.
e) S’està estudiant el projecte del col·lector centre,
analitzant els diversos projectes que hi ha sobre la taula.
Tant el projecte inicial realitzat per ISQS com el que va fer
després CiU. S’estan tenint reunions amb els diversos implicats per avaluar la millor alternativa. És un tema important que cal donar solució.

S’aprova per 4 vots a favor de CiU, 2 abstencions de
Josep Lluis Roger i Hugo Freire de ISQS i vot en contra
d’Assumpta Camps d’ISQS

f) Estem ultimant el projecte d’enllumenat però no podem avançar definitivament fins que no fem la signatura
del crèdit amb Diputació de Barcelona.

PUNT 4. INFORMES DE COMISSIONS I REGIDORIES.
Cada un dels regidors exposa els temes rellevants que
està treballant:

g) S’engegarà aquest mes de setembre un procés participatiu a tot el municipi per a debatre les ordenances fiscals
del 2016. S’anima a tothom a participar.

a) S’ha rebut visita del Departament de Consum per a
promocionar aquest servei al municipi

h) S’ha fet contacte amb familiars de Ton Rota per la compra del terreny del pou del faig per tal de poder connectar el pou amb l’ETAP del Parc de l’Aigua. Prèvia a la
connexió, l’Ajuntament de SQS farà l’anàlisi corresponent
sobre la quantitat de mercuri que conté aquesta aigua
perquè tothom estigui plenament segur de la potabilitat
d’aquesta aigua.

b) S’ha creat una comissió mixta formada per regidors
de tota la Corporació (CiU i ISQS) i altres ciutadans del
municipi interessats per a treballar intensament una nova
proposta pel servei de residus. S’hi està treballant.
c) S’està treballant amb Telefònica una proposta per a
connectar la fibra òptica des de l’Ajuntament i després servir la xarxa a tots els establiments del carrer de Barcelona.
S’està estudiant la proposta econòmica.
d) S’està procedint a la neteja de les franges perimetrals. Es fa contracte amb dues empreses per tal de poder
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i) El Secretari-Interventor que durant 8 anys ha tingut
l’Ajuntament de SQS ha demanat una excedència voluntària. Per això de forma provisional i amb l’autorització de
la DGAL, s’ha habilitat la Montserrat Girbau Passarell com
a Secretaria-Interventora Accidental. Sempre que sigui necessari i quan els temes ho requereixin, es farà assessorament legal amb el Secretari habilitat per l’Estat de Castellterçol, Jaume Miró.
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Ple 4 de setembre de 2015
j) Arran d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, ja
tenim el projecte per arreglar el camí fluvial (inici davant de l’Ajuntament - fi Pont de les Ferreries). En breu
licitarem l’obra per un import aproximat de 9.000 euros.
k) S’està treballant intensament amb l’escola per a
minorar el dèficit que genera el servei de menjador.
Estem elaborant amb ells una memòria ecnòmica i intentarem ajudar-los tan com puguem per tal de mantenir viu
aquest servei.
l) Paral·lelament, l’escola està acabant de fer números dels
ingressos generats en les festivitats organitzades i es preveu poder realitzar el primer mòdul de rehabilitació
de la zona interior durant les festes de Nadal. En seguirem parlant.

mestre especialista en educació infantil. Segons informació del Departament d’Ensenyament l’experiència de més
de 5 anys del tècnic avala la seva titulació. Tot i així, s’ha
sol·licitat aquesta afirmació per escrit per tal de tenir-ne
registre. S’aprova per unanimitat.
PUNT 8. MOCIÓ DE ISQS DE SOL·LICITUD DE DETALL DE FACTURES APROVADES PER LES JUNTES
DE GOVERN. S’aprova per unanimitat.
PUNT 9. MOCIÓ DE ISQS D’ENVIAMENT MENSUAL
DEL REGISTRE D’ENTRADA, SORTIDA I FACTURES.
S’aprova per unanimitat.
PUNT 10. PRECS I PREGUNTES. El públic comenta els
següents temes:

m) S’ha fet un estudi acurat dels números de la llar
d’infants municipal. Comencem a tenir una bona salut
econòmica donat que la llar aquest 2015 ja compta amb
12 nens, quan el seu màxim és de 15. S’està treballant
amb un projecte pel mes de juliol i poder acollir altres nens
del municipi en format de casal d’estiu. Ho estem estudiant.

a) Es sol·licita per part d’ISQS que es grabin també els
comentaris del públic.

PUNT 5. MOCIÓ DE ISQS DE DISPOSAR D’ESPAI
PER A REUNIR-SE A L’AJUNTAMENT. Es comenta
que un cop s’hagin acabat les obres de la sala de reunions
i correus a la planta baixa, s’habilitarà una sala al pis de
dalt perquè els regidors puguin treballar i alhora se’ls hi
deixarà la sala de reunions nova sempre que la necessitin
i avisin amb antelació per tal de coordinar totes les visites.
S’aprova per unanimitat.

c) Es comenta el projecte de neteja de les franges perimetrals, amb idees i millores.

PUNT 6. MOCIÓ DE ISQS DE PARTICIPACIÓ EN LA
CONFECCIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS I
EN LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS. L’equip de
govern comenta que està previst aquest mes d’octubre
obrir un procés participatiu per les ordenances i pel mes
de novembre un procés participatiu pels pressupostos,
oberts a tot el poble. Pel que fa a les subvencions, l’equip
de govern comenta que sempre estan oberts a rebre propostes i idees sobre les subvencions que es publiquen i
que, en tot cas, les que fan referència al catàleg de Xarxa
de Diputació de Barcelona es farà una trobada conjunta
per a comentar les possibles subvencions a les quals ens
podem adherir. S’aprova per unanimitat.
PUNT 7. MOCIÓ DE ISQS DE VISTA EXPEDIENT DE
PERSONAL. El tècnic especialista de la llar d’infants disposa de la titulació de mestre especialista d’educació de
primària; quan en principi hauria de tenir la titulació de

b) Es comenta el projecte del servei de residus, proposant
projectes i idees de millora. S’incorporaran com a temes
a tractar a la comissió mixta creada expressament per
aquest tema.

d) Es comenta el projecte de l’enllumenat
e) Es parla sobre l’expedient de Rosa dels Vents i la problemàtica amb els apartaments de Paratge del Badó.

Us recordem que les
sessions plenàries
són públiques,
de manera que resten
obertes a tothom.
Propera:6 de novembre
a les 19h
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La importància del medi ambient
Medi Ambient, sens dubte, és la disciplina que ha evolucionat més durant aquests últims anys. Gràcies a la Unió
Europea que ens ha dotat de lleis, ordenances jurídiques
i ambientals, les administracions públiques hem pogut fer
un gran salt qualitatiu en polítiques ambientals.
Per això els Ajuntaments, i sobretot els regidors de medi
ambient, tenen molt a dir ja que tenen competències com
abastiment d’aigües potables, clavegueram, adequació
ambiental, contaminacions atmosfèriques, acústiques i
gestió de residus, entre d’altres.
I diem tot això, perquè tenim una gran tema a exposar i
ens afecta a tot el poble. Els abocaments incontrolats
d’aigües residuals al nostre entorn. Creiem que és un
tema preocupant i que té una forta repercussió mediambiental i important perquè l’administració doni prioritat en
aquest sentit. Recentment hem fet un cens del pla de sanejament d’aigües residuals urbanes i tenim quatre grans
actuacions:

A Sant Quirze Safaja hi ha
4 abocaments incontrolats
d’aigües residuals.
Des de l’equip de govern, vetllarem per a poder-los pal·liar
a través de la col·laboració dels
propietaris, quan s’escaigui, o
a través de subvencions
públiques, quan es pugui.

1. Pla del Badó Nord i Sud
2. Solà del Boix
3. Centre Poble
4. Puigdolena
Creiem que és necessari i prioritari buscar recursos tècnics i econòmics per tal de donar-li solució.
Hi ha accions polítiques que es veuen i d’altres que no.
Però des de l’equip de govern creiem que és prioritari un
entorn més net, més saludable, i deixar un poble sense impactes mediambientals per a tots els que ens precedeixen.
Per altre banda, creiem que s’ha de promoure un ús
més racional i eficient del nostres recursos energètics i
s’han d’adoptar nous hàbits de consum de la gent. Sabem
que un consum desmesurat i ineficient dels nostres recursos provoca un malbaratament de l’energia actual; primer per l’impacte medi ambiental que ens costa a l’hora
d’extreure aquests recursos i una reducció de competitivitat de les nostres empreses.
Estem treballant, entre altres coses, en la gestió de residus, enllumenat del poble, instal·lació
d’estacions de recàrrega elèctrica ràpida i donant
impuls a les auditories energètiques a les empreses.
Demanem a tots sensibilitat en aquests aspectes i que
tinguem cura del nostre entorn i dels nostres recursos.
Qualsevol petit canvi fa gran un poble.
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Projectes en marxa
Des de l’Ajuntament s’estan treballant amb diversos
projectes els quals detallem tot seguit:
1. Licitació de tot l’enllumenat del municipi amb
sistema de leds
S’està acabant de redactar el plec de condicions tècniques i administratives per tal de publicar-ho i es puguin
presentar empreses. Ja s’ha signat el crèdit amb la Diputació de Barcelona.
2. Connexió del pou del Faig amb l’embassament
de Sant Quirze per tal de tenir disponibilitat en cas
de sequera
Abans de fer aquesta connexió que està subvencionada
per la Diputació de Barcelona, hem demanat a una empresa certificada que ens faci l’analítica de l’aigua amb tots
els paràmetres necessaris per certificar que l’aigua que
en surt és potable i per a consum humà. De manera que
aquell paràmetre que quedava “difús” en l’anterior analítica
per la quantitat de mercuri a l’aigua quedarà aclarit i no
hi haurà dubte en la qualitat de l’aigua. Un cop tinguem
l’analítica us donarem a conèixer els resultats. El cost
d’aquesta analítica és de 6.532,40 euros.
3. Arranjament del camí fluvial del riu Tenes des de
l’Ajuntament fins al pont de Les Ferreries
Amb un cost total subvencionat de 8.725,71 euros ja
s’han presentat les diverses empreses que hi estaven interessades, i l’obra es portarà a terme durant aquest mes
de novembre. Aquesta primera fase de l’obra consta d’una
senyalització horitzontal, dos passos amb pilars de formigó, dues zones de descans i un cartell interpretatiu.

Casa del poble
Després de la seva obertura al mes de juny, la casa del
poble ja està en ple funcionament. L’hem adequat amb
cadires i una taula, projector i pantalla per tal de poder ferhi reunions i altres trobades. Per altra banda, actualment
estem mirant d’habilitar l’accés a internet gratuit a la casa,
així com també un sistema d’entrada i sortida automàtic
sense necessitat de clau, un sistema que el seu cost ascendeix a uns 2.000 euros.

4. Connexió d’internet a tot el municipi
Estem treballant amb diferents propostes per a donar
cobertura d’internet a tot el municipi. S’està treballant amb
propostes de 4G, fibra òptica només per a un sector del
municipi (Carrer de Barceona) o el sistema revolucionari
guifi.net que ja funciona amb èxit a municipis veïns com
Castellcir i Collsuspina. En breu tindrem les diverses propostes sobre la taula i entre tots podrem decidir quina de
les opcions ens convé més com a municipi.

Pissarra digital
per l’escola
Amb l’objectiu de modernitzar i donar accés a les noves
tecnologies a tots els nens i nenes de l’escola de Sant
Quirze, des de l’Ajuntament hem comprat una pissarra digital per a col·locar a l’aula de cicle superior de l’escola. La
pissarra s’instal·larà aquest mes d’octubre.
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Aprovats els comptes
generals del 2014

El dimecres 7 d’octubre de 2015 va tenir lloc el Ple Extraordinari i urgent per aprovar els comptes generals d’aquesta
Corporació corresponents a l’exercici 2014.
Després d’un debat amb els 7 regidors de la Corporació,
els comptes generals van aprovar-se per 4 vots a favor, 1
abstenció (Josep Lluis Roger) i 2 vots en contra (Assumpta
Camps i Hugo Freire). Amb aquesta aprovació s’aprova
trametre els comptes generals de la Corporació de 2014
al Tribunal de Cuentas, així com a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, als efectes de donar compliment a
l’obligació de retre els esmentats comptes.

Telèfon incidències
El telèfon d’incidències de l’Ajuntament via whatsapp ja ha
rebut des de la seva obertura uns 8 avisos referent a petites incidències: animals abandonats, desperfectes a la via,
incidències en terrenys i cases abandonades, etc.
Agraïm a tots els ciutadans la bona utilització d’aquest canal que ens permet actuar de forma ràpida en aquelles
actuacions que afecten al dia a dia de l’Ajuntament sense
necessitat de fer un tràmit adiministratiu.

Comissió de comptes

Nova barana de protecció

El mes de juliol va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes de l’any 2014. Després de resoldre els dubtes pertinents dels seus representats i d’haver valorat el moviment
d’entrades i sortides de l’Ajuntament en l’exercici 2014, el
Compte General va ser aprovat per dos vots a favor de CiU
i un vot en contra d’ISQS. El vot en conta de l’oposició va
ser justificat per no compartir la manera com havien estat
distribuides les partides en el pressupost i les despeses
que se n’havien generat.

Hem col·locat una nova barana de protecció a la zona
d’accés al Parc de l’Aigua pel carrer del Molí Vell. Una barana que feia molt temps que es demanava ja que al circular per aquesta via hi havia el perill de caure al precipici.
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Les actuacions s’han realitzat pel personal de la brigada de
l’Ajuntament. En breu també solucionarem el forat que hi ha
actualment a la barana del petit mirador a l’embassament.
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Nova senyalització
Aquest mes de setembre s’ha col·locat la nova senyalització vertical al municipi pel que fa als serveis municipals,
llocs d’interès i serveis d’establiments com restaurants,
càmping i farmàcia.
Els punts nous senyalitzats han estat: pont del Solà, zona
de l’escola, urbanització Les Clotes i urbanització Les Torras. En total s’han col·locat unes 20 senyals distribuides
amb 8 pals.
Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat als visitants i millorar la imatge del nostre municipi, en breu també canviarem
el carell d’entrada a la urbanització de Pla del Badó, així
com també millorarem la senyalització des de Sant Miquel
del Faig fins a Can Sans.

Arranjament de camins

Per tal de mantenir els carrers en bon estat i facilitar la
circulació dels vehicles, durant el mes d’agost es va fer
una actuació d’arranjaments de carrers de certes urbanitzacions. L’actuació ha estat feta a:
1.Carrers de la zona de Paratge del Badó de la urbanització de Pinars del Badó
2.Carrers de la urbanització del Solà del Boix I i III
Per altra banda, la brigada municipal està fent una gran
tasca de manteniment dels carrers i espais municipals tals
com la col·locació de miralls, una nova plaça de minusvàlids a la Plaça de l’Església, entre d’altres.

Dinar d’Arrels

Aplecs d’estiu

El dissabte 29 d’agost va tenir lloc el tradicional dinar
d’estiu de l’Associació dels Arrels. Una entitat que vetlla
pel benestar de la gent gran fent activitats i companyia tots
i cadascun dels dies de l’any per als avis dels 4 municipis
adherits, entre ells Sant Quirze Safaja.

Com ja marca la tradició, aquest estiu hem tingut un bon
regitzell d’aplecs a les principals ermites del nostre municipi i que després de fer la celebració de l’Eucaristia s’ha celebrat un berenar popular. En aquesta fotografia us deixem
l’Aplec del Serrà que va tenir lloc el dissabte 29 d’agost.

El dinar va tenir lloc al jardí de Cal Recader i va assistir-hi la
nostra alcaldessa, Anna Guixà. Una vegada més, gràcies
per aquesta associació que fa tant de servei!
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Festa Major 2015
La festa major d’enguany va tornar a reunir grans activitats
per a totes les edats i on es va intentar fer involucrar a tots
els ciutadans de SQS.
Pregó a càrrec de dos diables, l’Ignasi Pérez Ràfols i el
Quim Bach, que després van participar en el correfoc infantil que vam fer, per primera vegada, al carrer major.
El dissabte va tenir lloc la primera duatló de muntanya amb
més de 80 participants que van realitzar tram de bici i de
córrer. A la tarda, quadrangular de futbol i olimpíades amb
tir a l’arc, karate, activitats diverses... tot amenitzat amb un
boníssim assortit de gofres amb nutella.
Diumenge, la tradicional caminada amb uns 500 participants i a la tarda cercavila de gegants on vam tenir com a
colles geganteres convidades les de Castellcir i Sant Feliu
de Codines.
El següent cap de setmana va iniciar-se amb el cinema infantil i la bikinada, seguit de Sant Quirze Safarra... un gran
èxit d’assistents i bona música.
Dissabte festa de l’escuma i xeringada popular i a la tarda
la ja concurreguda festa amb inflables, tallers de diversa índole i la boníssima xocolatada amb melindros. Sort que va
aguantar la pluja! Al vespre, sopar de festa major amb uns
300 assistents i on vam deleitar-nos amb les especialitats
de cada un dels restaurants del municipi, ja al capvespre,
orquestra i disco amb gintonics i mojitos.
Diumenge va tenir lloc la missa, la paella solidària de
l’AMPA que, per cert, estava boníssima, i a la tarda l’acte
final de festa major amb concert de gospel de “Tastet de
gospel” de Taradell acompanyat de rom cremat.
Una magnífica festa major que va ser possible gràcies a
tots els col·laboradors que van ajudar desinteressadament
en cada un dels actes, als propietaris que van deixar-nos
passar pels seus terrenys, als assistents de cada un dels
actes que fan possible que any rere any tinguem ganes de
tornar-los a organitzar i a tothom en general que va fer-la
possible.
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Atenció a les persones
Ajuts socials
Amb una voluntat d’estar a prop de qui més ho necessita,
des de l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja volem fer un
recordatori dels serveis que s’ofereixen des de la regidoria
de Benestar Social i Família:
*Tramitació d’ajuts municipals:
1. Ajuts d’aliments
2. Ajuts per consums de la llar (aigua, llum i calefacció)
3. Bonificació d’impost de franges perimetrals i altres impostos municipals
4. Ajuts escolars (llibres, sortides, colònies i activitats extraescolars)
*Oferir informació, orientació i assessorament sobre drets i
recursos que les persones poden tenir accés.

*Tramització d’ajuts autonòmics
*Prestació del Servei d’Ajut Domiciliari, Teleassistència i suport a les unitats familiars
*Coordinació amb els serveis especialitzats i amb altres
serveis, entitats, centres educatius i agents socials
*Grup dona dirigit a totes les dones majors de 18 anys.

Informeu-vos a Serveis
Socials al 93 866 64 34

Atenció a la circulació
Donades les reiterades queixes de diferents veïns a alguns
punts concerts de les urbanitzacions recordem a tots els
veïns la importància de circular pels carrers seguint la normativa de circulació pertinent. En aquest cas la utilització
del cinturó per part de tots els membres que estiguin dins
del vehicle, la utilització de casc quan es circuli amb motocicleta, monopatí o bicicleta, el compliment dels límits de
velocitat, el respecte per les preferències, etc. Demanem
doncs respecte i consicència a l’hora de circular ja que tots
hem de garantir la màxima seguretat als vials del municipi.

Seguretat vial
PARA - REFLEXIONA - ACTUA

Primer dissabte de mes:
Ajuntament obert
A partir del 2016, l’Ajuntament tornarà a obrir el primer dissabte de cada mes de les 9h a les 13.30h per tal de facilitar
l’accés a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i fer els tràmits
que siguin necessaris. Tanmateix, les tardes de tots els dilluns de mes l’Ajuntament seguirà obert de 16 a 18.30h.
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Espai reservat als partits polítics
Ja han passat gairebé quatre mesos des que
vàrem iniciar aquest camí i ja podem dir que
estem a ple rendiment. Quan entres en un lloc
nou, amb gent nova, amb noves formes de treballar, amb hàbits diferents es fa tot molt més
fàcil quan et trobes amb gent disposada a ajudar i a donar un cop de mà.
Sito Piella Vila
Volem agrair a tots el components de
Portaveu Batec l’Ajuntament, des del secretari, personal admid’aire per SQS nistratiu, serveis tècnics, la brigada, el jutge de
(CiU) pau, etc.. per la paciència, recolzament i assessorament que ens han donat des de que vàrem
entrar.
Agrair a tots els voluntaris que ens han ajudat en tots els actes, sobretot en la festa major, i
que gràcies a ells i al seu esforç han fet possible
que tinguéssim una gran festa.
Agrair a totes les persones que desinteressadament ens aconsella, ens informa, ens ajuda

amb molts temes importants pel nostre poble.
Agraïment especial a tots els comerciants del
nostre poble, ja que sempre estan disposats a
col·laborar i a participar en tot allò que sigui important per Sant Quirze.
Agrair també a tota la gent que el passat 27
de setembre va participar activament i enfortint
la democràcia amb el seu vot.
Agrair als mestres, a l’Ampa i a les entitats,
pel gran esforç que fan per inculcar als nostres
nens valors fonamentals i ensenyar-los a estimar el nostre poble.
Agrair als voluntaris i a la gent que col·labora
amb l’ADF, que encara que siguem pocs quan
hi ha una emergència som molts.
En definitiva, agrair a tot el veïns i veïnes de
Sant Quirze perquè ens hem sentit ben acollits i
ara tenim el deure de treballar per tots ells.

Festa democràtica

Josep Lluis
Roger
Portaveu
Independents
per Sant Quirze
Safaja

Penúltima cita electoral de l’any, i una de les més importants a
la història de Catalunya, i no hem sinó de felicitar al poble per l’altíssima participació registrada en aquests
comicis i celebrar la pluralitat de la societat catalana,
lluny dels missatges que han parlat de por, de falta de llibertat
d’expressió i de la imposició d’un pensament únic. Una autèntica festa democràtica, com no podia
ser d’un altre manera.
Ara, passat aquest important compromís que ha eclipsat en bona part casi qualsevol altre aspecte
de la vida pública els últims mesos, és moment de tornar les nostres mirades a assumptes més
propers, però no menys importants. Per qüestions tan d’espai com d’altre mena, no podrà ser en
aquesta tribuna, però en breu podreu saber de nosaltres (ho trobareu a les vostres busties), per
continuar amb el procés informatiu que vam començar en la passada campanya electoral.
Procés informatiu, però sobre tot participatiu, que romana obert en tots els fronts de la xarxa en
que podeu mantenir contacte amb nosaltres: www.independents-sqspm.org, 08189.cat, el
nostre espai en facebook, @isqs2015, i al correu electronic hola.isqs@gmail.com.
Estem en contacte. Queda molta feina a fer per millorar Sant Quirze. Salut!!”
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Millores escolars
Durant aquests mesos d’estiu la brigada municipal ha treballat de valent per a posar a punt les instal·lacions escolars del municipi, tant la llar d’infants com l’escola. Les
actuacions que s’han portat a terme han estat:
1.Pintat dels banys de l’escola a la zona que estava malmesa
2.Nova gravilla a l’aparcament de l’escola
3.Dos nous radiadors al passadís de l’entrada de l’escola
4.Arreglar les persianes de l’escola
5.Nou hort al pati de la llar d’infants
6.Pintat de zones malmeses a les parets de la llar d’infants
7.Planificació del servei de neteja a l’escola

Comarca del Moianès
El dimecres 16 de setembre es va mantenir una trobada
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental (CCVO) per
tal de treballar el traspàs de competències al nou Consell
Comarcal del Moianès. Hi van assistir els dos presidents
comarcals i els 4 alcaldes de l’antic Vallès Oriental. De cara
als propers mesos, els principals temes que cal treballar
son:
1.Servei d’oficina tècnica, en el cas de Sant Quirze
l’enginyer ja que és el servei tècnic que fins a la data ens
ha estat prestant el CCVO
2.Educació, que tenim marge per a fer el canvi de competències fins el curs 2016-17, per tant, tot aquest curs
escolar encara el seguirà prestant el CCVO
3.Benestar Social, que cal fer el canvi a partir de gener
2016 i per tant és una prioritat per treballar aquest trimestre
4.Servei de Recollida de Residus que cal avaluar servei
que ens ha prestat fins ara per si volem contractar un altre
any o volem un nou servei des d’un altre ens. En aquest
cas, no hi ha incompatibilitat per ser d’una nova comarca
donat que l’Ajuntament de SQS és soci del mateix Consorci de Residus del Vallès Oriental.

Comissió de treball mixta
per la gestió dels residus
S’ha creat una comissió de treball mixta (Equip de Govern
de l’Ajuntament - Regidors de l’Oposició - Ciutadans de
SQS) per a treballar de forma conjunta el servei de recollida
de residus al nostre municipi per tal de millorar el servei i
alhora reduir el cost que repercuteix en el ciutadà. S’estan
treballant diferents alternatives de major o menor abast
que tan bon punt tinguem resultats us els farem saber.
Des de l’Ajuntament volem exposar-vos quatre dades rellevants que ens han de fer reflexionar:
Cost anual del servei de recollida de residus:
114.000 euros el qual es desglossa amb el següent:
ORGÀNICA I RESTA - 85% del cost, tenint en compte
que la quota ve condicionada per les Tn rebudes i tractades / SELECTIVA - 3% del cost / DEIXALLERIA - 4%
del cost / QUOTA CONSORCI - 2% del cost / NETEJA
I CONSERVACIÓ DE CONTENIDORS - 6% del cost /
RETORN ORGÀNICA (ecoembes) - 4% de retorn
Per tant, és fàcil veure com si aconseguim reduir al màxim
el volum de tonelades tractades en orgànica i resta i fem
un bon reciclatge, la quota de residus pot baixar sustancialment. La recollida de selectiva és una recollida solidària,
és a dir, no ve condicionada pel seu volum sinó pel servei i,
per tant, com més en generem i més reduim de la partida
de resta i orgànica més barat serà el servei. Tots hi podem
contribuir!
Us anirem informant de tots els passos que seguim!
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Sóc Sa Faig Sóc Cultura

El Quirzet a Sant Feliu

L’acte, del 12 de setembre, va comptar amb la presentació del llibre “El Bertí. Flaixos d’una cinglera” a la qual
vam comptar amb el seu autor, Jesús Cano i Mn Pladevall
que n’havia escrit el pròleg; tot seguit entrega dels premis
als guanyadors del concurs de selfies de Festa Major, la
família Serra Galarza i la família Baqués als quals se’ls hi va
entregar un exemplar del llibre i un val de 30 euros a gastar
en quaslevol producte i/o servei del municipi; i finalment
es va fer el visionat d’una pel·lícula de 1932 de festivitats
del nostre municipi. Una gran tarda que va acabar amb un
petit refrigeri.

El diumenge 20 de setembre la colla del Quirzet van anar
a la Festa Major de Sant Feliu de Codines i va portar els
tabals, les gralles i, com no, el Quirzet per a participar de
la gran festa.

2 nous desfibril·ladors
al municipi

Coaching nutricional
per a pares

En breu instal·larem dos desfibril·ladors més al municipi, un
al Centre Cívic Parc de l’Aigua i un altre a la urbanització
de Pinars del Badó. Per a completar la seva instal·lació
15 persones del municipi han de realitzar el curs corresponent per a un primer auxili i la correcta utilització del
desfibril·lador. Fins a la data del tancament, ja tenim 16
persones apuntades al curs, aquells que estigueu interessats, apunteu-vos a l’Ajuntament.

Com integrar uns hàbits alimentaris saludables a la
família

El curs es realitzarà el proper
dissabte 17 d’octubre de 9h
a 15h a la casa del poble.
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Van ser una de les colles convidades i van participar en el
cercavila que van organitzar conjuntament amb altres gegants de la zona. Des de l’Ajuntament donem les gràcies
per la seva participació i portar el Quirzet arreu del territori,
cosa que ens dóna a conèixer com a municipi.

Amb l’Ignasi Bassas (coacher i veí de Sant Quirze) i una
nutricionista especialista, la Sandra Navó, farem un taller
teòric-pràctic per aprendre a organitzar un menú setmanal
ideal per tota la família, coneixerem els nutrients bàsics dels
aliments, aprendren a llegir etiquetes i conèixer què porten
realment els aliments i a aprendre a preparar dolços, esmorzars i berenars saludables, energètics i nutritius.
Apunta’t a la jornada que
farem el dissabte 7 de
novembre de 10 a 14h.

