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Sant Quirze Safaja aprova
les noves ordenances fiscals pel 
2017 amb un clar objectiu social

€



Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 41 - Novembre 2016 - www.santquirzesafaja.

2

Notícies breusTelèfons
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
Consell Comarcal/Consorci Moianès - 93 830 14 18
Consultori Mèdic Local - 93 866 38 98
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
Excavacions Maset - 672 12 59 57
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
Jardineria La Safagenca - 627 81 75 15
Mossos d’Esquadra Caldes Montbui - 93 565 99 85
Neomassa J. Autonell - 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, mit-
jançant 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, comuni-
queu-nos la vostra adreça al Servei d’Atenció Ciuta-
dana al telèfon 93 866 03 68 o st.quirzes@diba.cat

Comissió de fires i festes
Estem en procés de creació d’una Comissió de Fires 
i Festes al nostre municipi a través de l’Associació Els 
Cromi’s. La idea no és desvincular les activitats festives 
de l’Ajuntament, sinó que aquestes estiguin coordinades 
per voluntaris del poble que tinguin ganes d’organitzar i 
tenir noves idees. Es tracta de crear un tàndem comissió-
ajuntament que sigui el màxim de profitosa per a tots.

Així doncs aquells que estigueu interessats en formar-hi 
part, feu-nos-ho saber. Tothom n’és benvingut!

Camí de Can Tripeta
Gràcies a una subvenció de la Generalitat de Catalunya 
de 29.869,30 euros, aquest mes de novembre i desembre 
estem arreglant el Camí de Can Tripeta, situat a la zona 
dels Cingles de Bertí. Es tracta d’un camí estratègic per la 
prevenció d’incendis forestals ja que és la porta de sortida 
de moltes masies que hi ha al costat i també de connexió 
amb l’Ametlla del Vallès.

Aquest 2016 executarem la part subvencionada per la 
Generalitat i el 2017 la part que també ens ha atorgat Di-
putació de Barcelona. L’execució de l’obra s’ha atorgat a 
Neteges Forestals i Arranjaments Sans SL.
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Notícies breus L’alcaldessa
PLENS OBERTS A TOTHOM, REGIDORS ATENTS A 
LES VOSTRES NECESSITATS

Quan algú pensa diferent que tu és una de les millors terà-
pies per governar. Tenir oposició que et pregunta en te-
mes concrets és sa i enriquidor per no adormir-se i tirar 
endavant. Tenir públic en els plens municipals et fa sentir 
acompanyat però alhora dóna sentit al que la Corporació 
treballa i executa en el seu dia a dia.

En els plens municipals es debaten els temes adminis-
tratius que toquen parlar en l’ordre del dia, però també 
és un espai de debat entre regidors govern-oposició per 
parlar d’aquells temes que incumbeixen al poble. L’equip 
de govern exposa els projectes executats i que està tirant 
endavant i l’oposició demana i pregunta, posa en dubte i 
sol·licita. I el públic??? Se n’enriqueix d’escoltar com es 
solucionen les problemàtiques que afecten al municipi. 

I no únicament escolta sinó que també té l’oportunitat de 
demanar explicacions sobre temes que li preocupen, de-
manar informació sobre coses que passen i alhora opinar 
i debatre qualsevol tema... i tal i com em va dir un ciutadà 
en un dels últims plens... “esteu fent un consell de poble”. 
I la veritat és que és així. Des de l’equip de govern estem 

immensament agraïts de la gent que ve i participa, immen-
sament agraïts de la gent que ens envia propostes de te-
mes que creuen que han de tractar-se en el ple perquè són 
d’interès públic. Perquè assegurant la participació de tots 
és com s’enriqueix el debat i la gestió municipal.

I és que un ple ha de ser la veu del poble per felicitar i 
alhora per demanar explicacions. I expresso un desig en 
aquest sentit... a dia d’avui els plens es realitzen a la sala 
de juntes de l’Ajuntament, amb una capacitat d’unes 20 
persones màxim. I si arribés un dia que no hi cabéssim a la 
sala? Aquest seria l’indicador que la gent vol participar i té 
propostes. Aquest seria el nostre gran desig.

Però reflexionant també arran del darrer ple, com a alcal-
dessa vaig fer una reflexió que va generar certa controvèr-
sia. Vaig expressar la opinió que el Consistori tenia la obli-
gació de vetllar pel bon govern de la nostra institució però 
això no ens podia enrocar en regirar una i altra vegada el 
passat que hem tingut. El poble ens ha triat per governar 
amb transparència, lleialtat i harmonia amb totes les forces 
polítiques; però no per qüestionar-nos el passat. Tal i com 
va dir un dels veïns del públic, “el passat ens ha de servir 
per construir el futur”. I ho comparteixo plenament. 

No podem col·lapsar els serveis administratius de 
l’Ajuntament per regirar expedients que estan caducats o 
ja amb sentència judicial. No podem malgastar temps de 
cadascú de nosaltres debatent o posant en dubte el que 
un jutge ja ha sentenciat. Crec correcte analitzar i estudiar 
quan hi ha la possibilitat de solventar el possible error, però 
no hi estic d’acord quan ja no hi ha volta de fulla. Ens toca 
mirar endavant, construir i forjar nous projectes. Els ciuta-
dans ens han votat per fer un poble on la gent vulgui venir-
hi a viure perquè s’hi respira natura, harmonia, benestar, 
tranquil·litat i salut.

Res més, acabar aquesta editorial encoratjant a tothom a 
participar de qualsevol de les activitats que organitzem. Us 
animo a venir un dia a escoltar-nos al Ple Municipal (que se 
celebra cada primer divendres dels mesos de gener, març, 
maig, juliol, setembre i novembre a les 19h). Porteu idees 
i preguntes.

I observeu el vostre entorn, sigueu crítics. I allò que creieu 
que podria millorar-se, informeu-nos-en. Som tot orelles!

Ara que ja arriba desembre... molt bons desitjos pel 2017!

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
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Noves ordenances fiscals pel 2017
Després d’un procés exhaustiu d’anàlisi de les actuals or-
denances municipals i després d’haver-ho treballat conjun-
tament els 7 regidors de la Corporació, en el ple extraordi-
nari d’octubre van aprovar-se les següents modificacions 
a les ordenances fiscals:

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

5% de bonificació de la quota íntegra 
per a famílies nombroses i monoparentals sempre que 
constitueixi l’habitatge habitual de la família i aquelles per-
sones que acreditin que els ingressos de la seva unitat de 
convivència no superen els imports resultants de la taula 
pertinent.

Congelació de l’IBI. Es manté el tipus 
de gravamen que hi havia l’any anterior, el qual és del 0,957 
per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,8064 per cent 
quan es tracti de béns rústics. El tipus de gravamen aplica-
ble als béns immobles de característiques especials serà 
el 0,60 per cent. 

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES

70% de bonificació els subjectes pas-
sius, persones físiques o comunitats de veïns, en el seu 
domicili habitual per obres relatives a la rehabilitació de 
façanes d’edificis existents.

100% de bonificació a aquelles obres 
que tinguin com a objecte la instal·lació de sistemes de 
recollida i aprofitament d’aigües pluvials.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
D’INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L’ACTIVITAT 
DELS CIUTADANS I LES EMPRESES A TRAVÉS DEL 
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA, COMUNICA-
CIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ RESPONSABLE, AIXÍ 
COM PELS CONTROLS POSTERIORS A L’INICI DE 
L’ACTIVITAT, ELS CONTROLS PERIÒDICS I LES RE-
VISIONS PERIÒDIQUES
S’actualitzen els conceptes a les noves normatives i a les 
necessitats reals dels ciutadans. S’actualitzen també les 
taxes corresponents a cada una de les prestacions.

TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA 
BRESSOL
S’actualitzen els preus corresponents a les quotes pel 
servei de menjador fixe i temporal quedant de la següent 
manera:

QUOTA PER SERVEI DE MENJADOR FIXE  
1. lactants (a partir de 8 àpats)  2,00 euros
2. no lactants (a partir de 8 àpats) 6,75 euros

QUOTA PER SERVEI DE MENJADOR TEMPORAL  
1. lactants (fins a 7 àpats)  3,00 euros
2. no lactants (fins a 7 àpats)  8,50 euros

TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS MUNICIPALS

5% de bonificació de la quota íntegra 
per a aquelles persones que acreditin que els ingressos 
de la seva unitat de convivència no superen els imports 
resultants de la taula pertinent

10% de bonificació en el rebut de la 
taxa per recollida d’escombraries d’aquest exercici, els 
contribuents que durant l’exercici immediat anterior al 
d’aquesta Ordenança, hagin utilitzat un mínim de vuit ve-
gades el servei de deixalleria municipal per a l’eliminació de 
vuit tipus de residus classificat.
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Per altra banda, hem treballat 4 noves ordenances munici-
pals que entraran en vigor de cara el 2017 i que eren vitals 
posar-les a la legislació municipal per poder fer front a les 
necessitats dels ciutadans del nostre municipi. Aquestes 
han estat:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN
I CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Aquesta ordenança ja existia però l’hem complementat 
amb una gran quantitat de nous articles els quals regulen:

Normes d’ús dels espais verds públics, els parcs i els 
jardins. Aquesta ordenança té per objecte la defensa del 
patrimoni verd urbà en el sentit més ampli, que comprèn 
tant les plantacions realitzades sobre el sòl de la propietat 
municipal com sobre els terrenys particulars que estiguin 
afectats com a zona verda en els plans urbanístics vigents. 
Alhora també regula l’ús dels espais verds públics i els 
elements que hi són instal·lats, així com les plantacions, 
principalment d’arbrat, existents en les vies públiques i les 
places del municipi. I finalment també comprèn la regulació 
de les condicions higièniques i fisiosanitàries que han  de 
complir totes les plantacions en els jardins o espais privats.

Tanmateix, hem adequat els imports corresponents a les 
infraccions administratives d’aquesta ordenança les quals 
es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

- Infraccions lleus: de 30,05 € fins a 300,00 €.
- Infraccions greus: de 300,01 € fins a 600,00 €
- Infraccions molt greus: de 600,01 € fins a 1000,00 €.

La imposició de les sancions serà compatible amb 
l’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alte-
rada al seu estat originari, així com la indemnització pels 
danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS 
DE MANTENIMENT D’UNA FRANJA EXTERIOR DE 
PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZA-
CIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I 
INSTAL·LACIONS SITUADES EN TERRENYS FO-
RESTALS, DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES 
I ZONES VERDES LLIURES DE VEGETACIÓ SECA I 
MASSA ARBÒRIA ACLARIDA, EN LES MATEIXES 
URBANITZACIONS.

Constitueix l’objecte del preu públic la prestació dels se-
güents serveis de manteniment:

a. D’una franja exterior de protecció al voltant de les urba-
nitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions 
situades en terrenys forestals.
b. Per a la prevenció d’incendis forestals a les parcel·les.
c. Per a la prevenció d’incendis forestals a les zones ver-
des.

En aquest sentit, s’aplica la següent quantia:
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Orde-
nança, pel manteniment de la franja exterior de protecció 
al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edifica-
cions i instal·lacions situats en terrenys forestals s’aplicarà 
segons la superfície edificable de la finca i en relació a la 
suma del total de superfícies edificables de les finques de 
la urbanització, per la qual raó es calcularà l’import a abo-
nar per cada propietari.

2. La quantia del preu públic regulat en aquesta Orde-
nança, pel manteniment per a la prevenció d’incendis fo-
restals a les parcel·les interiors s’aplicarà segons els m2 de 
la superfície total de la finca.

3.- La quantia del preu públic regulat en aquesta Orde-
nança, per a la prevenció d’incendis forestals a les zones 
verdes s’aplicarà segons els m2 de la superfície total de 
la finca.

ORDENANÇA MUNICIPAL
DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Es regula el servei de recollida de residus de forma molt 
detallada i es regula el tipus de sancions: 
-Infraccions lleus: multa de 120 € fins a 1.500 €.
-Infraccions greus: multa de 1.501 € fins a 15.000 €.
-Infraccions molt greus: multa de 15.001 € fins a 30.000 €.

ORDENANÇA REGULADORA DE SOROLL
I VIBRACIONS
L’objectiu d’aquesta ordenança és regular, en l’àmbit de 
les competències municipals, les normes i els criteris de 
bona qualitat acústica del medi, els nivells sonors i les vi-
bracions produïdes per les activitats i el veïnatge i igual-
ment els produïts pel trànsit a la via pública, com també 
prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i 
les vibracions.

Resten sotmesos a l’aplicació d’aquesta ordenança:
a.   Edificacions
b.  Indústries i activitats en general
c.   Trànsit en vies urbanes i interurbanes.
d.   Actuacions a la via pública. Obres i activitats de càrre-
ga i descàrrega, gestió de residus, activitats festives i de 
lleure, comportament ciutadà i avisadors acústics.
e.    Persones i/o actes de veïnatge. Obres, aparells domès-
tics i instruments musicals, tinença d’animals i comporta-
ments.
f.   Vehicles de motor.
g.  Qualsevol altre emissor que, en funcionament o utilit-
zació, pugui ser subjecte actiu o passiu d’algun dels efec-
tes sonors i de vibracions que regula aquesta ordenança, 
qualsevol que en sigui el titular, promotor o responsable, 
tant si és una persona física o jurídica particular com si 
és l’Administració pública, i el lloc, públic o privat, obert o 
tancat, en què estigui situat.
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-Durant la tardor es netejarà el dipòsit del carrer Pinyons.

PRECS I PREGUNTES
-Es sol·licita permís per venir els 3 regidors d’ISQS a veure 
els comptes generals. S’autoritza per part del Consistori.
-Es demana que a l’hora de confeccionar el pressupost 
del 2017, s’inclogui una partida amb el deute no pagat a 
Jacint Selva, Valentí Costa i Sr. Bonafacia. 
-Es sol·licita treballar amb la Unitat d’Actuació de Les Clo-
tes i finalitzar aquest procés

PREGUNTES DEL POBLE
-S’informa que hi ha hagut una incidència amb el descomp-
te del rebut d’escombraries del 2015. Es farà l’abonament 
corresponent a partir de l’últim trimestre del 2016
-En el catàleg de camins, hi falta el camí que va paral·lel al 
camp de futbol fins a les Ferreries. Es pren nota.
-Quan s’hagi de revisar el contracte de jardineria, caldria 
incloure la illa que queda darrera de la illa ecològica de 
Pinars del Badó i la neteja del tram de carretera d’accés a 
aquesta mateixa urbanització. Es pren nota.
-Les faroles que s’han de reposar estaran disponibles amb 
7 setmanes.
-Es demana pla de manteniment de la nova zona on hi 
ha la pedra de benvinguda entre Pla i Pinars del Badó. El 
Consistori es compromet a mantenir-lo arreglat a través de 
la brigada municipal.
-Es sol·licita un pla demogràfic dels últims 10 anys per 
veure l’evolució de la població i preveure inversions a llarg 
termini.

Resum darrers plens municipals
Resumim els principals punts tractats en el ple del 2 
de setembre de 2016:

Donar compte de l’informe de morositat i de l’informe 
sobre període mig de pagament a proveïdors.

Donar compte de l’informe de l’estat d’execució del 
pressupost corresponent al segon trimestre de 2016

Aprovar inicialment l’expedient de modificació de 
crèdit núm 05/2016 del pressupost en vigor en la mo-
dalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al ro-
manent líquid de tresoreria i majors ingressos d’acord amb 
el resum de capítols següent:

Estat de despeses en quant a transferències corrents: 
34.573,65 euros (consignació inicial) a 55.788,52 euros 
(consignació definitiva)

Estat d’ingressos en quant a romanent de tresoreria: 0,00 
(consignació inicial) a 21.214,87 euros (consignació defi-
nitiva)

Despatx ordinari i informe de regidories:
-S’inicien les obres de l’enllumenat el proper 15 de setem-
bre amb l’empresa ISTEM.

-Tanquem el 2015 amb un romanent de tresoreria positiu 
que ascendeix a 368.885,53 euros.

-Pel que fa a l’àmbit de serveis a les persones, hem tingut 
3 nous casos de famílies necessitades. Per altra banda, 
la treballadora social marxa a treballar a Caldes de Mont-
bui, pel que tindrem nova suplent a partir de mitjans de 
setembre. Tal i com se’ns va demanar en l’anterior ple, 
l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja destina un 5% del seu 
pressupost a despeses relacionades amb serveis socials.

-Aquest estiu hem treballat de valent a l’escola fent tot 
tipus d’obres: hem pintat totes les parets dels mòduls, 
hem posat suro al terra del mòdul d’infantil per evitar el 
fred als peus, hem posat paviment a una zona del pati per 
col·locar-hi una caseta de fusta, etc.

-Aquest mes de setembre s’iniciarà un procediment de me-
diació entre Rosa dels Vents i els veïns dels apartaments 
de Paratge del Badó, liderat per la Diputació de Barcelona.

-Donat que tenim previst cobrir la plaça de secretaria amb 
una secretària habilitada, donem per finalitzat el contracte 
amb el Jaume Miró com a assessor al Consistori.
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Resumim els principals punts tractats en el ple del 4 
de novembre de 2016

Donar compte de l’informe de morositat i de l’informe 
sobre període mig de pagament a proveïdors.

Donar compte de l’informe de l’estat d’execució del 
pressupost corresponent al tercer trimestre de 2016

Acord per l’adquisició de béns immobles per la com-
pra d’habitatge al carrer major 6
En els darrers anys s’ha rehabilitat la casa del poble del Car-
rer Major número 8. Una casa que actualment actua com 
a sala polivalent per a activitats lúdico-culturals. Donada 
la necessitat d’ampliar aquest equipament, l’Ajuntament 
ha aprovat la compra de la casa del costat (Carrer Major 
número 6) per un import total de 35.000 euros que seran 
100% finançats amb fons propis de la institució.

Aquesta casa té tres plantes i l’objectiu d’aquest equipa-
ment està encara per definir però ha d’actuar com a ele-
ment conjunt amb l’actual casa del número 8. S’aprova 
per unanimitat la seva adquisició.

Aprovació del cens d’habitants a 1 de gener de 2016 
i gestió del padró
S’aprova un cens d’habitants del municipi de 645 dels 
quals 342 son homes i 303 son dones.

Despatx ordinari i informes de regidories
-El 19 de novembre tindrà lloc un acte de celebració dels 
25 anys de l’Associació Els Arrels.
-Ja tenim nou treballador familiar a Les Poues, després de 
la marxa de la Núria González.
-El Consell Escolar està molt satisfet de les actuacions 
que s’han fet a l’escola durant aquest estiu i 1r trimestre i 
es preveu seguir fent més actuacions de cara 2n i 3r tri-
mestre de curs.
-Està a punt de concloure el contenciós administratiu que 
té el nostre Ajuntament contra l’Ajuntament de Sant Feliu 
de Codines a compte de l’aigua comprada del Molí de 
Llobateras. Sembla que serà favorable per part nostra.
-Ja s’ha presentat a l’ACA l’estudi de classificació i pla 
d’emergència de l’embassament de SQS, tal i com se’ns 
va sol·licitar. Una actuació que ha costat a l’Ajuntament 
3.787,30 euros.
-L’enginyeria DBA ESTUDIS I PROJECTES, SL està redac-
tant el projecte per a finalitzar l’obra de Clavegueram de 
la zona centre. Una obra que està 100% subvencionada 
per Diputació de Barcelona a través de les Meses de Con-
certació.
-Estem treballant per a finalitzar definitivament el procés 
obert de la UA Les Clotes i poder entregar aquesta urba-
nització a l’Ajuntament de SQS.
-Hem finalitzat l’adequació dels 3 camins del Pla de Pre-
venció d’Incendis d’aquest any els quals han tingut una 
dimensió de 2km, 8km i 500m.
-Ja tenim nova secretària-interventora a l’Ajuntament des 
del 9 de novembre de 2016. Ella es diu Carolina Pujol i 

estarà a jornada complerta.
-Seguim treballant amb el llibre de les postals antigues de 
SQS, recopilant fotografies de tots els anys. 
-Estem treballant el pressupost del 2017.
-Aquest mes de novembre ens entregaran l’estudi actua-
litzat de la neteja de les parcel·les interiors per cada una 
de les urbanitzacions. 

Precs i preguntes:
-Es posa de manifest que s’ha perdut una concessió 
d’aigua de l’EDAR per neteja de carrers. S’informa que ac-
tualment aquesta concessió no és necessària per la nete-
ja de carrers ja que el seu tractament és molt més car que 
agafar-la directament de la xarxa.

Preguntes del poble:
-Es proposen millores que poden incloure’s en el projecte 
de l’enllumenat, com la il·luminació de les parades de bus
-Un president d’urbanització demana ser avisat abans 
d’enviar les cartes als propietaris per netejar les parcel·les 
interiors per així mirar de coordinar-ho.
-Es demana que l’Ajuntament reclami més fermament el 
deute que té la Generalitat amb la nostra institució.
-Es sol·licita consultar el catàleg de camins al web muni-
cipal per a poder-lo consultar i fer les aportacions neces-
sàries si s’escau.
-Demanen si les empreses tenen la obligació de llençar els 
residus de la selectiva amb empreses privades o poden 
utilitzar el servei de recollida que es presta a nivell muni-
cipal. El Consistori respon que si se selecciona bé, ens 
beneficia que ho llencin als nostres contenidors.
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Servei de metge Servei de correus

Encapçalem l’ús de notificacions 
electròniques

El CATSALUT i l’EAP Moià-Castellterçol van informar-nos 
al juny que per necessitats del servei, calia una reorga-
nització de l’atenció sanitària del consultori local de Sant 
Quirze. Aquesta reorganització passava per derivar el ser-
vei de metge general a càrrec del CAP de Castellterçol i no 
a l’hora setmanal que teníem sempre al nostre municipi. Si 
que es mantenia l’hora d’infermeria a la setmana, sent els 
dimecres a les 11h. 

Donat que aquesta va ser una decisió poc compartida per 
la població del municipi, des de l’Ajuntament vam iniciar 
una campanya de recollida de firmes, les quals podem 
concloure que n’hem recopilat 283 en total.

Ara des d’alcaldia ens reunirem amb la Directora dels Ser-
veis Territorials de Salut per avaluar-ne les necessitats i in-
tentar tornar l’hora de metge al municipi.

Degut a les nombroses incidències que hi ha hagut amb 
el servei de correus aquestes darreres setmanes en quant 
a les notificacions, ens informen des de l’empresa de Cor-
reus que a partir d’ara a les tardes a Sant Quirze Safaja 
hi haurà una nova persona que només es dedicarà a fer 
notificacions a les cases. 

Així doncs, informem a tots els ciutadans d’aquest nou 
servei perquè no us estranyi l’horari de les notificacions 
(matí i tarda). Tot i així, controlar sempre que el cotxe ha 
d’anar identificat amb els distintius de correus.

Per altra banda, aquells que hagueu tingut alguna incidèn-
cia amb el pagament de les franges perimetrals del 2015 
preguem ens ho notifiqueu a l’Ajuntament per a poder fer 
els tràmits necessaris. Gràcies per la vostra atenció i dis-
culpeu les molèsties.

Dels 225 ajuntaments que van fer servir l’e-NOTUM el pri-
mer semestre de l’any, només el 16% tenien una ràtio per 
sobre del 0,1. És per aquest motiu que volem destacar 
l’esforç d’aquells ens amb una ràtio per sobre de la mitjana 
(0,06%); l’ús que van fer de l’e-notificació va ser de poc 
més del 5% respecte al total del semestre (80.922 ) però 
tenint en compte la seva població la seva ràtio els situa a 
la cúspide de l’ús de l’e-NOTUM per habitant. Els cinc pri-
mers ajuntaments, amb ràtios entre el 0,2% i el 0,5%, són: 
Sant Quirze Safaja, Tavèrnoles, Palau de Santa Eulàlia, Ta-
lamanca i Passanant i Belltall.
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L’aigua és un bé preuat

Pla d’autoprotecció
de la caminada popular

Hem signat un conveni
amb SOREA per la generació

d’ajuts i mesures socials.
Informa-te’n

Gràcies a les obres realitzades aquesta primavera i degut 
a la sequera que estem vivint a la zona, des del mes de 
setembre el municipi de Sant Quirze es nodreix de l’aigua 
del pou del Faig. En total a l’any es subministren 85.500m3 
d’aigua, els quals es reparteixen amb 440 contractes 
d’aigua. En aquest sentit, a dia d’avui el municipi disposa 
de 6 dipòsits de distribució d’aigua potable: Torruella, Can 
Pagès, Pinars del Badó, Canyamera, Solà i Les Torras, tots 
ells amb una capacitat aproximada de 2.000 m3.

Durant el mes de setembre, el diputat d’Esports de la Dip-
tació de Barcelona, Sr. Josep Salom, ens ha lliurat el pla 
d’autoprotecció de la caminada popular de festa major. 
Una caminada que aquest 2017 complirà la seva vint-i-
cinquena edició.

Aquest pla té l’objectiu de preparar els mitjans humans i 
tècnics per fer front a les emergències que puguin esdeve-
nir-se durant el desenvolupament de l’activitat, en aquest 
cas la caminada popular que fem durant la Festa Major.

Un document que és obligatori disposar-ne amb una acti-
vitat com aquesta i que la seva redacció ha estat subven-
cionada íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Després de gairebé 3 mesos de funcionament del pou del 
faig podem assegurar que l’aigua captada presenta una 
molt bona qualitat, ja que passa per un llarg procés de 
filtració natural del propi terreny el qual esdevé de gran 
fondària.

Per altra banda, aquest mes d’octubre l’Ajuntament de 
Sant Quirze Safaja ha signat un conveni amb SOREA 
per la generació d’ajuts i mesures socials associa-
des al servei municipal de subministrament d’aigua. 
Un conveni del qual se’n poden beneficiar aquelles perso-
nes més necessitades i que no poden pagar la factura de 
l’aigua, sempre i quant hi hagi un informe de serveis socials 
que ho acrediti.
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Reubiquem l’hangar

Estendre la fibra òptica

Per tal de facilitar l’accés en cas d’incendi a tot el material 
que es guarda a l’hangar de l’ADF, aquest 2016 procedi-
rem a traslladar l’hangar a darrera el Centre Cívic Parc de 
l’Aigua. 

Fins ara l’angar estava situat en un terreny d’un particular i 
en una zona de difícil accés. Ara, gràcies a una subvenció 
atorgada per la Diputació de Barcelona dins el marc de Me-
ses de Concertació, estem executant el canvi d’ubicació. 
El cost total de l’obra ascendeix a 10.000 euros.

Una obra que ens beneficia a tots sobretot en situacions 
on el temps d’actuació és un factor molt important.

Donada la mala connectivitat del municipi amb la xarxa 
d’internet i la fractura digital en la que ens trobem actual-
ment, des del Consistori vam sol·licitar un estudi a una en-
ginyeria pel desplegament de la canalització per una xarxa 
de telecomunicacions al nostre municipi. 

Aquest mes d’octubre ens han presentat l’estudi el qual 
conclou el següent:

Per aprofitar al màxim les fibres desplegades i els repar-
tidors finals s’ha definit una segmentació de la zona de 
penetració de la xarxa d’accés FTTH a través de sectors. 
Un sector comprèn un conjunt de com a màxim 10 llars en 
una zona geogràfica.

Es divideix l’estesa de fibra per àrees, detallant per cada 
una d’elles els metres de canalització necessaris i el cost 
d’execució pressupostat (en aquest cas només es pressu-
posta la canalització i no la fibra):

Obra inicial per fer arribar el node  210.000,00 euros
Poble  660 metres 36.019,42 euros
Solà del Boix 4.834 metres 71.867,40 euros
Pla del Badó 1.480 metres 67.903,40 euros
Pinars Badó 1.481 metres 69.373,04 euros
Les Clotes 644 metres 48.334,02 euros
Les Torras 925 metres 40.987,39 euros

Ascendint el cost total de la infraestructura a un preu de 
544.484,67 euros (iva a part). I el cost pressupostat per 
l’operador de telecomunicacions que vulgui donar el servei 
al municipi és de 421.965,90 euros.
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5è Casal de Nadal

Com evoluciona la població?

La població de Sant Quirze en aquests 
darrers 15 anys ha incrementat en
un 160%; augmentant la població

de 0 a 19 anys i disminuint
la de 20 a 35 anys

Intentant oferir als nostres vilatants les màximes faci-
litats per compaginar la vida familiar i laboral, durant els 
dies de vacances escolars de desembre i gener des de 
l’Ajuntament de Sant Quirze tornem a organitzar la cinque-
na edició del CASAL DE NADAL.

QUIN ÉS L’OBJECTIU PRINCIPAL?
Propiciar un marc educatiu i unes activitats que poden 
aportar hàbits de conducta, valors de vida... i també jugar 
i passar-ho molt bé amb els companys, encara que la du-
rada del casal sigui curta. Podríem dir-ne... unes vacances 
“educatives”.

TARIFES DEL CASAL
80€/casal. Per aquells nens/es que tinguin algún dels fa-
miliars empadronats a Sant Quirze, l’Ajuntament subven-
ciona 60€/nen.
Si hi estàs interessat, informa-te’n a l’Ajuntament o a través 
del web: www.santquirzesafaja.es i inscriu als teus fills/es! 
Hi ha places limitades! Tens temps fins l’11 de desembre!

PLACES LIMITADES: 30 nens (a partir de 3 anys)

27-28-29-30 de desembre del 2016
2-3- 4-5 de gener de 2017

HORARI: de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h
(excepte el 24 de desembre que només hi haurà casal al 
matí)

El nostre poble ha evolucionat molt al llarg 
dels anys, tant en població com en la tipo-
logia d’edat.

A Sant Quirze sempre hi ha hagut un per-
centatge més elevat d’homes que de 
dones però la població amb 15 anys ha 
augmentat un 160% gràcies a establir el 
municipi de Sant Quirze com a lloc de pri-
mera residència i no de segona com ho ha-
via estat durant molts anys.

Tanmateix, la població de 0 a 19 anys s’ha 
incrementat en un 10%, ha disminuit en un 
10% la de 20 a 39 anys, ha incrementat en 
un 5% la de 35 a 99 anys i en un 2% la de 
60 a 99 anys. 

   2000  2010  2016
De 0 a 19 anys  16%  24%  26%
De 20 a 39 anys  28%  18%  11%
De 35 a 59 anys  38%  43%  43%
De 60 a 99 anys  18%  14%  20%
Població total  401 hab. 666 hab. 642 hab.
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En marxa el procés de pacificació 
de la carretera Barcelona

Gràcies a una sol·licitud de l’Ajuntament a la 
Diputació de Barcelona mostrant la preocupa-
cuó per la travessera de la carretera BV-1341 
i demanant que es col·loqués algun tipus 
d’element reductor de velocitat a la carretera 
al seu pas pel nucli, per a forçar la disminució 
de velocitat dels vehicles que hi circulen, la 
Diputació de Barcelona ha elaborat una diag-
nosi al respecte.

Aquesta diagnosi considera recomanable re-
forçar la presència d’elements reductors de 
velocitat als trams analitzats per a millorar la 
seguretat del creuament de vianants de la 
carretera i reduir el risc d’accidentabilitat. En 
aquest sentit es proposen les següents actua-
cions que es realitzaran durant el 2017:

A la zona d’accés a l’escola
-Instal·lar ERV tipus esquena d’ase i advertir 
de la seva presència amb la senyalitzacií verti-
cal i horitzontal corresponent
-Desplaçar les BTA existents al costat oest

A la zona de la fonda i latenda
-Instal·lar ERV tipus esquena d’ase i advertir 
de la seva presència amb la senyalització ver-
tical i horitzontal corresponent.

La valoració econòmica aproximada d’aquesta 
actuació és d’uns 9.000 euros i està 100% 
subvencionada per la Diputació de Barcelona.

En marxa el procés de 
pacificació de la car- 
retera en 3 punts: al 

costat de l’escola, da-
vant La Fonda i davant 
Latenda. Actuació 100% 

subvencionada per la 
Diputació de Barcelona
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Em plau comunicar-vos que el Ple Ordinari de l’Ajuntament 
de Sant Quirze Safaja en data 2 de Setembre de 2016, va 
proposar el meu nomenament com a Jutge de Pau Titu-
lar d’aquest municipi pel proper mandat de quatre anys 
(2016-2020).

La Sala de Govern del TSJC en data 27 de Setembre de 
2016 mitjançant Edicte, va adoptar l’acord relatiu al meu 
nomenament per al càrrec de Jutge de Pau Titular amb 
la posterior publicació al BOPB en data 10 d’octubre del 
present any.

Vull expressar-vos molt sincerament la meva gran satisfac-
ció per aquest nomenament, i sens dubte dir-vos que és 
per a mi un autèntic honor ostentar el càrrec de Jutge de 
Pau Titular a Sant Quirze pels propers quatre anys. Espero 
oferir-vos a tots una gestió i un servei exemplar, responsa-
ble, rigorós i de màxima qualitat. Estic segur que així serà. 
Estic per servir-vos a tots.

Crec que seria interessant fer un breu esment a la figura 
del que és i el que representa un Jutge de Pau en la actua-
litat, en el nostre marc normatiu vigent. 

Com molts de vosaltres sabreu, les funcions dels Jutges 
de Pau estan regulades mitjançant Reglament 3/1995, de 
7 de Juny, dels Jutges de Pau (BOE nº 166 de 13 de Juliol 
de 1995), el qual desenvolupa els articles 99 a 103 de la 
Llei Orgànica 6/1985, de 1 de Juliol, del Poder Judicial.

Cal a dir que encara que els Jutges de Pau tenen unes fun-
cions “simbòliques” o de “representació” al municipi, cons-
titueixen unes actuacions molt concretes i taxades per Llei. 
Encara avui, aquesta figura de representació judicial té ple-
na vigència dintre del nostre Ordenament Jurídic, i formen 
part de la jerarquia judicial en la seva base piramidal. Les 
funcions d’un Jutge de Pau com he dit, són molt limitades 
però de capital importància pels veïns del municipi, ja que 
el Jutge de Pau es converteix en un autèntic servidor pú-
blic per tot el poble, i realitza una tasca molt important de 
cara a assolir una autèntica justícia de proximitat per tots 
els veïns i veïnes del municipi.

Les principals funcions reconegudes per Llei a la figura del 
Jutge de Pau es centren principalment en la gestió del Re-
gistre Civil del municipi, una evident funció conciliadora, 
gestió d’exhorts judicials i com no, oficiar casaments en 
l’ordre civil en d’altres qüestions de menor rellevància.

Abans de res, volia donar expressament les gràcies a tot el 
Ple Municipal en el seu conjunt que va confiar en la meva 
candidatura com a Jutge de Pau, i com no, fer un gran 
recordatori a l’anterior Jutge de Pau, el Sr. Jordi Roca Rie-

ra, que durant vuit anys i escaig ha ostentat aquest càrrec 
amb una magnífica professionalitat i rigor en totes les se-
ves actuacions. Moltes gràcies Jordi per la teva magnífica 
feina!.

Crec doncs que seria convenient presentar-me breument. 
Encara que molts de vosaltres ja em coneixeu, ben segur 
que d’altres no, així que aprofitant l’avinentesa, us faré cinc 
cèntims de la meva vida.

Sóc advocat de professió, llicenciat en Dret per la UB i 
Màster en Dret Públic per la UPF. Encara que actualment 
no exerceixo com a advocat, el meu perfil professional ha 
estat lligat sempre amb el món del Dret. Tinc 41 anys i es-
tiuejo de tota la vida a l’urbanització del Solà del Boix, fet 
que m’ha permès conèixer i estimar el poble i la seva gent.

La meva vinculació amb Sant Quirze Safaja bé de molt 
lluny, dels meus avis materns, el Manuel Lorenzo i la 
Montserrat Busquets. Ells, ja en la dècada dels anys 30 
van passar una temporada a la casa que hi ha just davant 
de l’Ajuntament. Un familiar metge durant la Guerra Civil, 
els hi va recomanar aquest poble per les seves caracte-
rístiques i virtuts naturals inigualables (bon clima, ambient 
paisatgístic, natura i tranquil·litat...) i van decidir a establir-
se definitivament a Sant Quirze. Estic segur que els meus 
avis estarien avui molt orgullosos de saber que el seu nét 
acabaria sent algun dia el Jutge de Pau del poble.

Així doncs, m’acomiado de tots vosaltres, recalcant el meu 
esperit i vocació de servei per a tots, i oferir a tot el poble 
un servei de màxima qualitat, professionalitat i rigor en les 
meves actuacions com a Jutge de Pau de Sant Quirze, i 
resto a la vostra disposició per tot el que necessiteu.

Podeu dirigir-vos directament a la secretaria de 
l’Ajuntament, per telèfon o a la web on trobareu tota la 
informació i les meves dades personals de contacte.

Moltes gràcies a tots i fins aviat! 
Alex Vítores Lorenzo

Nou jutge de pau a Sant Quirze
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Espai reservat als partits polítics

Vaig llegir un article publicat l’any 1991, on es 
parlava de Sant Quirze. En ell entrevistaven a 
cinc personalitats important d’aquella època del 
poble, parlant sobre Sant Quirze.

Em va cridar l’atenció l’entrevista a l’alcalde 
que en aquells moment era en Cosme Guiteres, 
consistori de l’any 91 on jo també hi formava 
part. Parlava del futur de Sant Quirze, passant 
pel creixement i la qualitat en bona harmonia 
amb l’entorn natural. En aquella època es van 
dur a terme grans projectes, com la modifica-
ció del Pla General, la Xarxa de Clavegueram, 
la construcció de l’embassament... i 25 anys 
després podem dir que Sant Quirze ha canviat 
molt, sobretot en la qualitat de l’entorn. 

Per això, des de l’equip de govern i amb els re-
cursos que tenim, seguirem treballant en nous 

projectes. Un d’ells és el pla de sanejament 
d’aigües residuals urbanes. A dia d’avui tenim 
cinc abocaments i en aquesta legislatura ja era-
dicarem tres punts del clavegueram. Son pro-
jectes molt costosos d’executar però que per a 
nosaltres son prioritaris.

El projecte del Pou del faig, ja realitzat, ens 
garanteix, juntament amb l’embassament, 
l’abastiment d’aigua tant necessària per les 
nostres vides. 

Així doncs, segui rem apostant per aquesta  
harmonia amb l’entorn i així poder seguir gau-
dint d’aquesta petita Suïssa de la que parlava 
l’article, amb l’esperança que d’aquí 25 anys 
poguem gaudir de l’entorn natural tal com fem 
ara i deixar als nostres fills una gran poble.

Sito Piella Vila
Portaveu Batec 
d’aire per SQS 

(PDECat)

Josep Lluis 
Roger

Portaveu
Independents 

per Sant Quirze 
Safaja
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Visita dels serveis territorials

Xerrada sobre seguretat

Centre Cívic a ple rendiment

Aquest mes de novembre hem rebut la visita dels Ser-
veis Territorials d’Ensenyament els quals han visitat les 
instal·lacions de l’escola. Tots ells es van mostrar molt 
satisfets de les millores que s’havien fet aquests darrers 
mesos: pintada de les parets, suro a les aules de primària, 
fusta a la paret de secundària, entre d’altres. 

Tant l’Alcaldessa com la direcció de l’Escola van posar de 
manifest les necessitats actuals de l’escola els quals van 
escoltar amb atenció i van prendre nota per mirar de solu-
cionar-ho el més aviat possible. 

El proper divendres 25 de novembre organitzem una 
xerrada conjuntament amb els Mossos d’Esquadra 
sobre CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI. Es 
tracta d’una xerrada oberta a tothom que pretén ex-
plicar què hem de fer cadascú de nosaltres per inten-
tar prevenir al màxim els robatoris a les cases.

Divendres 25 de novembre de 2016
19h a la casal del poble
Obert a tothom

El Centre Cívic ja comença a tenir una gran quantitat 
d’activitats programades i que són obertes a tothom qui hi 
estigui interessat. Us informem dels horaris i activitats que 
es realitzen per si alguna us pot interessar:

Dilluns de 17.30h a 19.00h ZUMBA
Dimarts de 17.30h a 18.30h HOQUEI INFANTIL
Dimarts de 19h a 21h PING PONG
Dijous de 17.30h a 18.40h PILATES
Divendres de 18.30h a 21h PING PONG

Si voleu organitzar alguna activitat oberta a tothom al Cen-
tre Cívic podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament 
per coordianr horaris i disponibilitats.
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SQ Western Festival
El 24 de setembre va disputar-se per primera vegada el 
Sant Quirze Western Festival. Una jornada al Fai West 
Ranch que vam poder gaudir del campionat internacional 
de NBHA, de parades del municipi i pobles veïns i uns 
menús degustació que van fer els restauradors del poble. 
Una gran jornada a la qual hi van participar més de 600 
persones i que l’any que ve esperem poder tornar a repetir.

Taller de restauració
de mobles
Durant 4 dissabtes hem organitzat el taller de restauració 
de mobles al Centre Cívic Parc de l’Aigua amb l’empresa 
Acorama. En total hi han participat 9 alumnes els quals han 
pogut restaurar mobles antics de diversa índole: cadires, 
ràdios, quadres, etc. 

Donat l’èxit de participació i l’interès dels participants en 
seguir el curs, es procedirà a allargar el curs amb alguns 
dissabtes més. Si hi ha algú interessat se’n pot informar a 
l’Ajuntament per apuntar-se.

Fira Moianès 42
El Quirzet va participar a la Fira Moianès 42 del passat mes 
d’octubre i que va celebrar-se a Moià. La colla de Sant 
Quirze va participar al cercavila de gegants que tot i la pluja 
van poder ballar i tocar les gralles. Una vegada més, grà-
cies a tots els voluntaris per a fer-ho possible!

II Fira de la Tardor
El passat 6 de novembre vam organitzar la segona edició 
de la Fira de la Tardor al casc antic del municipi. Una fira 
que ha comptat amb la participació de 30 parades d’arreu 
de la comarca.  

A la Fira hi han passat gent dels pobles veïns, els quals 
han pogut gaudir d’activitats pels nens amb jocs de fus-
ta, d’un taller de titelles, del concert solidari que recaptava 
fons pels refugiats (es van recaptar 165 euros), així com 
l’exposició de pintura de petit format del Moianès que es-
tava ubicada a la casa del poble.

També hi havia una selecció de tapes dels restauradors del 
municipi les quals es venien a un euro cadascuna.


