
	  

SOM RESPONSABLES I NO ANEM AMB EL LLIRI A LA MÀ. 
 

Ja sabem que tot equip de govern municipal, 

ha de passar balanç a la població de la tasca 

realitzada durant quatre anys de legislatura. 

Entenem que l’equip de govern es posi 

medalles, admetem que hi ha coses ben 

fetes i per això, també hi hem donat el nostre 

suport. Ara bé, al fet d’adjudicar-se una gran 

quantitat de propostes que no els pertoquen, 

no que hi estem d’acord. 

Ja ens coneixeu. No som pas un grup que 

ens agradi posar traves ni criticar, com hem 

demostrat al llarg d’aquests quatre anys. Si 

ens cal dir alguna cosa ho fem sense 

embuts, clarament, però on toca i com cal 

fer-ho. 

Quan va començar aquesta legislatura, ara ja fa quatre anys, vàrem dir que 

seriem responsables i positius. Pensem que ho hem estat, ja que hem valorat i 

aprovat tot allò que hem cregut favorable pel nostre poble. Hem aportat el 

nostre punt de vista i la nostra participació dins del - tot sigui dit-, estret marge 

que se’ns ha deixat.  

No volem repassar punt per punt el balanç repartit per l’equip de CiU. És el seu 

balanç. 

Hem quedat molt parats en veure que s’atribueixen l’organització o realització 

de serveis i activitats que ja fa molt temps que es fan al nostre poble, coses 

com els ajuts LEADER, la dinamització comercial, el bus nit de carnaval, el 

programa PIDCES a la SI Bisaura, la mediació intercultural, la deixalleria mòbil, 

etc. Semblen iniciats durant aquesta legislatura quan són iniciatives que vénen 

de prou més enrere i d’ambdós equips de govern. 

Volem recordar també que el treball conjunt dels alcaldes del Bisaura i pel 

Bisaura, independentment dels colors polítics, va començar a prendre cos i 

fonament real durant els governs d’ERC a Sant Quirze. Per tant, que aquesta 



	  

tasca i bona entesa es vagi mantenint i consolidant és una bona notícia, però 

no una novetat. 

Que l’Ajuntament disposi d’espais per donar aixopluc a diferents activitats, no 

significa que les organitzi. És bo que sorgeixin tantes propostes com sigui 

possible i que se’ls pugui donar suport, però cada cosa al seu lloc. 

Referent a la representativitat de l’Ajuntament, no siguem il·lusos. Visites i 

actes institucionals se n’han fet sempre i tots els equips de govern. 

L’Ajuntament de Sant Quirze té un llibre d’honor, on hi consten les signatures 

de molts personatges del món de la política, de la cultura i d’altres àmbits, que 

ens han honorat amb la seva presència al llarg d’aquests més de trenta anys 

d’Ajuntaments democràtics. 

 Al recull de CiU hi ha un bon reportatge fotogràfic de la nostra alcaldessa a 

l’acte del 4 d’octubre de 2014, al Palau de la Generalitat, on la immensa 

majoria del món municipal donava suport a la consulta del 9 de novembre. És 

que no era el seu deure anar-hi en representació de tots els santquirzencs? Si 

som municipi per la independència , doncs és el que s’ha de fer, tots ho 

hauríem fet, i la felicitem per representar-nos en aquest acte. Però això no és 

fruit de la gestió municipal de CiU, sinó de la voluntat d’un poble, el català. 

Referent a l’endeutament, us heu parat mai a pensar que no hi ha res tan poc 

objectiu com els números? Sí, sí, ho heu llegit bé: poc objectiu. L’ajuntament ,el 

2011 tenia un deute del 64%, és veritat, però el que no es diu és que un 

ajuntament, en aquell moment (2007-2011), tenia una capacitat d’endeutament 

fins el 120% . Amb aquesta informació, doncs, la percepció canvia. Estàvem 

endeutats en el 50% del que es podia. 

Parlem dels préstecs. És 

cert que n’hi ha, i que els 

va fer l’equip de govern 

d’ERC perquè calia 

afrontar despeses i 

projectes que per a 

nosaltres eren 

fonamentals. Si per poder 

fer front a aquests 



	  

projectes essencials pel poble no 

hi havia prou dotació econòmica 

d’altres administracions, va 

caldre ser valents i  fer els 

préstecs convenients.  

Oi que la Llar d’Infants havia 

quedat petita i obsoleta? Oi que 

es volia donar servei al major 

nombre de nens i nenes de 0 a 3 

anys? Doncs calia afrontar-ho, 

igual que el cost econòmic d’una 

bona part del casc antic, ara més 

esponjat i transitable, del qual ara presumim. 

Vàrem fer el mateix, sempre que va caldre, per acabar obres tan importants 

com: el camp de futbol de gespa artificial, la remodelació de l’edifici de la 

Cooperativa, millores imprescindibles en enllumenat públic, en aigua, etc. 

El que no consta en aquest balanç de CiU és que durant la legislatura 2011-15 

s’han extingit diferents préstecs, jubilat personal..... Així doncs cal donar tota la 

informació per ser transparent. L’equip de CiU hauria d’admetre que aquests 

fets els han beneficiat a ells i haurien beneficiat a qualsevol equip de govern 

per rebaixar despeses i millorar finançament. 

Reduir el dèficit està molt bé si reverteix en el bé comú del poble. Diem això 

perquè no entenem que l’equip de govern, essent gestors d’una administració 

propera i pública, hagi dedicat una quantitat més que respectable (10.000€ 

anuals aproximadament) a pagar una assegurança sanitària privada pel 

personal en nòmina de l'ajuntament. No hagués estat millor afavorir a tot el 

poble amb aquests diners i no pas al col·lectiu que treballa a l’ajuntament, el 

qual ja té les seves cobertures socials i laborals? 

Tenir a les mans la gestió d’un Ajuntament i privatitzar alhora són fets totalment 

oposats i incoherents. 

Hem de ser seriosos, no tot s’engega en una sola legislatura. Hi ha coses 

consolidades, iniciades en moments anteriors i finalitzades per altres governs 

municipals, que tenen continuïtat perquè són bones per tots. Doncs endavant! 

Però no cal tanta ostentació. 



	  

Si resulta que aquest resum de legislatura de CiU, vol ser el catàleg de serveis 

que es troben en un municipi, caldria aclarir-ho, doncs són coses que van 

lligades al que correspon a un Ajuntament, amb independència del grup polític 

que governi. No s'han de 

crear mals entesos. 

Nosaltres tenim un altre 

tarannà, i sigui al capdavant o 

a la reraguàrdia, continuarem 

com sempre al servei i al 

costat del poble, perquè ens 

pertoca respondre a la 

confiança que els nostres 

veïns ens han dipositat. 
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