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El passat dijous 10 de setembre, un grup de veïnes i 
veïns de Sant Cugat vam participar en la 13a Marxa de 
Torxes de Vilafranca. En aquesta ocasió, des de Sant 
Cugat es va organitzar la Marxa per arribar caminant 
a la Granada. Un cop allà ens vam trobar amb gent de 
les Cabanyes, el Pla, Mediona, Puigdàlber, Santa Fe, 
Vilobí i, evidentment, la Granada per anar tots junts 
a Vilafranca.

  Aquesta era una de les columnes que van arribar 

a Vilafranca des de diferents punts de la comarca: 
Avinyonet; Sant Martí i Torrelles; els Monjos i la Ràpita.

L’endemà, Sant Cugat Sesgarrigues també va 
estar present en l’acte de la Diada a la Via Lliure. 
Molts veïns es van desplaçar amb autocar, tren o per 
mitjans propis.

Des d’aquestes pàgines aprofitem per donar les 
gràcies als veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgarrigues 
per la seva participació en els dos actes.

SI'JuNts
Pel sÍ 383
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SANT CUGAT HA DIT

maRXa de toRXes i
diada NacioNal 2015

ens trobareu els dilluns de 21h. a 23h. a la ludoteca del centre cívic.
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4 RECONEIXEMENT DE DEDICACIÓ 
PARCIAL DE L’ALCALDESSA

Es modifica la resolució tractada en el Ple de 
22 de juny en la qual s’establia:
•	 Determinar	que	l’alcaldessa	realitzi	les	se-
ves funcions amb una presència efectiva mí-
nima a l’Ajuntament de 17,5 hores setmanals.
•	 Establir	una	retribució	pel	càrrec	de	l’alcal-
dia de 25.400,06 € bruts anuals, distribuïts en 
14 pagues de 1.814,29 €.
 Nosaltres varem votar en contra ja que a 
part de trobar-la excessiva, aquesta retribu-
ció supera els límits marcats per llei, tal i com 
vam explicar en el Mentrestant publicat el 
mes de juliol.
I s’estableix el següent:
•	 Determinar	que	l’alcaldessa	realitzi	les	se-
ves funcions amb una presència efectiva mí-
nima a l’Ajuntament de 18,75 hores setmanals.
•	 Establir	una	retribució	pel	càrrec	de	l’alcal-
dia de 22.000,00 € bruts anuals, distribuïts 
en 14 pagues de 1.571,42 €.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 en contra.
 Malgrat haver modificat les hores de dedi-
cació i el salari brut per tal que entri dins els 
límits legals establerts a la LRSAL (fent-la co-
incidir amb el límit màxim marcat per la llei), 
considerem que un salari brut de 22.000 € 
per una dedicació de 18,75h/setmanals és 
excessiu. El mercat laboral actual difícilment 
retribueix a personal qualificat amb aquest 
salari (per 40h/setmanals correspondria 
44.000 € bruts anuals).

5 RATIfICACIÓ DEL PROjECTE 
EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ fOTO-
vOLTAiCA PER A AUTOCONSUM A 
L’AjUNTAMENT 

La Diputació finançarà vora el 100% del cost 
de la instal·lació. S’han valorat els pressupos-
tos de 6 empreses participants a l’Eco Sant 
Cugat i s’ha adjudicat el contracte valorant 
criteris determinats. 
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot. No hem inclòs els punts 1, 2, 3, 9 i 12 del Ple, que tracten de:
aprovació de l’acta de les sessions anteriors, resolucions i informacions de l’alcaldia i festes locals.

Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot. No hem inclòs els punts 2, 3 i 4 del Ple, que tracten de:
resolucions i informacions d’alcaldia i el Padró.

6 RATIfICACIÓ DE L’AvANç DEL PLA 
PARCiAL SUD 10 DEL POUM

7 RATIfICACIÓ DEL PLA PARCIAL SUD 
10 DEL POUM

Es tracten conjuntament els punts 6 i 7 ja que 
tenen la mateixa aplicació.
 Aquest Pla abasta una peça triangular si-
tuada a tocar de la N-340, davant la roton-
da, i part de la peça prevista com ampliació 
del cementiri. Els propietaris del sòl han de 
cedir gratuïtament a l’Ajuntament el 10% 
d’aprofitament urbanístic. Aquest pla parcial 
serà promogut per la Corporació Alimentària 
Guissona.
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.
 El grup d’Esquerra proposa una Comissió 
de Seguiment del POUM integrada per mem-
bres de cada partit, experts i veïns per tal de 
fer un seguiment dels temes urbanístics.

8 MODIfICACIÓ DELS 
PRESSUPOSTOS

El cost total pel canvi de vidrieres de la llar 
d’infants és de 13.403,52 € i en els pressu-
postos només hi havia previst 7.293 € (sub-
venció Diputació) a aquest efecte. Es mino-
ra en 6.110,52 € la partida contemplada en 
els pressupostos, destinada a Horts Urbans 
(inicialment 40.000 €) ja que no tenen previst 
executar aquesta actuació al llarg d’aquest 
any, per tal de tenir crèdit suficient per l’actu-
ació de canvi de vidrieres de la llar. 
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

10 MOCIÓ
Presentem moció per l’adhesió del muni-
cipi de Sant Cugat Sesgarrigues a l’Asso-
ciació de Municipis per la Independència:
Seguint amb el punt n. 11 del nostre progra-
ma, presentem aquesta moció ja que bona 
part dels veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgar-
rigues són partidaris de la Independència de 
Catalunya, les dades de participació a actes 

com la Via Catalana, el 9N… així ho reflectei-
xen. Així com els vots obtinguts en les últi-
mes eleccions generals i europees per partits 
a favor de la Independència. 
 També exposem la col·locació d’un màstil 
amb l’estelada a la Plaça del Sindicat.
Progrés Municipal: 2 a favor i 2 abstencions.
ERC: 3 vots a favor.

11 MOCIÓ
Presentem una moció per la supressió dels 
separadors modulars:
 En relació als separadors modulars col-
locats a la via pública, hi ha veïns que ens han 
manifestat la seva disconformitat:
•	 No	hi	ha	l’espai	adequat	per	a	què	les	per-
sones amb mobilitat reduïda puguin despla-
çar-s’hi amb cadira de rodes.
•	 No	 hi	 ha	 espai	 necessari	 pels	 cotxets	 de 
nadons.
•	 Hi	ha	separadors	col·locats	just	a	l’entrada	
de les cases entorpint i dificultant-ne l’accés.
•	 La	 pròpia	 vorera	 del	 c.	 de	 la	Masia	 ja	 és	
prou estreta i dificulta el pas dels vianants.
Entenent que la col·locació dels separadors 
modulars formen part del projecte del Camí 
Escolar, quina seguretat tenen els infants i la 
resta de veïns amb aquests inconvenients?
Estem d’acord amb el Camí Escolar, amb el 
que no estem d’acord és amb la manera com 
s’han adequat els carrers. Les coses es poden 
fer de moltes maneres i estem convençuts 
que aquesta no és la correcta.

13 PRECS i PREgUNTES 
•	 Exposem:	Agrairem	que	tingueu	en	comp-
te que quan la documentació dels temes 
a tractar al Ple té un volum tan gran com 
aquesta vegada (dossier de unes 250 pà-
gines) ens faciliteu la informació amb més 
temps de l’establert legalment que són 2 dies, 
ja que és complicat preparar amb rigor un Ple 
amb tant poc temps d’antelació.
•	 Preguntem:	Volem	saber	si	l’Ajuntament	ha	
pres mesures respecte l’abocament incontro-
lat de deixalles al camí dels Sègols.

SESSIÓ ORDINàRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 21 DE JULiOL DE 2015

1 APROvACIÓ DE L’ACTA DE LES SES-
SiONS ANTERiORS

Es tracta de comprovar que les actes reflec-
teixin el que s’ha dit en Plens anteriors, con-
cretament els del 21 de juliol i l’1 de setembre.
 Proposem una modificació sobre un co-
mentari que un regidor d’ERC va fer en el 
Ple del 21 de juliol respecte la nostra moció 
presentada per la supressió dels separadors 
modulars. I aquesta és acceptada. Per tant:
Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

5  PRECS i PREgUNTES
•	 Exposició	d’ERC	respecte	el	cementiri:
 Seguint amb el punt n. 6 del nostre progra-
ma, és imprescindible el condicionament del 
cementiri, així com fer-ne una conservació 

continuada.
És en aquest punt 

on apostem per “cui-
dar el nostre poble 
dia a dia” i, amb això 
volem dir que la ne-
teja i el correcte man-
teniment de les vies, 
camins i espai públics, 
així com la millor ges-
tió de la brossa, són 
un factor de benestar 
que farà que ens hi 
sentim més còmodes. 

Un espai públic 
com el cementiri té un 
aspecte descuidat i 
brut. Aquest fet inco-

moda a veïns i visitants, a part de donar mala 
imatge.
 Arbres i arbustos obstaculitzen les zones 
de pas i fins i tot l’accessibilitat als nínxols.
És important que l’Ajuntament tingui el man-
teniment dels espais públics com una priori-
tat i que els equipaments del poble estiguin 
condicionats i curiosos. 
 És per això que creiem necessari un pla de 
manteniment més adequat i adaptat a les ne-
cessitats que requereix el nostre cementiri. 
Un poble net no hauria de ser un fet estrany i 
és en aquesta direcció que a Sant Cugat Ses-
garrigues s’han de fer grans passos. 
 El manteniment del poble és una de les 
tasques més importants, la qual cosa reque-
reix una planificació seriosa i acurada i ha 
de ser executada durant tota la legislatura, 
dia a dia. 

S’ha de vetllar per a què la seguretat dels 
usuaris del cementiri estigui garantida.
Es destinen els mínims recursos a fer el man-
teniment d’aquest espai i a reparar el deterio-
rament normal que provoca el pas del temps 
de manera que tot són pedaços, la qual cosa 
no  permet  cap tipus de renovació o millora.
Cal emprendre accions de manera immediata  
per a què tots puguem gaudir d’un cementiri en 
condicions, més net, més polit i més agradable.
 Per descomptat que tots els veïns podem 
col·laborar en aquesta tasca, però la principal 
mancança és la falta de dedicació de recursos 
per corregir-ho i la correcta planificació.
El cementiri és un espai públic i seria inte-
ressant que tingués uns horaris d’obertura 
per tal que la gent el pugui visitar sense ne-
cessitat d’haver de passar abans per l’Ajun-
tament.
Exigim que es revisin els plans de manteni-
ment i neteja i s’adeqüin a les necessitats ac-
tuals del nostre poble. No val esperar a una 
possible futura ampliació o millora, simple-
ment demanem que es mantingui en condi-
cions adequades el que tenim actualment.
Continuarem treballant en aquest sentit 
ja que estem totalment convençuts que el 
manteniment de vies, camins i espais públics 
deixa molt que desitjar i estem segurs que 
aplicant les mesures adequades tindrem un 
poble on tots ens sentirem més còmodes.
•	 Exposició	d’ERC	respecte	a	la	revista	muni-
cipal Dia a Dia:
Volem fer constar una errada al Dia a Dia del 
mes de setembre: Al punt n. 6 del resum del 
Ple extraordinari de 22/6/2015 en referència 
a la retribució anual de l’alcaldessa, posa que 
s’aprova el reconeixement de dedicació par-
cial amb 4 vots favorables dels regidors de 
Sant Cugat Progrés Municipal i 3 abstencions 
per part dels regidors d’Esquerra.
Caldria corregir que els regidors d’Esquerra 
no es van abstenir, van votar en contra. Per 
tant, es va aprovar el reconeixement de dedi-
cació parcial amb 4 vots favorables dels regi-
dors de Sant Cugat Progrés Municipal i 3 vots 
en contra per part dels regidors d’Esquerra.
•	 Exposició	d’ERC	respecte	el	servei	de	po-
dologia:
Ens hem assabentat per les actes de junta de 
govern que al consultori mèdic, una tarda de 
cada dues setmanes, s’ofereix un servei pri-
vat de podologia. Demanem que s’inclogui 
aquesta informació a la revista Dia a Dia ja 
que a molta gent li pot ser d’utilitat.

•	 Exposició	d’ERC	respecte	les	obres	de	l’ac-
cés al dispensari:
Durant aquest mes d’agost i fins a dia d’avui 
hi ha un punt molt conflictiu a Sant Cugat. 
Es van començar les obres al juliol i, suposa-
dament, era previsible que no estarien aca-
bades abans de les vacances. Ha estat una 
falta de sensibilitat no tenir en compte les 
persones amb mobilitat reduïda, els cotxets 
de nens petits i la gent gran.
•	 Queixa	exposada	per	ERC:
El cartell del PSC posat als plafons de fusta 
de la pl. Joan Sangenís, en lloc d’estar encolat 
o fixat amb brides, s’ha subjectat amb claus 
que sobresurten tant pel davant com pel 
darrere. Volem fer constar que justament es 
troba en el trajecte del Camí Escolar1.
•	 Exposició	d’ERC	en	relació	a	la	moció	pre-
sentada per ERC i aprovada en el passat Ple 
sobre l’adhesió a l’AMI:
Preguntem si tenen previst posar el rètol 
de “Municipi adherit a l’AMI” a l’entrada del 
poble.
També en el ple del dia 21 de juliol de 2015 
es va acordar la col·locació d’un màstil amb 
l’estelada a la pl. del Sindicat.
Dies enrere vam veure amb sorpresa com, en 
comptes d’una bandera, sembla que s’hagi 
penjat un penó de Festa Major. Una bandera, 
però, no es penja en un fanal. Una bandera, 
col·locada per un Ajuntament, cal que tingui 
la dignitat que li pertoca. Ho podem veure en 
els pobles que ens envolten: Avinyonet, entre 
d’altres, ha penjat la bandera com cal fer-ho: 
en un màstil.

1 Volem deixar constància que, malgrat haver 
tramès la queixa, els cartells han seguit tota 
la campanya electoral amb les puntes dels 
claus al descobert a la part del darrere i ta-
pats amb cel·lo blanc al davant.

SESSIÓ ORDINàRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 15 DE SETEMbRE DE 2015

La vegetació no permet un fàcil accés
a la gent que visita el cementiri.

Estat de les obres de la rampa del dispensari
el dia 27 de setembre.

LA CASA gRAN éS CASA TEvA,
SEU A LA TEvA CADiRA

Tot el que es tracta als Plens municipals afecta
als veïns i veïnes de Sant Cugat Sesgarrigues.
Creiem en la transparència i la participació ciutadana
i és per això que us convidem als Plens municipals
que es fan el tercer dimarts, cada dos mesos, a les 7 de la tarda.
La teva opinió i inquietuds ens interessen.



Les passades eleccions del 27 de setem-
bre s’han interpretat com a plebiscitàries.

• Quina és la diferència entre un 
Referèndum i un Plebiscit?
Un Referèndum és un mecanisme legal 
que permet a la població ratificar o re-
butjar certes resolucions d’un govern. És 
comú en el cas de textos legals. 

Un Plebiscit és una resolució presa 
per un poble a partir de la pluralitat de 

vots. Es tracta d’una consulta realitzada 
pels poders públics per tal que la ciuta-
dania s’expressi mitjançant el vot popular 
directe, respecte a una determinada pro-
posta, que a més a més té com a objectiu 
legitimar el governant. 

Les eleccions plebiscitàries serien 
una derivació en aquest sentit, és a dir, 
com no es pot fer un Referèndum sobre el 
dret a decidir, seran unes eleccions amb 
un tema central i pràcticament exclusiu. 

• Nota històrica del 14 d’abril de 1931:
Les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931 a l’Estat Espanyol varen ser conside-
rades plebiscitàries pel fet que es decidia 
si continuar amb la monarquia o canviar 
a una república. En guanyar els republi-
cans, aquests varen proclamar la Segona 
República Espanyola el 14 d’abril de 1931.

Amb cada nova legislatura municipal es 
renova la composició del Consell Comar-
cal. Qualsevol partit que hagi entrat a 
l’Ajuntament, sigui al govern o a l’oposi-
ció, pot presentar candidat a conseller.

En un primer moment, Esquerra Re-
publicana de Sant Cugat Sesgarrigues 
va decidir no presentar candidatura. Va 
ser l’executiva permanent de la Regional 
d’ERC que va apostar per nosaltres i ens 
va engrescar. Habitualment han format 
part del Consell Comarcal regidors de 

municipis grans, però aquesta vegada 
han volgut apostar per dos municipis pe-
tits, Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues.

El fet de ser dos pobles on Esquerra 
s’ha tornat a presentar després de molts 
anys assolint un bon resultat a les munici-
pals 2015, ha transmés seguretat a l’hora 
de garantir la continuïtat per a la pròxima 
legislatura.

La confiança de la Regional i comp-
tar amb un equip molt treballador ha fet 
que acceptéssim la proposta, ja que per a 

nosaltres ha estat el reconeixement a la 
feina ben feta.

Des del Consell Comarcal treballem 
per la Vegueria Penedès, pel país i la co-
marca, amb el mateix compromís i il·lusió 
que ho fem per Sant Cugat Sesgarrigues.

eleccions
PlebiscitàRies

eRc de saNt cugat sesgaRRigues
foRma PaRt del coNsell comaRcal

Després d’exposar la nostra queixa a l’Ajun-
tament perquè considerem una falta de res-
pecte la manera com han penjat l’estelada a 
la plaça del Sindicat, convidem a omplir d’es-
telades els portals i balcons de Sant Cugat.

A la dreta podeu veure l’estelada posada 
per l’Ajuntament a Sant Cugat (encerclat, el 

detall de la bandera).

A l’esquerra, l’estelada d’Avinyonet.

Que oNegi
l’estelada
al teu balcÓ




