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Voleu rebre el Mentrestant en color per mail? 
Demaneu-lo a:
santcugatsesgarrigues@esquerra.cat

SANT CUGAT
SESGARRIGUES

Ens trobem cada dilluns al vespre. Si voleu parlar amb nosaltres, envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat
web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat

facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues   ·   twitter.com/erc_stcugatses   ·   youtube: erc.santcugatsesgarrigues

Que sempre
ens Guii

•

una estrella
"PENGEM UNA ESTELADA AL BALCÓ DE  L'AJUNTAMENT"

Taller que vam fer a la Sala del Cafè
el 12 d'octubre de 2016

I si veiessis la petita
com s’enfila a la cadira
i recita un vers
un estel que creua el cel
i el tiet, que entre cava i cava
canta la nadala
que amb tu sempre cantava:

«Pastors aneu a Betlem
i busqueu l’estable
on plora un nen que té fred.
Porteu roba i alguns troncs
i cuideu la mare
i el petit nadó».

És Nadal i a casa
prop de l’arbre
el tió somriu als nens
que corren a la cuina
on nerviosos
esperen que els cridem.

Si els veiessis…

Sota de la manta
hi ha joguines
i un detall pels grans
sento algú que crida
“tothom a taula
és hora de dinar”.

Si ens veiessis
si ens veiessis…

SI ENS VEIESSIS / JOAN DAUSÀ i SARA PI



Manca d'activitat per negligència o in-
cúria. Molt ens va costar que la Regido-
ra de Camins, la sra. Eva Trias, ens con-
cedís una entrevista per tractar del tema 
dels Camins del poble. A la reunió del 7 
de juny i després de la nostra insistèn-
cia, es va comprometre que ens avisa-
ria per acompanyar-nos per veure'ls in 
situ. Havent passat 5 mesos sense que 
es posés en contacte amb nosaltres, li 
ho vam recordar al Ple ordinari del pas-
sat 15 de novembre. Finalment, el 25 de 
novembre el tècnic de l'Ajuntament ens 
convoca per fer una ruta pels camins el 
dia 15 de desembre. Confiem que, ara 
que ja no s'ha d'ocupar de l'Agrobotiga 
podrà dedicar-se plenament a totes les 
seves regidories.

"DESÍDIA"

Tothom en parla, però ningú té res clar. 
Quan preguntes, les respostes parlen de 
coses diferents, tot i que podrien estar 
relacionades: un museu d'armes? un mu-
seu històric en relació a la guerra civil?

Tampoc queda clar qui ho està pro-
mocionant: ens diuen que hi ha una sèrie 
de persones molt interessades en anar 
a fer visites a un museu sobre la guerra 
civil i la batalla de l'Ebre al poble de Faió, 
a la Franja de Ponent; també ens diuen 
que hi ha qui està molt interessat en tro-
bar un espai al poble per crear un museu 
de la guerra civil, ja que sembla ser que 
han preguntat a d'altres pobles i no el 
troben; i per acabar, casualment, al ple 
del 5 de juliol d'enguany es va aprobar 
(només amb els vots socialistes) una in-
jecció de 89.890 € per un avantprojecte 
de millora del Forn-exposició rural.

Hi ha massa dubtes i molts diners 
en joc. Tots, veïns i veïnes del poble, ens 
mereixem alguna explicació de tot plegat 

per poder opinar amb coneixement de 
causa: és cert que es vol fer un museu 
d'armes al poble? o potser es vol fer un 
museu sobre la guerra civil? d'on sor-
tiran els diners per fer-lo i mantenir-lo, 
després? seran diners privats o diners 
de l'Ajuntament i, per tant, de tots nosal-
tres? o potser l'Ajuntament vol pagar un 
avantprojecte de gairebé 90.000 € de no 
sabem què a particulars, fent-ho passar 
com una millora del Forn-exposició rural?

Quan no hi ha informació, és molt 
normal que hi ha hagi dubtes, i la millor 
manera de sortir de dubtes és que qui 
estigui promocionant aquest tema faci 
una reunió informativa oberta a tothom 
per tal de saber de què es tracta.

Si el que volem és preservar la me-
mòria històrica d'uns fets terribles que 
van succeir a casa nostra, per què no de-
manem als nostres avis i àvies que ens 
expliquin les seves vivències i records i 
els recollim en un llibre?

QUAN NO HI HA INFORMACIÓ,
HI HA DUBTES

El passat 13 de novembre un veí del po-
ble ens va fer arribar aquesta queixa al 
nostre correu: santcugatsesgarrigues@
esquerra.cat:

Hola,
Us envio aquesta foto per ajudar-vos 

a convènçer l'equip de govern que posin 
contenidors de poda tot l'any. Ja sé que 
ho heu reclamat moltes vegades…

L'equip de govern ha d'entendre que 
ha de facilitar als veïns poder treure les 

ELS VEÏNS ENS FAN ARRIBAR
LES SEVES QUEIXES

restes de poda, que no és tant car el llo-
guer de 3 contenidors repartits per St. 
Cugat. Han d'ajudar a ser sostenibles als 
veïns, no només els dies de l'Eco sinó tot 
l'any. Gràcies.

Tot i que el 15 novembre es van 
posar els contenidors de poda, tornem 
a demanar que els contenidors que es 
posin repartits per tot el poble, siguin 
permanents tot l'any.

Volem donar veu a l'Anna Bonet i al Marc Cardona, pares de l'Octavi. 
L'Anna és mestra de l'escola i l'Octavi n'és alumne. L'Octavi va néixer 
amb Aplàsia de tíbia, que és una malformació que fa que li faltin els 
ossos que connecten la tíbia i el turmell, i és per aquest motiu que li 
van haver d'amputar el peu quan tenia dos anys i mig.

Estan recollint donacions per tal de poder aconseguir els diners 
necessaris per pagar les diferents pròtesis que necessitarà al llarg 
de l'adolescència, les quals poden ascendir a 300.000 €.

Una de les maneres de recollir els diners és a través del conte 
"El pirata Octavi" que ha escrit l'Anna i que comença així:

"De pirates, com a totes les professions, n’hi ha de bons i n’hi ha de dolents. Ara 
us explicaré la història d’un pirata bo.

Fa molts i molts anys, a principis del segle XIX, existia la pirateria…"
Si voleu donar un cop de mà a l'Octavi, trobareu el conte a totes les llibreries de Vilafranca 

i altres comerços que podeu consultar al web  elpirataoctavi.com

OCTAVI

youtube: erc.santcugatsesgarrigues
web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat

facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues
twitter.com/erc_stcugatses

És per aquest motiu que des del 
passat 4 d'octubre gravem els Plens, 
tant els ordinaris com els extraordinaris, 
i els pengem íntegrament a les xarxes 
socials l'endemà que s'hagin celebrat.

En els últims anys, i degut a la voluntat 
de fer més transparents els estaments 
polítics del nostre país, conjuntament 
amb la irrupció de noves tecnologies 
que ens permeten retransmetre en di-
recte, ens trobem cada cop més Ajun-
taments que graven els Plens i fins i tot, 
els retransmetren en directe per a qui 
tingui interès en seguir-los.

Els Plens poden ser gravats, tant per 
la pròpia Corporació, com per part d'un 
regidor o des del públic.

Aquesta va ser la resposta que vam 
rebre quan ens vam assessorar jurídica-
ment sobre la possibilitat de gravar els 
Plens municipals, ja que la nostra deter-
minació per explicar la feina dels 3 regi-
dors d'ERC també inclou fer saber què 
passa a les sessions plenàries.

GRAVACIÓ DELS PLENS
MUNICIPALS

Celebrem que l’Agrobotiga tingui un nou 
adjudicatari, ja que com a mínim, ètica-
ment, és incoherent que una concessió 
pública estigui en mans d’un regidor de 
govern.

Recordem la Llei 21/1987 que regula 
les incompatibilitats dels càrrecs elec-
tes: un dels principis essencials del rè-
gim d’incompatibilitats és que l’exercici 
d’activitats privades està permès sem-
pre que no comprometi la imparcialitat 
i la independència del personal al servei 
de l’Administració pública. Per altra ban-
da, hi ha una sèrie d’activitats privades 
que no són compatibles amb l’exercici 
de càrrec electe, entre elles es detalla 
la següent: desenvolupament d’activi-
tats privades en els assumptes en què 
intervingui o hagi intervingut en els dos 
darrers anys o en que hagi d’intervenir 
per raó del lloc públic. 

AGROBOTIGA

Núria Banchs Montserrat. Amb aques-
tes línies et volem agraïr la teva tasca  
al llarg de tots aquests anys envers el 
poble. Disfruta d'aquesta jubilació tan 
merescuda!

JUBILACIÓ



3 COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ DEL 2015

El nostre vot serà favorable al compte gene-
ral ja que reflecteix la capacitat necessària 
per fer front a les necessitats financeres de 
l’Ajuntament.

Però això no vol dir que estiguem d’acord 
amb la manera que l’equip de govern gestio-
na els recursos econòmics dels que disposa.

Remarquem el nostre desacord en man-
tenir un romanent total de tresoreria de 
1.930.838,62€ amb totes les mancances que 
hi ha a Sant Cugat. De fet, fàcilment ens ve 
al cap on poder destinar-los o millor dit, in-
vertir-los ja que ràpidament tota la població 
obtindria un guany en benestar. 

Se'ns fa incomprensible que un Ajunta-
ment amb uns drets recaptats nets anuals 
(ingressos) de 1.573.145,36€ acumuli any rere 
any un saldo bancari de gairebé el mateix im-
port.  Si analitzem fredament només aques-
tes dades,  l’Ajuntament de Sant Cugat podria 
mantenir l’activitat normal del municipi du-
rant un any sencer sense cap tipus d’ingrés.

No creiem que cap contribuent estigui 
conforme en que els impostos que paga es 
mantinguin any rere any als comptes banca-
ris del seu Ajuntament.  

Teniu ja decidit algun projecte o destí per 
aquest import? O es gastaran tots l’últim any 
de legislatura?

ERC: 3 vots a favor.
PSC-PM: 4 vots a favor.

4 AVANTPROJECTE DE MILLORA DE 
L’EQUIPAMENT “EL FORN –

EXPOSICIÓ RURAL”: CONVERSIÓ EN
UN ESPAI MUSEÍSTIC CENTRAT EN LA 
HISTÒRIA DEL SINDICAT AGRÍCOLA
El pressupost d’execució és de
74.290€ + 15.600,9€ (IVA)= 89.890,9€

Continuem amb la mateixa opinió que 
vàrem manifestar al Ple del 5 de juliol, consi-
derem molt elevat l'import de l'avantprojecte 
tenint en compte que el Museu s'obre només 
tres cops a l'any.

ERC: 3 vots abstenció.
PSC-PM: 4 vots a favor.

5 RESUM PADRÓ HABITANTS 
A 1-1-2016

973 habitants (475 homes i 498 dones).
ERC: 3 vots a favor.
PSC-PM: 4 vots a favor.

6 PRECS I PREGUNTES
EXPOSICIÓ PER PART D'ESQUERRA:

En el Dia a Dia d’aquest setembre (nº 154) hi 
ha errades en el resum dels Plens:
• En el resum del Ple del 5 de juliol diu que 
s’aprova per unanimitat l’avantprojecte de 

1 ORDENANCES FISCALS 2017
No hi ha massa modificacions rellevants en 
les ordenances fiscals pel 2017. La major 
part d'impostos, taxes i preus públics man-
tenen la pujada de l’any passat. Així doncs, 
la nostra posició segueix igual i ens reme-
tem en termes generals als nostres comen-
taris fets l’any passat, moment en el que es 
van estipular gran part de les ordenances 
que continuarem tenint pel 2017. Destacant 
que la funció del sector públic, i en aquest 
cas de l’Ajuntament, es proveir en l’àmbit 
local d’una sèrie de béns i serveis que el sec-
tor privat no arriba i que són necessaris per 
aconseguir una societat més justa, ens crida 
l’atenció la modificació de la taxa d’activitats 
esportives i la taxa de la piscina municipal.

Trobem a faltar la quantificació de la 
disminució de les quotes d’abonaments i les 
entrades de dia de la piscina municipal. Dieu 
que disminueixen per adequar-les a les quo-
tes de municipis veïns i guanyar competitivi-
tat però ens agradaria saber quant.

4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2016

DEL PRESSUPOST 2016
Referent a l'adequació de la cuina en obra-
dor: podríem tenir el projecte? S'ha fet algun 
estudi de mercat per saber si realment serà 
viable? Què passarà amb el curs de cuina 
que s'està impartint? Hi estan d'acord els 
veïns i veïnes que formen part del curs?

ERC: 2 vots abstenció.
PSC-PM: 4 vots a favor.

5 RECUPERACIÓ DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE

DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES
En aplicació a la disposició addicional 12a de 
la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressu-
postos generals de l’Estat per a l’any 2016.

ERC: 2 vots a favor.
PSC-PM: 4 vots a favor.

millora de l’equipament “ El Forn - Exposició 
rural” quan en realitat els 3 regidors de ERC 
van votar abstenció. 

• En el resum del Ple de 26 de juliol no es fa 
cap menció a la moció sobre la fibra òptica 
que va presentar ERC i que va ser aprovada 
per unanimitat.

De fet no és la primera vegada que hi ha 
errors d’aquest tipus en els resums del Dia a 
Dia, en el Ple del 15 de setembre de l’any pas-
sat ja vam avisar sobre errades a la revista.

També volem deixar constància que so-
vint la informació que recull el butlletí munici-
pal és poc transparent i poc objectiva, de fet 
algunes vegades dóna la sensació que és la 
revista del partit polític de l’equip de govern. 

Al ser una revista municipal finançada 
amb els impostos de tots, per sentit comú, 
hauria d’incloure l’opinió de tots els grups po-
lítics que formen part de l’Ajuntament ja que 
així tothom s’hi podria identificar. De fet la le-
gislació catalana de règim local estableix que 
s’ha de garantir la participació dels regidors i 
grups municipals en els òrgans d’informació i 
difusió de titularitat municipal. 

Els butlletins municipals d'Olèrdola, Els 
Monjos… inclouen aquest apartat d’opinió 
dels grups municipals.

Destaquem que la variació de la taxa 
d’activitats esportives acumularà un incre-
ment de més del  20% en 2 anys. Al 2016 ja 
la vàreu incrementar el 10% i pel 2017 propo-
seu de nou un altre increment del 10%.

Sabem que la vostra justificació per a 
l’augment d'impostos, taxes i preus públics 
és sempre el mateix, el dèficit que repre-
senten i per tant ens sorprèn, que malgrat 
el dèficit que també representa la piscina 
municipal es redueixi la taxa.

Si per millorar el dèficit de la piscina ho 
voleu fer via reducció de taxes per augmen-
tar competitivitat, la qual cosa ens sembla 
encertada, lamentem que no es fes abans. 
Potser per a les activitats esportives tam-
bé serviria aquest criteri, ja que segons els 
informes econòmics que acompanyen l’ex-
pedient, pel 2017 es preveu el mateix ingrés 
que al 2016, tot i augmentar les taxes el 10%, 
el que vol dir que hi haurà menys inscrip-
cions.

6 RATIFICACIÓ, SI ESCAU, LA 
DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS

O UTILITAT MUNICIPAL DE LES OBRES 
OBJECTE DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
DEL DECRET D’ALCALDIA
NÚM. 144/2016.
Es tracta de les obres del nou menjador es-
colar.

ERC: 2 vots a favor.
PSC-PM: 4 vots a favor.

PRECS I PREGUNTES
• En el Ple del 20 de setembre vàrem fer 
constar que la legislació catalana de règim 
local estableix que s’ha de garantir la parti-
cipació dels regidors i grups municipals en 
els òrgans d’informació i difusió de titulari-
tat municipal. Vàreu dir que ho consultaríeu 
i estudiaríeu. A dia d’avui, gairebé 2 mesos 
després, no hem rebut resposta. 
• Hem rebut la convocatòria de la consti-
tució del Consell de Poble que es celebrarà 
el pròxim 29 de novembre. Per què es duu 

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2016

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 25 D'OCTUBRE DE 2016

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 15 DE NOVEMBRE DE 2016

Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot. No hem inclòs els punts 1 i 2 del Ple, que 
tracten de resolucions i informacions de l’alcaldia.

Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot. No hem inclòs els punts 1, 2, 3 i 7 del Ple, 
que tracten de resolucions i informacions de l’alcaldia.

PREGUNTES PER PART D’ERC:
• Quin reglament o criteris es segueixen 
per contractar personal a l'Ajuntament? 
Hi ha alguna base de dades per tal que les 
persones que hi estiguin interessades s'hi pu-
guin apuntar? A Sant Cugat hi ha força gent a 
l'atur i considerem que s'ha de donar prioritat 
als aturats del poble a accedir a les places va-
cants.

• Demanem que se'ns expliqui el relacionat 
amb el Sud-6 on es fa referència a la Junta de 
govern del 26 de juliol de 2016. Està previst 
tirar-ho endavant aviat? 

• També a la Junta de govern del 26 de ju-
liol hi ha previst convertir la cuina del Centre 
Cívic en obrador. Amb quin objectiu?

• Referent al local del Centre Cívic, el Cub, 
que s'ha facilitat als joves, no entenem quin 
criteri s'ha utilitzat per oferir-ho només a uns 
quants joves. Deixant de banda les molèsties 
ocasionades pel soroll: compleix normatives 
de seguretat i higiene? Hi ha lavabos, aigua? 
Hi ha algun responsable major d'edat men-
tre estan al local, qui se'n responsabilitza?, ja 
que s'ha pogut veure algun comportament 
irresponsable i perillós. A banda de tot això, 
a canvi de què disposen del local? Si una de 
les condicions de les entitats és col·laborar en 
actes del poble, per què a ells no se'ls ha vist 
col·laborant o ajudant a muntar o desmuntar 
taules, cadires... o sigui donant un cop de mà 
a la Festa Major i a la comissió de festes?

Pel què fa a la modificació del punt 3 
de l’article 2n de l’ordenança d'impost sobre 
l’increment de valor dels terrenys de natura-
lesa urbana voldriem que ens confirmeu si 
també  és conseqüència de l’adaptació del 
redactat a les ordenances que publica l'or-
ganisme de gestió tributària.

En l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica voldriem que ens aclaríssiu si la 
nova bonificació té en compte també els ve-
hicles híbrids i de gas natural.

ERC: 3 vots en contra.
PSC- PM: 4 vots a favor.

2 INSTAL·LACIÓ D’UN MÒDUL 
PREFABRICAT PER UTILITZAR-SE

COM A MENJADOR DEL CEIP
LES VINYES

ERC: 3 vots a favor.
PSC- PM: 4 vots a favor.

a terme a la Sala Polivalent del Centre Cívic 
enlloc de la Sala de Plens de l'Ajuntament? 
També ens ha sobtat que es convoqui a les 7 
de la tarda. Tenint en compte l'horari laboral 
de la majoria de gent, no és molt d'hora?
• A la junta de govern del passat 13 de se-
tembre, hi consta l'aprovació de l’adjudica-
ció de la contractació del servei d’elaboració 
d’un estudi de viabilitat del Sud 7 del POUM. 
Se'ns pot explicar de què es tracta?
• El camí de Sant Miquel que va de Puigci-
gró al Carrefour encarà està tancat. Quan es 
pensa obrir? 
• D'ara endavant l'oli per reciclar s'haurà 
de portar a l'Agrobotiga, això vol dir que co-
mencaran les obres per instal·lar el caixer al 
darrere el Cafè?
• Recordem a la Sra. Eva Trias, que a la 
reunió que vam tenir per tractar l'estat dels 
camins de Sant Cugat, es va comprometre a 
acompanyar-nos per veure'ls in-situ. Des del 
passat 7 de juny estem esperant que es posi 
en contacte amb nosaltres.

1 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 
NETEJA DEL CEIP LES VINYES

S’adjudica aquest servei a l’empresa Multi-
serveis Ndavant SL per un import anual de 
24.789,54€. Ha quedat en tercera posició pel 
que fa la valoració econòmica i en primera 
posició en la valoració judici. En total  es van 
presentar 8 empreses per oferir aquest servei.

Ens abstenim ja que no hem format part 
del procediment de contractació i el nostre 
vot tampoc es decisiu.

ERC: 3 vots abstenció.
PSC-PM: 4 vots a favor.

2 CONCESSIÓ DE L’EXPLOTACIÓ DEL 
SERVEI D’AGROBOTIGA I PUNT

D’INFORMACIÓ TURÍSTICA
En aquest cas si que el govern municipal 
ens va instar a formar part del procediment 
(Mesa) de Contractació.  Es van rebre tres 
ofertes, però dues van ser descartades per 
no complir amb requisits establerts en les 
Clàusules Administratives.

Ens preguntem perquè ens an fer partí-

cips d’aquesta mesa de contractació i no de 
cap altre…

ERC: 3 vots a favor.
PSC-PM: 4 vots a favor.

3 NOMENAMENT DELS VEÏNS/ES 
QUE FORMARAN PART DEL

CONSELL DE POBLE
Un cop acabat el termini s’han presentat un 
total de 13 candidatures. Segons el reglament 
del Consell de Poble s’han d’escollir 11 repre-
sentants i per tant es fa un sorteig públic per 
escollir els membres del Consell de Poble.

Creiem que la resposta de la població dei-
xa clar el poc èxit de la convocatòria, només 
13 candidatures presentades per formar part 
d'un òrgan que té com a finalitat el debat, dis-
cussió i reflexió per tal de possibilitar la presa 
de decisions consensuades. De tota manera, 
com que s’ha realitzat el sorteig de forma pú-
blica i respectant les franges d’edat  que va 
proposar el nostre grup votem favorablement.

ERC: 3 vots a favor.
PSC-PM: 4 vots a favor.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 4 D'OCTUBRE DE 2016



RESUM DE LES XARXES
DE L'ANY 2016

AJUDA’NS A
FER-LA GROSSA
SI EN VOLS, DEMANA'NS UNA PARTICIPACIÓ

AMB LA TEVA APORTACIÓ
CONTINUAREM EL NOSTRE
COMPROMÍS DE DIVULGAR
LA NOSTRA FEINA A L’AJUNTAMENT

web, facebook, twitter, youtube


