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Ens trobem cada dilluns al vespre. Si voleu parlar amb nosaltres, truqueu-nos: 684 45 31 19,
o envieu-nos un mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat  ·  web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat

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

El motiu de voler fer una xerrada sobre el Pla d'Orde-
nació Urbanística Municipal (el famós POUM) era sen-
zill. Ara que es tornen a moure fils, encara que siguin 
discrets, per tornar-lo a engegar, hem cregut que era 
un bon moment per parlar-ne.

Fa gaire bé 2 anys que estem assessorant-nos amb 
gent experta per aprendre i entendre què és i com 
funciona un POUM. Dins d'aquest "grup assessor" hi 
tenim un arquitecte, un advocat especialitzat en Urba-
nisme, un enòleg que ha estat força anys Regidor d'Ur-
banisme i el President de la Sectorial d'ERC de Medi 
Ambient i Energia.

Ells, cadascú des del seu vessant, ens estan explicant 
com interpretar lleis, normatives, plànols, com incideix 
el POUM de Sant Cugat en el territori, en el medi am-
bient i en el poble mateix.

I aquí és on comencem a veure que el POUM de 
Sant Cugat, com tants d'altres, no reflexa la realitat, 
ni la d'ara ni la d'anys enrere. Es va redactar en una 
època en què hi havia una bombolla immobiliària molt 
gran i es va fer amb desmesura i poca consciència. I, 

d'aquesta desmesura ve el nom de la xerrada que vam 
fer el passat 11 de març: AQUEST ANY SEREM 2.079 
HABITANTS AL POBLE. Segons el POUM que es va 
aprovar l'any 2006, aquestes 2.079 persones són les 
que hauríem d'estar vivint avui a Sant Cugat, però aquí 
no s'acaba la sorpresa… l'any 2025 està previst que en 
siguem 3.573. Per sort, encara no hem arribat a 1.000 
habitants.

I si parlem d'indústria, tres quarts del mateix. Una 
previsió de creixement fora mida que no té res a veure 
amb el que està passant avui.

En definitiva, 30 hectàrees per fer-hi cases i 34 i mit-
ja per a polígons, que és el mateix que dir 42 camps 
de futbol per fer-hi cases i 49 camps de futbol per a 
polígons. Un model de poble que a nosaltres no ens fa 
el pes i creiem que a molts veïns i veïnes, segurament, 
tampoc.

Estem preparant noves actuacions per tal que, tot-
hom qui vulgui, pugui saber com ha de ser el creixe-
ment del poble segons el POUM. Us en mantidrem 
informats.

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

XERRADA "AQUEST ANY SEREM
2.079 HABITANTS AL POBLE,
EL POUM DE SANT CUGAT A DEBAT"

Aquí podeu veure el vídeo de l'acte
http://dom.cat/16u5



Com ja us vàrem informar en el Mentrestant del passat mes de desembre, des de l’octubre de 2016 
gravem amb imatge i so les sessions dels Plens, tant ordinaris com extraordinaris i els pengem a les 
xarxes socials. Així teniu al vostre abast tota la informació per estar al dia de la política municipal. 

És per aquest motiu que hem cregut convenient reduir en part el resum dels plens en el nostre 
butlletí. Creiem que la transparència és un principi essencial i és per això que fem tot el que està a 
les nostres mans per facilitar la informació al ciutadà per tal que aquest pugui avaluar la gestió de 
les administracions. Us animem a què accediu a les sessions plenàries a través del següent enllaç:      

http://dom.cat/xt3
Accés directe al nostre 

canal de youtube

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

Això és el que vàrem reclamar en el Ple del 20 de setembre de 2016. En el Ple del 15 de novem-
bre la Sra. Alcaldessa ens va confirmar que tindríem un espai a partir de la primera publicació del 
2017, però res de res… Només després de molta paciència i insistència, aquest mes d'abril han 
començat reunions per a crear un Reglament de Comunicació Local. Perquè diuen que cal tenir 
un Reglament de Comunicació Local.

Esperem que aquestes reunions serveixin perquè la nostra opinió quedi també reflectida en 
una publicació municipal, la qual ha de ser plural, ja que algunes vegades dona la sensació que 
és la revista del partit polític de l’equip de govern.

Malgrat això, després de constatar que el cost de cada número del Dia a Dia és de 646,14€, no 
volem formar part d’aquest despropòsit de despesa mentre sigui tan desorbitada.

REVISTA DIA A DIA

És molt fàcil donar com a titular que les ordenances fiscals per l’exercici 2017 s’han congelat, i 
explicar en lletra petita els detalls.

Remarquem que ha augmentat un 10% la taxa d’activitats esportives i tenint en compte l’aug-
ment ja produït el 2016, acumula un increment del 20% en només 2 anys. Ho justifiquen dient que 
presenten un desequilibri financer, però el que no expliquen és que  els estudis econòmics rela-
tius a aquesta taxa detallen que  l’increment de la taxa fa augmentar el dèficit d’aquesta partida. 

Per altra banda, celebrem que redueixin la quota de la Piscina Municipal, encara que lamen-
tem que aquesta mesura no s’hagi pres abans.

També us volem recordar que les ordenances del 2016 van patir un increment generalitzat de 
les taxes, com ara: la taxa de subministrament d’aigua que ha augmentat entre el 6% i el 7%, tant 
en el consum com en la quota del servei; augment del 10% de la taxa de recollida d’escombraries; 
augment de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol…

En definitiva, el nostre vot per les ordenances fiscals 2017 ha sigut en contra, ja que lamen-
tablement es manté l’increment del 2016, a més a més de la falta de coherència que hi ha en les 
explicacions que dona l’equip de govern per incrementar la taxa d’activitats esportives.  

ORDENANCES 2017RESUM DELS PLENS

1 Pressupost Municipal pel 2017
ERC votem en contra.

2 Modificació de crèdit 10/2016
Suplementar la partida de carrers i vies pú-

bliques en 9.000€, ja que s’ha de dur a terme 
la poda de l’arbrat viari i cobrir altres eventu-
alitats fins a final d’any. Al no haver-hi prou 
diners en aquesta partida pressupostària, 
aquest import no previst en els pressupostos 
es finançarà mitjançant la partida del Casal 
d’Estiu Municipal, ja que el Consell Esportiu 
de l’Alt Penedès ja s'encarrega d'organit-
zar-lo.

ERC votem a favor.

3 Modificació del POUM per la
supressió de la traça alternativa a la 
N-340         
ERC votem abstenció.

5 Moció per reclamar mesures
urgents per pal·liar els efectes i 
eradicar la pobresa energètica
ERC votem a favor.

3 Aprovació, si escau, de la 
convocatòria de subvencions per a 
entitats i associacions per a l’exercici 
2017 i de les corresponents bases 
reguladores

ERC votem a favor.

4 Aprovació, si escau, del plec de 
clàusules i licitació que regeixen la

concessió administrativa i patrimonial 
de l’ús privatiu del domini públic 
destinat a l’explotació del servei del bar 
de la piscina municipal de Sant Cugat 
Sesgarrigues, de propietat municipal, 
pels períodes estivals de 2017 i de 2018 
mitjançant procediment obert

Per quin motiu s'ha rescindit la concessió? 
Al Ple extraordinari del passat 30 de maig 

vam dir que durant els dos anys que dura la 
concessió hi hauria temps suficient per valo-
rar el perquè costa tant trobar empreses que 
vulguin presentar-se a la licitació del servei 
de bar de la piscina, i poder elaborar així 
un plec de clàusules per tal que s’hi puguin 
presentar més ofertes. Veient els resultats, 
creiem que ha arribat el moment de fer-ne 
una valoració, informar-se amb altres muni-
cipis i modificar les condicions. 

ERC votem abstenció.

6 Precs i Preguntes
•	 Semàfor	N-340:

Quan es posarà en marxa?
•	 Obrador	del	Centre	Cívic: Ja està en ple 
funcionament? Hi ha projectes previstos per 
amortitzar-lo a més del taller de cuina?
•	 Per	què	s'han	canviat	els	vidres	del	Cen-
tre Cívic?
•	 Al	Ple	de	15	de	novembre	vam	preguntar	
pel camí tallat que va de Puigcigró al Car-
refour. Se'ns van donar les explicacions per-
tinents.  Han passat dos mesos: quines solu-
cions alternatives s'han trobat? Suposem que 
ja deu haver-hi un termini per obrir el camí.  
Un veí ha parlat directament amb els amos 
d'Àrea de Guissona i li han obert el camí.

(L'endemà de fer aquesta observació al 
Ple, el camí tornava a estar tancat).
•	 Se'ns	 pot	 informar	 de	 l'estat	 en	 què	 es	
troba la instal·lació de la fibra òptica a Sant 
Cugat?

1 Aprovació, si escau, de l’esborrany de 
l’acta de les sessions anteriors (Ple
de 15 de novembre de 2016, Ple de 20 
de desembre de 2016)
En el Ple de 15 de novembre, el darrer prec 

del nostre grup diu que «la Sra. Dolors Estru-
ga, emplaça a l’Eva Trias a anar a veure els ca-
mins in situ tal com es va comprometre en la 
reunió del mes de juny». El que hauria de dir 
és que «recordem a la Sra. Eva Trias que en-
cara estem esperant que es posi en contacte 
amb nosaltres per anar a veure els camins». 
També afecta al resum d'aquest Ple del Dia 
a Dia del passat mes desembre, perquè diu 
«El govern municipal respon que es realitzarà 
proposta de dates», però realment no hi va 
haver cap resposta.

ERC votem a favor (si fan l'esmena).

3 Inventari general consolidat de béns i 
drets municipals
Ja hem remarcat en altres ocasions la obli-

gació de l’Ajuntament de disposar d’un inven-
tari general, ja que és molt important per tal 
de poder exercir les funcions de protecció i 
gestió adequada dels béns municipals. El seu 
volum és tan gran que si no es gestionen bé 
es poden acabar malmetent o perdent. Tot i 
això, el nostre vot és abstenció ja que no po-
dem aprovar un document que no hem revi-
sat, tot i haver-lo sol·licitat. Lamentem que no 
se’ns hagi facilitat abans tot i haver fet cons-
tar en diverses ocasions el nostre interès pel 
mateix des de l’inici de la legislatura.

ERC votem abstenció.

4 Modificar i ampliar la delegació de 
funcions en la Diputació de Barcelona

i alhora revocar, confirmar i clarificar
l’abast d’anteriors acords

ERC votem abstenció.

5 Classificació de les ofertes del 
procediment de la concessió del

servei públic de bar de la piscina pels 
períodes 2017 i 2018

Es presenten 4 ofertes i 3 són descartades 
per no complir amb els requisits establerts al 
plec de clàusules administratives particulars. 
S’adjudica a Jesús Cardenete.

ERC votem a favor.

•	 En	motiu	 de	 les	 reiterades	 queixes	 dels	
veïns demanant que es podin els plataners 
de la pl. Joan Sangenís degut als problemes 
que	comporten	de	brutícia	i	d'al·lèrgies,	de-
manem	 que	 se'ls	 doni	 una	 solució	 urgent. 
Es van podar els plataners de l'àrea de l'es-
cola perquè les mestres s'havien queixat de 
problemes d'alèrgia. Amb quin criteri s'es-
cullen les zones que es poden? Per lògica i 
per coherència s'haurien de podar els de tot 
el poble.

6 Ratificació Decret Alcaldia 11/2017: 
autorització precària per utilitzar una

superfície cedida fins que les finques 
afectades s’adaptin a la nova alienació 
establerta al POUM

ERC votem abstenció.

7 Moció d’adhesió a la campanya casa 
nostra és casa vostra
ERC votem a favor.

8 Prendre coneixement de la renuncia 
al càrrec de regidora de la Dolors 
Estruga

1 Presa	de	possessió	de	l'Anto	Admetlla	
com	a	regidora	d'ERC

2 Modificació puntual del POUM per 
eliminar la reserva de sòl per la

variant de la N-340
ERC votem abstenció. 

4 Modificació per crèdits extraordinaris 
i suplement de crèdits
Inclou els següents projectes:
Museïtzació Forn (FEDER); il·luminació 

Sala de Lectura; càmeres vigilància espais 
lliures; material informàtic; nou Hotel Enti-
tats; pont sobre la riera de Sant Marçal i Can 
Suriol.

Critiquem la barreja de conceptes i que 
caldria poder votar cada projecte per separat.

ERC votem abstenció.

PLE EXTRAORDINARI
20 / 12 / 2016

PLE EXTRAORDINARI
11 / 04 / 2017

PLE ORDINARI
17 / 01 / 2017

PLE ORDINARI
21 / 03 / 2017

El pressupost com a eina principal de la ges-
tió dels recursos del municipi ha de permetre 
que les competències bàsiques que té as-
signades el nostre Ajuntament, i per tant els 
serveis mínims que ha de prestar obligatòria-
ment, com ara cementiri, recollida de residus, 
neteja viària, clavegueram i pavimentació de 
vies públiques, entre d’altres, es prestin amb 
uns estàndards de qualitat.

Analitzant les partides de despesa per 
programa econòmic, creiem que les partides 
de carrers, vies públiques i camins rurals són 
insuficients, ja que veient l’estat actual en el 
que es troben necessiten d’un bon manteni-
ment per complir amb els estàndards de qua-
litat als que tots tenim dret. 

Altres partides que són insuficients són la 
neteja viària, malgrat l’augment de recursos 
al que l'equip de govern va accedir després 
de la nostra petició per els pressupostos del 
2016, i la de recollida d’escombraries, ja que 

sempre estan els contenidors plens fins dalt 
i bruts.

Per altra banda, ens sorprèn la inclusió 
d’una partida de 10.000€ referent a Museu 
sobre memòria històrica en el capítol 2 de 
béns i serveis corrents. Ens podeu dir què 
preveu exactament?

10.000€ com a inversió en el pressupost 
del 2016 + 10.000€ com a despesa corrent en 
el pressupost del 2017 sumen ja 20.000€ per 
un museu d’armes? De la guerra civil?

Les partides de Leasing del vehicle elèctric 
i la d’horts urbans ja estaven en els pressu-
postos del 2016 i ara es repeteixen en el 2017. 
Per què no s’han realitzat durant el 2016? La 
partida d’horts urbans de 15.000€ recull no-
més el projecte? 

Malgrat que els 17.500€ per la instal·lació 
del Punt de vehicles elèctrics siguin subven-
cionats, dubtem de la utilitat d’aquesta in-
versió. Quin és el cens de vehicles elèctrics a 

Sant Cugat Sesgarrigues?  Segurament altres 
inversions més útils afavoreixen el respecte 
al medi ambient.

Pel que fa l’skatepark sol·licitat pel Consell 
d’Infants a instal·lar a la plaça Joan Sangenís, 
caldria acompanyar-lo d’un projecte d’aprofi-
tament i millora d’aquesta plaça, ja que està 
molt deixada.

És per tots aquests motius que vam votar 
en contra dels pressupostos, tot i que valo-
rem positivament la inversió en càmeres de 
vigilància a les entrades del poble, ja que la 
preocupació per la seguretat és general en el 
nostre municipi i nosaltres ja ho vàrem pro-
posar en la reunió del passat 3 de febrer que 
vam tenir per tractar el tema dels robatoris.

També lamentem no haver pogut partici-
par en l’elaboració d’aquests pressupostos, 
ja que la nostra opinió també representa una 
part de la població. 

PRESSUPOSTOS 2017



a reaccionar i que, per ara, ja hagin mantin-
gut una reunió amb el Cap dels Mossos d'Es-
quadra, la qual no s'han estalviat d'anunciar 
a "bombo i plateret" als mitjans de comu-
nicació. Potser hagués estat millor ser més 
discrets i explicar-ho només als veïns i veï-
nes del poble?

El que ja no celebrem ni ens agrada és 
que en 3 plens diferents, des del gener del 
2016, ERC hem preguntat i aportat propos-
tes sobre aquesta qüestió, però per desgrà-
cia, l’equip de govern sempre ens ha respost 
amb arguments que no convencen i sense 

rar-ho moltíssim, he hagut de prendre la de-
cisió de renunciar al meu càrrec per motius 
professionals.

Amb la meva renúncia, però, la nostra fei-
na a l'Ajuntament no es veurà afectada, ja 
que bona part de la tasca que fem els re-
gidors no seria possible sense l'equip ferm 
i compromès que hi ha al darrere formant 
el grup d'ERC, i del que en seguiré formant 
part. Tot el meu agraïment als companys per 
la seva comprensió i el seu suport en tot mo-
ment, i en especial, a l'Anto Admetlla, que 
em substitueix des de la presa de possessió 
al Ple extraordinari de l'11 d'abril.

Des de fa massa temps hi ha un degoteig 
constant de cases on han entrat a robar i, 
per desgràcia, no s’atura. Veient com l’Ajun-
tament no feia res al respecte, un grup de 
veïns i veïnes ja fa dies que s'està mobilit-
zant i això ha fet que l'equip de govern mo-
gués fitxa.

Felicitem la inicitiva popular i ens posem 
al costat dels veïns i veïnes que estan farts 
d'un problema en majúscules que ens preo-
cupa a tots, i molt.

Celebrem que, com a mínim en aquest 
cas, la força veïnal hagi obligat el Consistori 

Aquí podeu veure dues parades d'autobús. Són parades utilitzades diàriament pels nens i nenes que van als instituts de Vilafranca. També per 
la gent que va a Vila. La de l'esquerra és d'Avinyó Nou: neta, amb un seient, vorera, parets que protegeixen del vent i la pluja i una paperera al 
costat. A la dreta la mateixa parada, però de Sant Cugat… Parlem d'estàndards de qualitat?

Quan se'm va oferir la possibilitat d'encap-
çalar la llista per Esquerra Republicana a les 
Eleccions Municipals 2015 hi vaig accedir 
amb molta il·lusió després de meditar-ho 
molt. No em podia negar davant d'un projec-
te engrescador: fer de Sant Cugat Sesgarri-
gues un poble millor i seguir lluitant per la 
construcció d'un nou país. 

Que molts veïns ens mostressin la seva 
satisfacció per aquesta nova llista i ens fes-
sin confiança el dia de les eleccions, amb els 
resultats obtinguts, em va confirmar que ha-
via près la decisió correcta.

Amb molta recança i després de valo-

Quan en la votació d'un Ple ens abstenim vol 
dir que no votem ni a favor ni en contra, i els 
motius poden ser diversos:

– Pot ser que no tinguem prou informació 
per tenir una postura definida del tema que 
es tracta, ja sigui perquè encara no ens ha 
arribat la informació suficient o perquè no 
veiem clar el plantejament que se'ns exposa.

– Pot ser que estiguem d'acord amb una 
qüestió, però no ho estiguem amb la manera 
com es duu a terme la seva resolució.

– Pot ser que sigui un punt que engloba 
diferents conceptes o partides que l'equip 
de govern ha decidit que es voten juntes i 
el nostre grup està d'acord només amb una 
part de les partides o conceptes i amb d'al-
tres no. I és molt possible que l'equip de go-
vern, de vegades, opti per aquesta manera 
de fer per tal de forçar el nostre vot.

cap mena de projecte clar per intentar sol-
ventar o, com a mínim, minimitzar aquesta 
situació tant crítica que estem vivint.

Aquest fet ens demostra que, de vegades, 
quan la gent s'organitza té més força que 3 
regidors a l'oposició.

Per cert, no dubteu que ens diran que 
les coses s’han de planificar i fer ben fetes 
i que per això cal temps. Però, siguem se-
riosos, quant temps fa que estem esperant 
que l’Ajuntament actui d'una manera clara i 
contudent respecte els robatoris?

ELS VEÏNS I VEÏNES S'ORGANITZEN
I  L'AJUNTAMENT ES VEU OBLIGAT A MOURE FITXA

CARTA OBERTA DE LA DOLORS ESTRUGA

ABSTENCIÓ

ESTÀNDARDS DE QUALITAT


