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

En el dia gros, el dia del gran dinar,
El dia de festa major (…)
La taula parada amb els tovallons molt ben plegats,
col·locats damunt dels plats.
La mare pensant en anar a ballar sardanes.
I jo amb els peus destrossats d'haver saltat tant
amb el ball de gitanes.

L'olor de polvora sempre m'ha fet pensar
en el valent del meu germà.
L'olor de canelons en els petons de la iaia.
El vestit de mudar acabat de planxar
en la meva germana.
El so de les gralles en el pare i els castells.
El so de les copes en els cosins a taula.

ANNA ROIG
I L'OMBRE DE TON CHIEN   (FRAGMENT)
CANÇÓ DE L'OBRA VILAFRANCA, UN DINAR DE FESTA MAJOR

Construir una
nova república sí✓



3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2017 DEL 
PRESSUPOST 2017.

Ens vam abstenir en aquest punt pels mo-
tius que us expliquem a continuació:

Ja ho vam comentar en el ple extraordinari 
del mes d'abril passat.

Considerem que no es pot votar dins el 
mateix punt diferents partides, ja que cada 
una d'elles es mereix un vot per separat i una 
reflexió. Per exemple:

En el punt A (modificació per crèdits extra-
ordinaris) no entenem com no es van posar 
en el pressupost del 2017 les partides de la 
barana del Centre Cívic; del clavegueram, de 
la supressió de les barreres arquitectòniques 
i les millores de la terrassa de la Gruta; de les 
finestres i tancaments de l'escola i la porta de 
la llar. Aquestes actuacions ja podien estar 
previstes en aquest pressupost ja que no són 
qüestions noves, fa anys que ja es podrien 
estar arreglant. Ens preguntem si no es van 
posar en el pressupost per tal que no sortís 
massa elevat o és que no hi ha previsió i es 
van fent les coses a mida que hi anem pen-
sant?

Pel què fa a la partida del camí de l'Hostal 
Nou, comenteu que d'un temps cap aquí el 
camí s'ha malmès molt. No serà perquè hi ha 

un camí que també porta 
al polígon i està tallat des 
de fa mesos?

Per cert, teniu pres-
supostos per a totes 
aquestes partides o en-
cara s'han de demanar?

Per exemple, quantes 
finestres de l'escola està 
previst canviar amb els 
17.000 € que hi heu des-
tinat?

Veiem que hi ha temes 
que són necessaris, però 
n'hi ha d'altres, com és el 

cas de la vorera i l'escala, que caldria veure 
quina és la necessitat real d'aquesta actuació. 
Com és possible que porteu al ple una actua-
ció que encara no té un projecte acabat i per 
tant és impossible que tingui uns pressupos-
tos, a la qual hi destineu 26.500€? D'on ha 
sortit aquesta quantitat? Les obres d'una vo-
rera i una escala valen això? Quina pressa hi 
ha per posar aquesta partida en aquest ple?

No s'inclouen els punts 1, 2 i 5 que tracten
de l'acta anterior, resolucions i informacions d'Alcaldia.

Per cert, està molt bé que penseu que 
cal treure les barreres arquitectòniques 
de la Gruta, però posant una escala de 
9 graons al final d'una vorera, no creieu 
que és una mica incongruent amb l'actu-
ació que acabeu de fer a la Gruta? Si és 
d'imperiosa necessitat, sempre serà mi-
llor una rampa que una escala de 9 graons.

Tenim la sensació que ens esteu donant 
gat per llebre i que les explicacions que ens 
doneu no són suficients i, com hem dit al prin-
cipi, considerem que no es poden votar les 
partides que proposeu juntes, per tant el nos-
tre vot no serà a favor, tot i que considerem 
que hi ha alguna partida que és necessària.

A totes les preguntes que vam fer, l'Al-
caldessa ens va dir que ens respondria per 
escrit. La resposta ha trigat dos mesos en 
arribar.

4 MOCIÓ PER ALLIBERAR LA 
REINVERSIÓ DEL SUPERÀVIT DELS 
ENS LOCALS.

En aquesta moció es demana  que es perme-
ti als ens locals reinvertir el superàvit de la 
forma que considerin més convenient segons 
les necessitats de la ciutadania i del territori 
afectats.

En aquest punt vam votar a favor.

6 PRECS I PREGUNTES.
Preguntes per part d’ERC:

• Referent a l'asfaltat del camí de l'Hostal 
Nou, ens agradaria saber de qui són aquestes 
màquines a les quals feu referència?

I si es fa per pressupost o per administra-
ció? També ens agradaria saber des d'on s'as-
faltarà aquest camí?

Si feu memòria, nosaltres ja vam demanar 
en el seu moment que es col·loqués un mirall 
i que l'arreglessiu.

• Referent a la neteja de carrers, al carrer 
de la Rasa de l'Amell, faria falta una bona ne-
teja d'herba. Ja que veiem que us ho podeu 
permetre, també podríeu posar una reixa de 
ferro al forat que es troba el final del carrer 
per protegir que cap nen hi pugui accedir. I 
així evitem que puguin pendre mal els nens 
i nenes que són els que tenen un accés més 
fàcil.

• Tornant el tema de la neteja, i ja que 
també us ho podeu permetre, no costaria res 
fer un repàs al cementeri, que encara que no 
ho puguin disfrutar ells, "els difunts", almenys 
ho poguem disfrutar els que anem a visitar 
els nostres éssers estimats. Gràcies.

• Què va passar l'1 de maig al Local del 
Joves amb la utilització d'armes?

Van venir 3 patrulles de Mossos i es va fer 
un registre al Local.

• Tornem a sol·licitar contenidors de poda 
repartits pel poble. Només cal veure les res-
tes de poda que hi ha al c. de les Creus amb 
el c. Esperanto.

• Quan van començar les obres a l'Àrea de 
Guissona? (No van saber donar una resposta 
clara). Fa molts mesos que estem sense camí.

Hi ha dos temes molt importants relacio-
nats amb aquestes obres:

1 – Cal que es tanqui el perímetre de l'obra. 
Per què cal? Totes les obres, per llei, han d'es-
tar tancades per tal que 
no s'hi pugui accedir… i 
no hi puguin haver ac-
cidents desgraciats com 
els dos casos que hi ha 
hagut en pocs dies (1 
nen de 13 anys mort a 
Teià i un altre, també de 
13 anys en estat crític a 
Montcada).

No sabem per què no 
està tancada aquesta 
obra, però el que sí sa-
bem és que l'Ajuntament 
és qui ha de vetllar per 
tal que això es compleixi.

2 – Comença a ser ur-
gent que el camí s'obri i 
més ara que sembla que 
les obres s'han aturat i tot fa indicar que va 
per llarg. S'ha d'acondicionar el camí per tal 
que sigui tant segur com abans de començar 
les obres.

• Seguint amb els camins, Eva, hem vist 
que esteu estessant camins.

Quins camins teniu previst fer?
Hem tingut queixes del camí de les Rases. 

L'hem anat a veure i realment està molt mala-
ment. A part de que les bardisses es mengen 
els cotxes, arriba un  moment que no es pot 
passar amb el cotxe i els tractors es queden 
encallats pel fangar que hi ha.

(És un camí municipal: està al Catàleg de 
camins municipals de la Diputació de Barce-
lona).

 La Regidora ens va dir que en una set-
mana ens donaria el llistat dels camins amb 
les actuacions que estaven previstes i el 
pressupost. Vuit setmanes després rebem 
el llistat però sense el pressupost… On és?

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 16 DE MAIG DE 2017

Pel què fa a la 
partida del camí 
de l'Hostal Nou, 

comenteu que 
d'un temps cap 

aquí el camí s'ha 
malmès molt.

No serà perquè 
hi ha un camí 

que també porta 
al polígon i està 
tallat des de fa 

mesos?

Àrea de Guissona:
Cal que es tanqui 
el perímetre 
de l'obra per 
tal que no s'hi 
pugui accedir 
i no hi puguin 
haver accidents 
desgraciats com 
els dos casos 
que hi ha hagut 
en pocs dies a 
Catalunya. I és 
urgent també que 
el camí s'obri de 
manera segura.



1 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
CESSIÓ DE TERRENYS PER LES 
OBRES “D’ITINERARI DE VIANANTS

A LA CARRETERA BV-2429. TM 
SANT CUGAT SESGARRIGUES” A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
En aquest punt ERC vam votar a favor.

2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLÈRDOLA I L’AJUNTAMENT DE

SANT CUGAT SESGARRIGUES PER 
A LA REALITZACIÓ DELS TRÀMITS 
NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE PONT SOBRE LA RIERA 
DE SANT MARÇAL I ARRANJAMENT 
DELS ACCESSOS A CAN SURIOL

En aquest punt vam votar a favor.

3 APROVACIO INICIAL, SI ESCAU, 
DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE 
L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA,

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES, L’ASSOCIACIÓ DE 
PROPIETARIS DEL POLÍGON SANT 
PERE MOLANTA I LA CORPORACIÓ 
ALIMENTARIA GUISSONA S.A. PER 
A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DES 

D’OLÈRDOLA AL SECTOR SUD-9 I AL 
SUBSECTOR SUD-10A DEL POUM DE 
SANT CUGAT SESGARRIGUES
En aquest punt ERC ens vam abstenir.

D'aquest conveni que signeu a l'Ajunta-
ment d'Olèrdola en volem destacar diverses 
qüestions:

• Suposem que aquests 21.977,58€, que 
són un deute adquirit de l'Ajuntament de 
Sant Cugat amb el d'Olèrdola, tenen relació 
amb els 21.076,55€ que vau aprovar en el Ple 
ordinari del mes passat… Però hi ha una di-
ferència de 901,03€. Aquesta diferència està 
controlada o fareu alguna altra derrama per 
aquest import en propers Plens? 

• En el conveni es parla de 21.977,58€ que 
si ho desglossem són les 3 anualitats (2013 / 
2014 / 2015) més els interessos que això ha 
generat (18.804,36€ + 3.173,22€). Uns interes-
sos que si no haguéssiu decidit que deixaveu 
de pagar en el seu moment, ara ens els estal-
viaríem. Tot i que sabem que vau al·legar que 
consideràveu que no era correcte cobrar els 
interessos, evidentment, els heu hagut d'aca-
bar pagant. 

El conveni també parla de l'anualitat del 
2016 que és de 6.346,47€.

És a dir, per aquests 4 anys us heu gastat 
28.324,05€, que si ho traduïm són 4.712.725 
pessetes. Voleu dir que al poble li surt a 

compte aquest negoci?
I a partir del 2017, anualitats de 2.500€ més 

l'increment de l'IPC i el que vagi sorgint…
A nosaltres ens sembla que la gestió de tot 

plegat ha estat molt dolenta.
• I aquí no s'acaba tot… Ara entenem per-

què les obres de l'Àrea de Guissona estan  
parades!

És possible que totes les llicències d'obra 
que impliquen les connexions amb el polígon 
de Sant Pere Molanta, l'Àrea de Guissona no 
les pugui demanar fins que vosaltres hàgiu 
començat a pagar el deute i el conveni no 
estigui signat? Perquè el conveni parla en 
futur: "les obres hauran de ser autoritzades", 
"la concessió de les autoritzacions es trami-
taran"… Entenem que aixó vol dir: primer pa-
gueu, signem i després autoritzem.

Tenim una obra paradíssima i un camí ta-
llat per culpa de la vostra gestió.

4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA

DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES.
En aquest punt ERC ens vam abstenir.

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 6 DE JUNY DE 2017

SI PARLEM D'ESCOMBRARIES HI HA ALGUNA COSA QUE FALLA, 
EN POSEM ALGUN EXEMPLE:

Per una banda, com és possible que l'entrada de la plaça de les 
Eres, on teòricament la canalla hi va a jugar, tingui un accés tant difí-
cil? Resulta que fa setmanes que els containers d'escombraries estan 
just al davant les escales d'accés i això no acompanya a accedir a 
la plaça per aquest punt que, per cert, amb el poc manteniment de 
retallar els arbustos també fa que sigui molt més estret del que re-
alment és.

No es pot delimitar, encara que sigui amb un requadre pintat al 
terra, on han d'anar els containers? Segur que d'aquesta manera, el 

servei de recollida d'escombraries no tindria dubtes d'on els ha de 
col·locar. Esperem que, com a mínim, per la Festa Major ja estigui 
arreglat.

Per altra banda, no només hem de demanar a l'Ajuntament que 
sigui responsable i faci les coses com cal. També ens hem d'exigir a 
nosaltres mateixos ser-ne i utilitzar el servei que l'Ajuntament posa 
a la nostra disposició l'últim divendres de mes amb la recollida de 
trastos vells i andròmines.

No pot ser que, per posar un exemple, un dissabte qualsevol ens 
trobem al costat dels containers de brossa, com aquell qui no vol la 
cosa, una banyera tamany familiar…

ESTÀNDARDS DE QUALITAT



MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
DE SANT CUGAT SESGARRIGUES PER INICIAR ELS TRÀMITS 
NECESSARIS PER A LA REVISIÓ DEL POUM DEL POBLE I LA 
POSTERIOR CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR VINCULANT

28 de maig: Passejada per descobrir els espais
on el POUM preveu l'ampliació del poble

EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DE ST. CUGAT, EL POUM, 
VA SER APROVAT EL 2006, EL QUE 
VOL DIR QUE VA SER PENSAT EN ELS 
TRES O QUATRE ANYS PRECEDENTS, 
QUAN EL CONTEXT ECONÒMIC I SO-
CIAL A TOTS ELS NIVELLS ERA MOLT 
DIFERENT A L'ACTUAL. 

Per tant, no té sentit fer com si res no 
hagués passat i continuar amb el des-
envolupament d’un projec-
te amb una perspectiva que 
no s’adiu a la realitat pro-
duïda per la crisi. Això que-
da clar quan llegim el text 
refós del Pla d’Ordenació 
Urbanística, on  preveu un 
creixement anual de la po-
blació del 7% cada any des 
de 2005, i per tant, segons 
aquest document, l’any 2017 
Sant Cugat hauria de tenir 
2.079 habitants, quan a dia 
d’avui n'hi ha 973. Qualsevol 
pot veure doncs, que raci-
onalment no es pot seguir 
el desenvolupament d’aquest pla urba-
nístic amb unes previsions, ja difícils de 
creure en el seu moment, però que a dia 
d’avui hem comprovat de forma certa 
que són totalment errònies. 

EL POUM és una de les lleis locals amb 
més repercussió sobre el futur d’un po-
ble, és una norma que en regula el crei-
xement i per això cal que ens adaptem 
a les circumstàncies actuals per definir 
el municipi que volem per a tots i totes. 

D’altra banda, la mateixa normativa 

urbanística aconsella que al cap de 12 
anys es revisi el POUM, i fins i tot abans 
si hi concorren circumstàncies excepci-
onals, cosa que fonamentadament po-
dem afirmar que es donen ara.

Costa de creure que a St. Cugat Ses-
garrigues, -si es segueix el POUM vigent 
a dia d’avui, on s’hi preveu un creixe-
ment de 33 ha. de sòl residencial i 35 ha. 
de sòl industrial-,  es pugui mantenir el 

model de poble que tenim 
actualment. Si valorem al-
tres aspectes socioeconò-
mics, aquest Pla condueix 
al desequilibri i a un model 
urbanístic que malmet inne-
cessàriament terres fèrtils 
de conreu i vinyes de quali-
tat, que representa una bar-
rera pels necessaris corre-
dors biològics que uneixen 
la serralada prelitoral amb 
el Penedès interior, destru-
eix el paisatge i apropa més 
encara les zones industrials 
al nucli urbà que volem con-

servar en el seu caràcter humà i tranquil. 
Creiem que 10 anys després de la seva 

aprovació ja cal replantejar-lo, cal iniciar 
un debat serè i obert comptant amb la 
gent de St. Cugat per escollir quin mo-
del de creixement volem i quina mena 
de poble ens cal.

La planificació urbanística, entesa 
com a una eina de transformació i de co-
hesió social, ha de comptar necessària-
ment amb la implicació de la ciutadania, 
precisament perquè es tracta de definir 

el model de poble en el que volem viure.
Des d'ERC St. Cugat Sesgarrigues 

tenim clar que no volem reprendre el 
model de creixement que ens ha portat 
a aquesta crisi, que ha causat la ruïna i 
la penúria econòmica de tantes i tantes 
famílies i una crisi social que encara pa-
tim i seguirem patint durant anys. No cal 
aquí que ens repetim en repassar el seu 
abast que tots el coneixem prou bé.

Proposem al Ple de Sant Cugat 
l’adopció dels següents acords:

Iniciar els tràmits necessaris per a la 
revisió del POUM de manera immediata 
tal i com recull el nostre programa elec-
toral.

Desistir de seguir desenvolupant el 
POUM del 2006 com si res no hagués 
passat, establint les moratòries urba-
nístiques necessàries per paralitzar les 
actuacions en projecte que volen desen-
volupar polígons d’actuació de l’actual 
POUM i que tenen una dubtosa viabili-
tat en les actuals circumstàncies.

Que es faci difusió de manera clara i 
entenedora per a la població del POUM 
actual i les seves implicacions, i que tal 
com la llei assenyala s’estableixin els 
mecanismes de participació ciutadana 
que en permetin la seva revisió amb un 
debat obert i transparent on el veïnat 
pugui valorar i consensuar les diferents 
propostes urbanístiques.

La celebració d’una consulta popular 
vinculant oberta a tots els veïns i veïnes 
per decidir quin tipus de model urbanís-
tic volem pel nou POUM de Sant Cugat.

Qualsevol  pot 
veure doncs, que 
racionalment no 
es pot seguir el 

desenvolupament 
d’aquest pla 

urbanístic amb 
unes previsions, ja 
difícils de creure en 
el seu moment, però 

que a dia d’avui 
hem comprovat de 

forma certa que són 
totalment errònies. 



3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE 
GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2016.

En aquest punt vam votar en contra.
El Compte General, en definitiva, és una 

fotografia de la gestió econòmica de l’Ajun-
tament en un moment determinat i és el 
resultat de l’aplicació dels pressupostos del 
2016. Uns pressupostos  i una gestió que no 
compartim per motius que ja hem exposat en 
diverses ocasions.

Un punt a destacar és la gran diferència 
que hi ha a l’Actiu No Corrent degut a l’ac-
tualització de l’Inventari Municipal, una dife-
rència de més de 4.000.000€ en la valoració 
dels béns propietat de l’Ajuntament. Recor-
dem que a la primera Comissió de Comptes 
que vam participar vàrem remarcar el fet que 
disposar d’un inventari actualitzat és molt 
important per exercir les funcions de protec-
ció i gestió adequada dels béns municipals, 
ja que el seu volum és tant gran que si no es 
gestionen bé es poden acabar malmetent o 
perdent. Desitgem, doncs, que aquest nou 
inventari a part de servir perquè els comptes 
reflecteixin una imatge econòmica més real 
del patrimoni de l’Ajuntament també servei-
xi per a una millor gestió dels carrers, places, 
parcs i jardins, edificis de serveis i equipa-
ments municipals, etc... En definitiva, una 
millor gestió de tots els béns que integren el 
patrimoni de l‘Ajuntament.

4 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2017 DEL 
PRESSUPOST 2017.

En aquest punt ens vam vam abstenir.
Tantes modificacions de crèdit després de 

tants anys d’experiència al govern i fent uns 
pressupostos unilaterals, sembla que sigui 
conseqüència d’una manca de planificació 
sobre com s’han d'utilitzar els recursos pú-
blics. Comprenem que sempre hi ha impre-
vistos i canvis, però el pressupost és l’eina 
bàsica de previsió i planificació dels recursos 
i les despeses municipals i creiem que una 
òptima gestió econòmica està basada en una 
correcta programació i planificació, sempre 
coherent amb el projecte de poble.

5 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
L’AUGMENT DE LES RETRIBUCIONS 
DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

DE SANT CUGAT SESGARRIGUES 
PER APLICACIÓ DE LA LLEI DE 
PRESSUPOSTOS GENERALS DE 
L’ESTAT PER AL 2017.
En aquest punt ens vam abstenir.

6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE

L’ALT PENEDÈS I L’AJUNTAMENT DE 
SANT CUGAT SESGARRIGUES PER A 
L’EXECUCIÓ DE L’ACTUACIÓ MILLORA 
DE L’EQUIPAMENT “EL FORN-
EXPOSICIÓ RURAL” EMMARCADA 
DINS L’OPERACIÓ PENEDÈS 360º, 
COFINANÇADA AMB FONS EUROPEU 
DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL, 
PROGRAMA OPERATIU FEDER 2014-
2020, AIXÍ COM ELS SEUS ANNEXES.
En aquest punt ens vam abstenir.

És obligació de qualsevol equip de govern 
fer un manteniment dels espais amb un bon 
projecte i potenciar tot el que pot ser repre-
sentatiu del poble. En aquest aspecte sempre 
ens trobarem. Però els projectes desmesurats 
encara que estiguin, en part, subvencionats, 
que ocasionaran despeses importants pel po-
ble és on no ens trobarem. 

El nostre vot no ha canviat en relació al que 
vam votar en Plens anteriors.

7 APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 
CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ 
DE PRESTACIÓ DE SERVEIS

MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE 
COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE 
EL DEPARTAMENT DE SALUT I 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
SESGARRIGUES.
En aquest punt vam votar a favor.

8 APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL 
REGLAMENT REGULADOR DE LES 
CONDICIONS D’ACCÉS I D’ÚS DELS

MITJANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 
MUNICIPAL PER ALS REGIDORS I LES 
REGIDORES DELS GRUPS MUNICIPALS.
En aquest punt vam votar a favor.

9 MOCIÓ PRESENTADA PER 
ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA DE SANT CUGAT

SESGARRIGUES PER INICIAR ELS 
TRÀMITS NECESSARIS PER A LA 
REVISIÓ DEL POUM DEL POBLE I 
LA POSTERIOR CELEBRACIÓ D’UNA 
CONSULTA POPULAR VINCULANT.

En aquest punt l'equip de govern van votar 
en contra i per tant, la nostra Moció ha estat 
rebutjada.

Tots sabem que tenim uns polígons i uns 
barris que encara no estan plens (queden 
moltes naus i parcel·les per vendre) i abans 
d'ampliar amb més polígons i barris nous el 
que creiem que cal fer és consolidar el que 

tenim. Dignificar i omplir per després, si enca-
ra hi ha demanda, replantejar-nos amb molt 
seny i tocant de peus a terra quin és el model 
de poble que volem.

Ens voldreu alliçonar i 
ens direu que no estem 
prou informats, que la 
informació que tenim 
no és la correcta. Com 
sempre, amb això, ja hi 
comptem.
(Trobareu el text íntegre 
de la Moció en aquest 
Mentrestant).

11PRECS I 
PREGUNTES.

Demanem que ens ex-
pliquin diversos punts 
de les Resolucions d'Al-
caldia:
• Comparèixer en el re-
curs Procediment Abreu-
jat Autos núm.182/2017 
Secció E interposat per 
VIGOLLÉ, S.A. davant el 
Jutjat Contenciós Admi-
nistratiu.
• Aprovació del tancament de la primera 
planta del Cub de Vidre del Centre Cívic Mu-
nicipal de Sant Cugat Sesgarrigues.
• Comparèixer en Demanda judicial i designa-
ció de lletrats.

Refrigeri del pregó de la Festa Major:
No volem marxar sense desitjar a tots els 

veïns i veïnes una molt bona Festa Major. 
També us volem preguntar si, com cada any, 
fareu el refrigeri a la Sala de Plens després del 
pregó. (La seva resposta és afirmativa).

Doncs si és així, nosaltres no hi serem. Con-
siderem que aquest acte s'ha de fer a baix,  a 
la plaça, amb totes les veïnes i veïns. Els Dia-
bles, anys enrere, amb el seu pregó ja us van 
demostrar que la Festa és al carrer i per tant, 
de tothom. No trobem correcte que sigui un 
acte tancat amb convidats a dit i pressupost 
elevat. Potser ens direu que és un acte insti-
tucional i que està obert a tothom. Nosaltres 
no ho veiem de la mateixa manera, però si és 
així, no és la gent que ha de pujar a la Sala 
de Plens, sou vosaltres que heu de baixar al 
carrer a celebrar l'inici de la Festa.

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 18 DE JULIOL DE 2017

Tenim uns 
polígons i uns 
barris que encara 
no estan plens i 
abans d'ampliar 
amb més polígons 
i barris nous,  
el que creiem 
que cal fer és 
consolidar el que 
tenim. Dignificar 
i omplir per 
després, si encara 
hi ha demanda, 
replantejar-nos 
amb molt seny i 
tocant de peus a 
terra quin és el 
model de poble 
que volem.

No s'inclouen els punts 1, 2 i 10 que tracten
de l'acta anterior, resolucions i informacions d'Alcaldia.

Accés directe al nostre 
canal de YouTube

on podeu veure íntegres 
els Plens



Un futur ple 
d'oportunitats

sí✓

El POUM preveu una ampliació del poble per a l'any 2025
               (d'aquí 8 anys) de fins a 1.985 habitatges, gairebé un 500% més

Actualment al poble hi ha 405 habitatges font: IDESCAT 2011

font: Memòria del POUM, 2006

x100

x85

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

x100

AQUEST DIMARTS 18 DE JULIOL HEM PRESENTAT AL PLE 
MUNICIPAL UNA MOCIÓ PER PODER DEBATRE AMB ELS VEÏNS 
I VEÏNES L'AMPLIACIÓ DEL POBLE QUE PROPOSA EL POUM I 
PODER-NE FER UNA CONSULTA POPULAR. L'EQUIP DE GOVERN, 
PERÓ, HA VOTAT EN CONTRA I PER TANT, NO ES PODRÀ PORTAR 
A TERME LA NOSTRA PROPOSTA. 

Tots sabem que tenim uns polígons i uns 
barris que encara no estan plens (queden 
moltes naus i parcel·les per vendre) i abans 
d'ampliar amb més polígons i barris nous el 
que creiem que cal fer és consolidar el que 
tenim. Dignificar i omplir per després, si en-
cara hi ha demanda, replantejar-nos amb 
molt seny i tocant de peus a terra quin és el 
model de poble que volem.

No estem en contra del que ja tenim: 

és el que hi ha, per desgràcia hem hagut 
d'aprendre a conviure-hi i el que no farem és 
tirar-ho a terra.

Estem en contra del que podem arribar a 
ser com a poble, estem en contra de perdre 
la nostra identitat pagesa per convertir-nos 
en un barri industrial de Vilafranca.

Estem en contra que l'especulació d'uns 
quants influeixi en la qualitat de vida de to-
tes les veïnes i veïns del poble.

A la contraportada del butlletí del PSC de 
Sant Cugat, fent referència a la legislatura 
que va començar el 13 de juny de 2015, hi 
podem llegir:
Algunes de les coses que hem anat fent 
aquests 2 anys…

Inauguració de la Fresquera de Can Pau 
Vidal: La Fresquera en realitat a la foto no es 
veu… A la foto es veu l'edifici que es va in-
augurar el gener de 2011. La Fresquera es va 
inaugurar l'octubre de 2015. I allà està, ben 
tancadeta.

Camí escolar segur: Amb data de 26 de 
març de 2015 podeu trobar a YouTube un 
vídeo de la inauguració del camí. Per tant és 
una "cosa" (com ho qualifiquen al seu butlle-
tí) anterior a aquesta legislatura i que ja es 
va començar a treballar al consell d'infants fa 
més de 6 anys. 6 anys per pintar uns peus, 
una ratlla groga a terra i fer-ne un vídeo pro-
mocional!

Teulada de la Sala del Cafè: Aquesta inter-
venció sí que està dins d'aquesta legislatura… 
Però si tenim present que la teulada és d'ura-
lita, material cancerígen prohibit des de 2002 
i que segons normativa s'ha de retirar quan 
s'acabi la seva vida útil (20-25 anys), cosa que 
la teulada del Cafè superava de llarg, espe-

Estem en contra d'explicar les coses no-
més a quatre i en petit comité, camuflat en 
consell de poble.

I de què estem a favor? Estem a favor 
d'escoltar, parlar, replantejar, repensar i re-
fer tot el que calgui, sense presses ni inte-
ressos particulars, perquè ens hi va el futur 
de Sant Cugat.

rem que la intervenció hagi estat ben feta i 
segura per a la salut del nostre poble.

Senyalització turística: Bé, ja al desembre 
de 2015 es parlava al Dia a Dia d'aquesta se-
nyalització.

Rampa d'accés al dispensari: No sabríem 
dir-vos quan es va inaugurar. Però sí podem 
dir que al Mentrestant del setembre de 2015 
el grup d'Esquerra vam denunciar que les 
obres s'havien aturat durant l'estiu d'aquell 
any, suposem que "per vacances", cosa que 
va posar encara més dificultat a l'accés del 
consultori aquell estiu.

Càmeres de videovigilància: La insegure-
tat és un problema que preocupa als nostres 
veïns i veïnes i que nosaltres ja vam portar 
al ple del 15 de desembre de 2015. Un any i 
mig després només cal saber si estan actives 
i funcionen al cent per cent.

Podriem continuar, però no us volem cansar 
més. "Les coses", com les anomenen, s'han 
de fer, és l'obligació d'un Ajuntament. Però 
s'han de fer bé i amb transparència, i sem-
pre pensant en les necessitats reals de la 
gent, no pel simple fet de rebre una subven-
ció per fer una intervenció que no millora el 
nostre benestar o perquè ens apreten els 
veïns i ens veiem obligats a fer-les.

És una conversa o discussió d'una qües-
tió entre dues o més persones de posicions 
contraposades amb l'objectiu d'exposar 
les idees pròpies i, si s'escau, d'arribar a un 
acord.

És senzill d'entendre el concepte i accep-
tar les regles d'aquest joc. El que ja no ente-
nem tant, però, és com l'Alcaldessa en dues 
sessions plenàries seguides (maig i juny) 
ens digui que el Ple Municipal no és un lloc 
per debatre! Increïble, però cert.

La nostra pregunta és:
Si el Ple Municipal és l'òrgan suprem de 

l'Ajuntament per discutir tots els temes 
relacionats amb el poble, no creieu que és 
aquí, al Ple Municipal, on s'han de crear els 
debats?

Gravem i pengem íntegrament els Plens 
Municipals. Els podeu seguir al nostre Face-
book i a YouTube.

DEBAT VERITATS A MITGES


