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Han passat ja dos anys des que vam 
entrar a Govern. Dos anys complexos 
que han marcat la feina durant aquest 
temps.

Però malgrat el que alguns puguin 
dir, no han estat anys perduts.

En aquest Mentrestant us expli-
quem tot allò que hem estat fent durant aquests dos 
anys. El que hem pretès és fer-vos una pincellada de la 
tasca que portem feta. Hi trobareu temes més el·laborats 
perquè crèiem que cal una explicació més detallada, d'al-
tres amb una petita explicació i d'altres només anome-
nats. 

A la contraportada hi trobareu un llistat de part del que 
tenim embastat i que falta acabar, pendent de l'execució 
d'un projecte o d'una subvenció.

Moltes de les coses que hem fet són 
tant òbvies que no entenem com no 
es feien: posar uns bancs, ampliar la 
comunicació amb vosaltres, incenti-
var la participació ciutadana, senya-
litzar uns carrers, recuperar uns ca-
mins abandonats durant anys i que 

aprofitarem per anar a passejar 
o a treballar a la vinya, ordenar 
els locals municipals per tal que 
tothom els pugui utilitzar…

Ens queden encara dos anys 
i molta feina per fer. No dubteu 
que intentarem, amb tota la 
nostra força, fer-la.

EN AQUEST MENTRESTANT 
US EXPLIQUEM TOT ALLÒ

QUE HEM ESTAT FENT
DURANT AQUESTS

DOS ANYS.

Complint
el nostre programa
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Per mi avui és un dia doblement especial. 

Per una banda permeteu-me que primer 

us parli d'una intimitat personal. En aques-

ta mateixa sala, just fa sis anys i tal dia com 

avui, el 15 de Juny però del 2013, i segura-

ment en aquesta mateixa hora, ens vam ca-

sar la Montse i jo. Casualitats de la vida, i sis 

anys després d'aquell gran dia, en celebro 

ho amb un projecte que avui es pot dir que 

ja té experiència, però que continua sent 

molt jove i que això fa que tingui molt recor-

regut i que encara sigui molt més interes-

sant i excitant. 

Tal com hem dit en diverses ocasions farem 

un govern responsable, transparent, amb di-

àleg i participatiu. On farem que tothom s´hi 

senti representat i sense excuses. Farem 

que Sant Cugat es dignifiqui. Ara és l'hora de 

consens, del diàleg, de la sinceritat i de les bones maneres de fer.

COM HEM DIT EN VÀRIES 

OCASIONS FAREM UN 

GOVERN RESPONSABLE, 

TRANSPARENT, AMB DIÀLEG 

I PARTICIPATIU. ON FAREM 

QUE TOTHOM S'HI SENTI 

REPRESENTAT I SENSE 

EXCUSES.

DISSABTE 15 DE JUNY 2019

JORDI FERRER, NOU ALCALDE

DE SANT CUGAT SESGARRIGUES

Moltes gràcies a tothom!

En aquest Mentrestant que teniu a les vostres mans, us volem explicar tot el que hem fet aquest primer any a l'Ajuntament.
Hi ha  gent que ens ha criticat aquests dies dient que no hem fet prou o el que hem fet ho podríem haver fet d'una altra manera.També se'ns ha criticat que coses que havíem promès encara no les hem fetes… Sembla que hi hagi gent que viu en un altre món i no s'ha adonat del greu problema que està patint el poble, el país i el món aquest any 2020, que ho ha canviat tot.Afortunadament també hi ha més gent que ens agraeix l'esforç que estem fent aquests mesos per tal de solucionar els greus problemes que estem vivint.Quan vam entrar a govern el 15 de juny de l'any 

passat no ens podíem ni imaginar la que ens venia a sobre. Algunes de  les idees que teníem per al nostre poble les hem hagut de deixar apar-cades per culpa de la Covid-19.Però aquí estem, cansats però encara amb tota la força i ganes d'anar activant el nostre programa electoral.
Ens devem a tots vosaltres, els que ens heu votat o els que vau triar al-tres opcions, perquè tots i totes ens estimem Sant Cugat.Ha passat un any. En queden tres per poder fer tot allò que volíem i que una maleïda pandèmia ens ha obligat a aparcar. I en això estem.A tots i totes, molt bona Festa Major…

la necessitem!

HI HA  GENT QUE ENS HA CRITICAT AQUESTS DIES DIENT QUE NO HEM FET PROU I QUE COSES QUE HAVÍEM PROMÉS ENCARANO LES HEM FETES…ÉS GENT QUE NO S'HA ADONAT DEL GREU PROBLEMA QUE ESTÀ PATINT EL MÓN AQUEST 2020,QUE HO HA CANVIAT TOT

Primer any a govern
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Jordi Ferrer

Bon dia a totes i a 
tots i gràcies per la 
vostra presència…

#MunicipisRepublicans

Primer i des d’aquí, ja que avui no ha 

DIUMENGE 24 DE FEBRER
SALA DEL CAFÈ
PARAULES DE PRESENTACIÓ
D'EN JORDI FERRER

VULL QUE TREBALLEM AMB 
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Alcalde / President
Així que vam entrar a Govern, vam 
baixar el sou de l’Alcalde, vam bai-
xar el sou per Junta de Govern [cada 
15 dies] i pujar el sou per Ple per a to-
tes les regidores i els regidors. 

Amb visió republicana, hem obert 
l’Ajuntament a la població i escol-
tat a tothom. Durant aquests 2 anys 
qualsevol persona que hagi demanat 
de parlar amb l’Alcalde i les regidores, 
sempre ha trobat la porta oberta i la 
taula apunt per parlar de qualsevol 
tema.

Governació,
Serveis Centrals
i Secretaria
Teníem ben clar i crèiem que era ur-
gent, aconseguir que la comunicació 
del Govern als grups de l’oposició 
fora fluida i transparent. Això ho 
vam aconseguir creant les sessions in-
formatives per tal que la resta de regi-
dora i regidors estiguessin informats 
de les decisions i actuacions que es 
duen a terme al municipi. En les últi-
mes legislatures mai s'havia fet. 

El que es va fer al principi de la le-
gislatura va ser entregar als caps de 
l’oposició unes claus de l’Ajunta-
ment i uns despatxos per tal d’uti-
litzar els 365 dies a l’any i les 24h del 
dia. I com no podia ser d’altre mane-
ra, i important ja que anteriorment el 
Govern del PSC ens la tenien vetada, 
donar accés als tècnics i tècniques de 
l’Ajuntament per consultar el que els 
hi convingui.

El que s’ha aconseguit és l’harmonia 
i sense tensions, entre el Govern i els 
treballadors i treballadores de la Casa 
Consistorial.

Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
• El 3 de Juny del 2019, l’antic Govern del PSC, veient que se’ls escapava el 

Govern de l’Ajuntament, van posar en marxa els radars de velocitat de la carre-
tera BV-2429 a l’alçada de Cipades i de Cal Lau. Va quedar molt clar que l’única 
voluntat que tenien era recaptatòria per poder corregir el trencament de la 
regla de despesa que portaven arrossegant durant els últims anys. També és 
obscura, la contractació de l’empresa Mensurtech SL, i tenint en compte que 
la persona comercial de l’empresa era un Regidor del PS€ de Mollet. Estaria bé 
que algun dia [i no molt llunyà] l’antic Govern expliqui la veritat de tot plegat, i 
nosaltres com a Govern, els facilitarem tot el que faci falta perquè puguin expli-
car a la població, i de forma transparent i oberta, a través d’una reunió davant 
les veïnes i veïns. 

Creiem que tothom estarà d'acord que ens deuen una explicació!
Dit tot això, no us podeu imaginar el descontrol i la tensió que va crear a les 

tècniques i tècnics de l’Ajuntament, les desenes de multes que diàriament es 
recollien i es gestionaven des de les oficines municipals.

I com ja vam informar en el seu dia, quan el Servei Català de Trànsit va infor-
mar que l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues no tenia la potestat de multar 
en aquesta via i amb tot l’assessorament dels Serveis Jurídics de la Diputació i 
del la Generalitat vam prendre la decisió de rescindir el contracte amb l’empresa. 
Tot i l’escandalosa xifra de més de 170.000€, i com hem dit sota l’assessorament 
dels Serveis Jurídics esmentats, per treure’ns la llosa de sobre de l’empresa Men-
surtech SL. Després del 31 de desembre del 2019 i un cop finalitzat el contracte 
d’aquesta empresa, van venir les accions i arguments dels grups de l’oposició. 
La Cup va demanar que presentéssim un informe de la Comissió Jurídica Asses-
sora, informe al que nosaltres mai ens hem negat i que amb un lent procés es va 
presentar. L’altre postura va ser, i continua sent, la del grup del PSC que sempre 
han defensat i defensen [i repetim que ens agradaria escoltar públicament la 
seva postura...] que per no trencar el contracte proposaven de traslladar els 
radars de la carretera a dins els carrers del poble ja que com Ajuntament tenim 
la potestat de multar a la via urbana. 

• Lligat amb els radars, parlem de les càmeres de lectura de matrícules. 
Aquestes càmeres van ser comprades per l'equip de Govern anterior a l’empresa 
Mensurtech i instal·lades a l'alçada dels radars de la carretera i davant de l’esco-
la. Cal dir que aquestes càmeres mai van estar en funcionament, ni certificades, 
ni homologades. Algun dia podem parlar sobre les càmeres que l’anterior equip 
de Govern va comprar a Mensurtech SL a preu de noves i sabem que l’empresa 
les va servir de segona mà i provinents de la ciutat de Maó. A diferència dels 
radars que sí eren de l’empresa Mensurtech SL, els lectors de matricules són de 
propietat de Sant Cugat. Evidentment, des de fa molt de temps, estem fent les 
gestions necessàries per poder-les posar en funcionament.

• Per protegir el veïnat del carrer del Sol i al mateix temps a la resta de la 
població, vam fer les gestions amb el banc propietari de la casa ocupada per 
evitar una altre possible ocupació i al mateix temps evitar que ningú hi entri il-
legalment.

• El contacte amb el cos de Mossos d’Esquadra, és seguit i amb fil directa. Amb 
reunions amb l’inspector i en el que ens posen al dia amb les dades que ens 
presenten i amb les dades que nosaltres també facilitem per donar màxima co-
bertura. 

• En les setmanes més dures del confinament municipal vam desinfectar els 
carrers del municipi per lluitar contra el Covid. Vam seguir telefònicament dife-
rents franges d’edat per veure com estava la gent gran i oferint els serveis de les 
persones que es van oferir per col·laborar per tirar endavant les dures setmanes 
que vam haver de viure.



EL QUE HEM FET FINS ARA:

• Pressupostos participatius.
• Disseny més actual i clar de la co-

municació amb vosaltres: el nou 
DE BAT A BAT, més informació a les 
cartelleres, a la nova web i a inter-
net.

• Retransmissió dels plens. Quan 
erem a l'oposició nosaltres gravà-
vem els plens per tal que els po-
guéssiu veure a les nostres xarxes. 
Ara, un cop a Govern, hem fet pos-
sible aquesta transmissió en directe 
per les xarxes de l’Ajuntament.

• Trobades de barri. A causa de la 
Covid només se n'’han pogut fer 3. 
De ben segur que ben aviat ja les 
podrem tornar a convocar.

• Mural del dia de la dona.
• Canal d’informació de WhatsApp.
• Canal d’incidències.
• Reunions informatives puntuals.
• Reunions mensuals amb l'oposició 

que serveixen per posar-los al dia i 
per resoldre dubtes.

Participació
ciutadana

La nostra voluntat era i és fer una zona esportiva oberta, podent-la disfrutar totes 
les persones respectant el seu horari d’obertura. Lligada amb l’obertura de la zona 
esportiva volem crear la figura del conserge tot fent el manteniment i la gestió de 
la zona esportiva, incloent la part de la restauració inclosa la piscina. 
• El manteniment de la piscina ens ha portat a tallar arbres morts o malalts i 

substituir gespa en diferents espais. Estem treballant per posar una balla nova 
i amb un mur formigonat i que doni una sensació més confortable. I, a través 
d'una subvenció del programa PUOSC [Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya], 
posar plaques fotovoltaiques al sostre de l’edifici per fer un autoconsum respon-
sable i net.

• En un principi, l’antic Govern, a través d’una subvenció, va aconseguir una zona 
de carrega de vehicles elèctrics que el volien ubicar en un espai del Centre Cívic 
i en una zona no massa vistosa. Nosaltres vam aprofitar la subvenció i la vam 
instal·lar a l’Era del Café, prop de la Sala del Cafè, fent-la molt més visible i 
profitosa per a les persones de Sant Cugat i les persones de fora que ens visiten.

• Hem aconseguit subvencions de la Diputació de Barcelona per adequar edificis 
culturals del municipi, amb un total de 45.000 €.

• Estar a sobre de l’asfaltat del carrer de les Creus i escoltant les problemàti-
ques del veïns i aprofitant per conduir l’aigua de la pluja en sentit contrari del 
costat de les cases de la part final del carrer. 

• Hem mostrar al Ministeri de Foment, que un cop s’obrin les barreres del peatge 
de Martorell, s’adeqüi el carrer de les Cases Roges amb més comoditat i segu-
retat per les persones que hi viuen. 

• L’Ajuntament com edifici municipal, l’hem obert encara més cap a la població i 
adaptant-lo amb mesures Covid, també per a les treballadores i treballadors de 
la casa.

• Facilitar l’habitatge de lloguer i fer que els propietaris tinguin avantatges i 
bonificacions.

• Com ja us vam comentar, estem buscant nous usos pel nyap arquitectònic que 
és l'Hotel d’entitats. Un local exposat a la calor i al fred, sense aïllamet tèrmic [tot 
és vidre], amb fins a 7 aparells d'aire condicionat fa impossible un manteniment del 
local. I a aquest nyap hem d'afegir el manteniment d'un ascensor que no va enlloc. 
Hi havia solucions més econòmiques per tal de fer accessibles els diversos pisos del 
Centre Cívic. 

• Fa just unes dues setmanes hem substituït la claraboia de la Gruta que feia 
molts anys que patia goteres i no ha semblat que mai hi hagués hagut voluntat 
de solucionar-ho.

• Estem en contacte constant amb l'entitat del Museu i fent el seguiment de les 
obres de remodelació. 

• Estem treballant amb la Diputació en el projecte d'una vorera nova entre 
Puigcigró i les Cases Roges, connectant amb el poble, donant seguretat [so-
bretot per a totes les persones que l’utilitzen] i dignificant actual traçat.

• Pel que fa a la rotonda del polígon la Masia hem gestionat i hem fet actualitzar 
el projecte [desfassat de fa més de 10 anys] i posat les problemàtiques dels ve-
ïns de les naus sobre la taula i pactat les solucions. Parlant la gent s’entén.

• Hem estat adequant els espais del Centre Cívic destinats al col·lectiu jove. 
Vam haver de prendre una decisió gens agradable per ningú, però l’antic Govern 
mai s’hi va voler afrontar per solucionar aquesta problemàtica. Malauradament 
la Covid ha fet que no es pugués reprendre l’activitat a l’Espai Jove, tot i que 
hem estat treballant en diferents propostes per posar fil a l’agulla així que es 
pugui.

Edificis Municipals
i Obres

La Laura preparant la cavalcada

En campanya

l'Anto i el Jordi
amb en Rubèn Arenas García,

regidor i portaveu d'Esquerra a Sant Adrià de Besòs
i diputat provincial a la @diba



EL QUE HEM FET FINS ARA:

• Senyalització del pas de la car-
retera a l’alçada de l’Agro Botiga, 
mentre la Diputació no posa solució 
segura al creuament de la carretera 
en sòl urbà.

• S'ha començat a instal·lar bancs en 
diferents punts del poble.

• Substitució dels separadors del 
carrer de la Masia per senyalització 
horitzontal més pràctica.

• Ordenació de la Parra del Cafè po-
sant fanalets, plantant parres noves 
i arrebossant i pintant la paret del 
Cafè, donant un ambient molt més 
acollidor.

• Obertura del cementiri el segon 
dissabte de cada mes.

• Adquisició d'eines de qualitat, ta-
quilles i material informàtic pels 
treballadors i treballadores del Con-
sistori.

• S'ha creat un espai nou a l'Ajunta-
ment perquè la gent de la casa pu-
guin dinar i fer reunions a l'aire lliure.

• Millora de les potències elèctriques 
en edificis municipals.

Endreçant
el municipi

• S'han fet millores a l'escola: l’edifi-
ci s’ha pintat, s’han canviat les fines-
tres de les aules P3, P4 i P5 que no 
s'havien canviat des dels seus inicis 
fa 50 anys.

• Hem facilitat material desinfec-
tant als inicis de la reobertura de 
l’escola, hem ampliat el servei de ne-
teja i desinfecció per garantitzar la 
seguretat dels nens i nenes. 

• Hem cobert el pati dels mes petits 
amb una malla perquè puguin tre-
ballar a l'aire lliure. 

• I l’objectiu, és i será en breu, acon-
seguir un recurs tècnic per fer un 
projecte d’uns patis nous. 

Educació

EL QUE HEM FET FINS ARA:

• Arranjament de camins i rases i 
recuperació de camins perduts per 
anys de manca de manteniment.

• Som membres fundadors de l'As-
sociació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública [AMEP], que vol 
avançar cap a la municipalització de 
les xarxes de distribució elèctrica 
per tal d'assolir la sobirania energè-
tica.

• Com Ajuntament hem lluitat, jun-
tament amb la resta de pobles del 
Penedès i hem aconseguit evitar 
la instal·lació de diversos parcs 
fotovoltaics que pel nostre poble 
haguessin afectat prop de 70Ha de 
vinya al voltant dels camins que ens 
porten a la Font del Cuscó.

• Hem convocat fins ara 3 'Ploggins' 
que, gràcies al compromís de la 
gent, han permès la retirada de for-
ça quantitat de deixalles dels nos-
tres camins.

• Instal·lació de papereres de recolli-
da selectiva a la zona esportiva.

• Instal·lació de la minideixalleria a 
la plaça del Centre Cívic.

• Ampliació horari deixalleria Sant 
Pere Molanta.

• Servei gratuït de recollida de poda 
porta a porta, l'últim dilluns de mes.

• Hem tornat a ubicar l'Ecofira a l'ai-
re lliure.

Medi Ambient

Cultura i Festes
No deixem d'acompanyar a 
les entitats que ho han passat 
malament durant la pandèmia.
• Malgrat que la Covid no ens ho ha 

permès tant com voldríem, ens hem 
trobat amb les entitats, una per 
una, escoltant-los i intentant solu-
cionar les inquietuds que arrosse-
guen durant anys algunes entitats.

• Reprenem les festes culturals i 
socials del municipi. Després de 
l’aturada de la pandèmia i veient la 
llum, esperem que entre totes i tots 
puguem disfrutar, ni que sigui amb 
adaptacions, de les festes de Sant 
Cugat Sesgarrigues.

ALTRES ACTUACIONS:

• Hem ampliat el cicle nadalenc amb 
la Casa del Tió i els tallers de l’Arbre 
de Nadal i el Fanalet per a la Calva-
cada de Reis.

• Recuperació d’espais municipals: 
l’Espai de Trobada, l’Espai Jove, l’Es-
pai de Tallers…

• S'ha moblat el camerino de la Sala 
del Cafè.

• Concurs de relats curts per Sant 
Jordi.

• Festival EVA. Entrem per primer 
cop en la programació d’aquest fes-
tival amb més de 100 espectacles. 
Posem el poble en la ruta cultural 
del Penedès.

• Liceu a la Fresca. Ho teníem progra-
mat per a l’any passat, però la pan-
dèmia ho va fer impossible. Aquest 
2021 també el Gran Teatre del Liceu 
ha suspès l’actuacició. L’any vinent 
esperem, per fi, poder gaudir d’una 
òpera a la fresca.

Netejant el Bosquet

Senyalització a l'alçada de l'Agrobotiga

Els bancs  de la rasa de l'Amell

Controlant la feina feta als camins



EL QUE HEM FET FINS ARA:

• Creació del nou Espai Jove.
• Pressupotos participatius joves, per 

tal que el jovent pugui implicar-se 
en la gestió municipal aportant les 
seves idees.

• Obertura al carrer de l’Skate Park.
• Mural [memorial] a l'Skate Park.
• Procés de creació del Consell de 

Joves, perquè puguin debatre, com-
partir i portar a terme les seves in-
quietuts.

•  Programació de tallers, sortides i 
xerrades, presencials i en xarxa.

• Realització d'un curs de Premonito-
res i Premonitors.

Joventut

El primer objectiu d’una entitat és 
tenir uns pressupostos adequats 
al seu municipi. Ens varem trobar al 
començament del mandat uns pres-
supostos amb un déficit estructural, 
amb l’obligació de realitzar un pla 
èconomic financer per segon any con-
secutiu, i aquest és el nostre objectiu: 
realitzar uns pressupostos reals.

Pressupostos
i Hisenda 

Hem incorporat la gimnàstica per a la 
gent gran i un cicle de cinema dedicat 
a ells i a les famíles. 

Els seguim cuidant i motivant per-
què després de la Covid cuidin el seu 
espai i facin les activitats com tallers 
de memòria i celebracions. 

Gent gran 

L’objectiu d’aquesta legislatura ha es-
tat actualitzar el Reglament de Pres-
tacions Socials per tal d'aconseguir 
que hi puguin accedir les famílies més 
vulnerables. En aquest Reglament hi 
hem afegit famílies monoparentals, fa-
mílies en situació d’ERTE , els ingresos 
familiars i la despesa de la vivenda.

Serveis socials

La Covid va arribar a Sant Cugat, i des 
de l’Ajuntament hem estat al costat 
dels veïns i veïnes, trucant-los, or-
ganitzant un equip de voluntaris per 
ajudar la gent gran, cosint mascaretes 
i bates, repartint-les, fent arribar les 
feines escolars als alumnes amb pocs 
recursos i retornant-los a l’escola, per-
què cap nen deixés d’estar atés.

Quan hem tingut un pla d’ocupació, 
hem destinat des de l’Ajuntament una 
persona al Consultori mèdic, que ha 
estat clau per organitzar les diferents 
etapes de vacunació. 

Salut

Esports
• Vetllar perquè les entitats tirin en-

davant i no deixar-les mai de costat. 
Sempre, i amb les reunions que hem 
tingut, els hem estès la mà per col-
laborar amb elles i sense excuses. 
Hem vetllat i ho seguirem fent per-
què totes les entitats esportives han 
de tenir el mateix tracte, sense favo-
ritismes i aportar solucions als seus 
problemes si alguna d’elles n'arros-
sega.

• A través de subvencions de la Gene-
ralitat, farem un circuit pel nostre 
poble per potenciar l’esport a l’aire 
lliure i gaudir del nostre fantàstic 
entorn natural.

• Cal adequar el gimnàs que hi ha 
al Centre Cívic. Cal adequar l’espai 
amb ventilació forçada i que amb 
l’arquitecte municipal hem tret la 
conclusió i en farem l’adaptació.

• Edició del Manual de "Promoció de 
l'activitat física".

• L’arranjament de camins també ens 
serveix per la pràctica d'esport i 
fer salut envoltats de vinyes.

• Senyalització en xarxa, a través del 
portal Wikiloc, de camins per fer 
senderisme, esport i turisme.

Urbanisme i 
Habitatge
Treballem la part urbanística 
sense favoritismes, especulacions, 
amenaces i sense caciquisme. 
• Durant el primer any de legislatura, 

hem treballat amb la Diputació per 
tenir un projecte inicial per arre-
glar el clavegueram del carrer de 
les Creus.

• Si parlem del POUM, hem aconse-
guit l’estudi de la modificació dels 
PAU [Programa d'Actuació Urba-
nística] per aconseguir adaptar-nos 
com a poble, omplint els espais sen-
se edificar de l’alctual POUM i sense 
la necessitat de desgavellar desme-
suradament tal i com anavem veient 
en les darreres legislatures dels an-
tics Governs del PS€.

• En breu començarem la urbanit-
zació de l’entrada de la zona es-
portiva aprofitant l’espai que hi ha 
entre el skatepark i la piscina tot 
guanyant una zona verda/plaça. 

• Obrint el skatepark al carrer hem 
aconseguit que la zona sigui més 
utilitzada a qualsevol hora del dia 
respectant el seu horari d’us. D'altre 
manera, el projecte de l’antic Govern 
només hauria permès fer-ne ús en 
horari d’obertura de la zona esporti-
va ja que quedava tancat.

• Estem treballant en l’estudi de l’ad-
quisició d’edificis del poble amb 
la voluntat de fer habitatge social 
de lloguer per donar una empenta a 
la gent jove per independitzar-se o 
també en serveis socials municipals. 

El nou Espai Jove

La minideixalleria



 

Coses 
aturades per 
l'oposició
HI HA MILLORES SOCIALS I 
MEDIAMBIENTALS QUE VOLEM I QUE 
CREIEM NECESSÀRIES PER A LES 
VEÏNES I VEÏNS DEL NOSTRE POBLE, 
QUE MALAURADAMENT NO HEM 
POGUT IMPLANTAR AQUEST ANY 
PERQUÈ EN EL PLE EXTRAORDINARI
DE DIMARTS 27 D’OCTUBRE DE 2020,
EL GRUP SOCIALISTA I LA CUP
VAN VOTAR EN CONTRA
DE LES NOVES ORDENANCES 
FISCALS PER AL 2021.

No hem pogut:
• Aplicar un descompte del 75% en 

la taxa als cotxes “zero emissions”.

• Aplicar un descompte del 50% en 
la taxa de cotxes “ECO”.

• Aplicar un descompte del 50% en 
la taxa de l’IBI en lloguer social.

• Aplicar un recàrrec del 50% en la 
taxa de l’IBI dels bens immobles 
d’ús residencials no habitats.

• Aplicar un descompte del 50% en 
la taxa de l’IBI en els immobles on 
s’hi hagi instal·lat sistemes per a 
l’aprofitament tèrmic o elèctric, 
provinent del sol, sense estar 
obligats a això per la normativa 
vigent.

• Anul·lar la taxa que regula la 
quota per drets d’exàmen de 
l’Ajuntament.

TOTES AQUESTES MILLORES, COM 
US HEM DIT, NO S'HAN POGUT 
PORTAR A TERME AQUEST ANY 
PERQUÈ HAN ESTAT TOMBADES PER 
L'OPOSICIÓ.

HI HA PROJECTES QUE PER PODER-LOS TIRAR ENDAVANT CAL UNA 
FINANCIACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ O LA GENERALITAT. 
ACOSTUMEN A SER IDEES AMB UN COST QUE L'ECONOMIA DE 
L'AJUNTAMENT NO POT ASSUMIR.
ALGUNS DELS QUE ESTEM TREBALLANT ACTUALMENT SÓN D'AQUEST 
TIPUS. 

• Projecte del Joc de la Rutlla, amb una mini pista urbana polivalent i 
oberta a tothom, on jugar a bàsquet, vòlei, patinar, fer tornejos populars 
i petits concerts o reunions a l'aire lliure i que s'aprofitarà a més per la 
recollida d’aigues pluvials.

• Estudi per arreglar el clavegueram del carrer de les Creus.
• Arranjament del terra de la pista poliesportiva.
• Instal·lació de plaques solars a la piscina.
• Projecte de millores en el tancament perimetral de la piscina.
• Vorera entre els carrers de Puigcigró i de les Pallisses.
• Recollida selectiva de les deixalles porta a porta.
• Cel·lebració del centenari de la Sala del Cafè.
• Realització de millores dels espais culturals del poble.
• Reordenació de l'accés a la Zona Esportiva.
• Projecte de senyalització de camins per a circuits turístics, tant per fer-

los en bici o caminant.   
• Instal·lació de llumeneres en diferents passos de vianants.
• Senyalització dels carrers i reordenació de la circulació  

del Polígon Industrial La Masia.
• Campanya de civisme.
• Solucionar la ventilació del gimnàs del Centre Cívic.
• Estem treballant per fer un circuit turístic amb visites guiades al poble.
• Treballem en un Pla d'Habitatge Social.
• Redacció del Pla de Joventut.
• Flama del Canigó. La revetlla de Sant Joan del 2022 esperem poder 

portar la flama del Canigó per encendre la foguera de Sant Joan al 
nostre poble.

Hi estem treballant

L'Anto en un miting al VINSEUM per les eleccions 
espanyoles, acompanyant el President de la Generalitat, 
Pere Aragonès i el Diputat al Congreso, Joan Capdevila. 
Un record emocionat per la Mònica.

Treballant al despatx d'alcaldia


