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SANT CUGAT
SESGARRIGUES

En el Ple del passat dia 19 de gener, el nostre grup va 
preguntar sobre una despesa pressupostada en 562,65 € 
i facturada per 750,20 € amb el concepte de tres pins per 
a regidors.

L'Alcaldessa ens va explicar que feia referència a la 
Insígnia (pin) que es regala a tots els regidors i regidores 
que entren per primer cop a l'Ajuntament i que tenien 
intenció de, un cop acabat el Ple, fer-nos-en entrega.

Vam agrair la deferència, però per a nosaltres 
l'austeritat es demostra, també, en les petites coses i és 

per aquest motiu que les vam rebutjar. Considerem que 
els diners invertits s'haguessin pogut destinar a qüestions 
més necessàries que no pas en tres insígnies banyades en 
or. Sabem que és una tradició de l'Ajuntament, però també 
sabem que en altres pobles aquestes insígnies són molt 
més senzilles o que, simplement, no es donen.

És per aquest motiu que, per evitar aquestes situacions, 
hem comunicat a l'Ajuntament que renunciem a qualsevol 
atenció protocolària i tracte de favor que no rebin la resta 
de veïns i veïnes del poble.

Per què hem rebutjat la InsígnIa
que l'alcaldessa ens ha ofert?

ens trobareu els dilluns de 21h. a 23h. a la ludoteca del centre cívic.
web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat   ·   mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.org

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

la sala de Plens
Plena

Aquesta sala és el màxim òrgan de 
democràcia que tenim al poble. És 
aquí on tots els veïns i veïnes podem 
saber què passa i com es gestiona 
la nostra quotidianitat. Us tornem a 
convidar a formar part d'aquest acte 
de democràcia.

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

Ple de la Constitució de l'actual Legislatura



1 PressuPost munIcIPal 
Per l’exercIcI 2016

(podeu consultar-los al web de l’Ajuntament).
Exposició per part d’ERC:

Entenent el pressupost com a instrument 
de planificació econòmica que conté les pre-
visions inicials d’ingressos i les previsions 
inicials de les despeses que generaran la 
prestació de serveis que depenen de l’Ajunta-
ment, trobem a faltar alguns punts que per al 
nostre grup són primordials, com ara:

– La participació dels veïns en els pres-
supostos: les inversions, per exemple, deter-
minaran quin poble tindrem d’aquí uns anys i 
per aquest motiu és convenient que tothom 
sigui partícip d'aquestes decisions.

– Una partida destinada a la seguretat: els 
robatoris són un problema actual i cal posar 
tots els medis necessaris per solucionar-ho.

– Arranjament de carrers i la problemàti-
ca del clavegueram.

– Una partida adequada per fer més lluït 
tot el que envolta la cavalcada de reis.

– Un projecte dinàmic que aculli infants i 
joves en un espai adequat per a ells.

També, com sabeu, ja que vam votar en 
contra en el seu moment, no estem d’acord 

3 tramItacIó de l’exPedIent 
Per declarar bé cultural 
d’Interès local (bcIl) la 
“fresquera de cal Pau VIdal” 
I la “cooPeratIVa del forn de 
Pa I sala del cafè”
El punt núm. 7 del programa munici-

pal d'Esquerra Sant Cugat Sesgarrigues era 
“Fem conèixer Sant Cugat”. Ens comprome-
tíem a donar a conèixer les nostres festes i 
així promoure la interrelació de les persones. 
Aprofitar les sinèrgies amb el nostre entorn 
perquè tothom pugui gaudir la nostra cultura.

Una de les actuacions previstes era 
atraure el turisme de proximitat i de qualitat, 
mostrant la riquesa cultural del poble.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

1 Projecte urbanItzacIó del sud 
10-a del Poum
Es tracta del projecte d’urbanització de la 

zona propera a la N-340 on s’establirà el Grup 
Alimentari Guissona.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

2 modIfIcacIó de l'ordenança 
fIscal de la taxa de 
submInIstrament d’aIgua
La tarifa de l’aigua pel 2016, aprovada per 

la Comissió de Preus de la Generalitat de Ca-
talunya, és un pèl diferent a l'aprovada pels 
regidors de PM.

Al grup d’ERC tot plegat ens sembla 
bastant estrany, i la veritat és que ens cos-
ta molt d’entendre. Sembla que tota aquesta 
parafernàlia per només rebaixar 0,09€ (quota 

Resum dels Plens amb l'explicació del nostre vot

No hem inclòs els punts 1, 2 i 5 del Ple, que tracten de resolucions i informacions d’alcaldia  

amb l’augment de les taxes i els sous estipu-
lats pels càrrecs electes.

Per altra banda, agraïm que després de 
la trobada informal que vam tenir amb l’al-
caldessa s’hagi incrementat l’aplicació de ne-
teja viària, ja que considerem molt necessari 
mantenir els carrers nets per sentir-nos més 
còmodes al nostre poble.

És per tots aquests motius que nosaltres 
vam votar en contra dels pressupostos pre-
sentats.

En qualsevol cas, tot i sabent que no és ne-
cessari el nostre suport per tirar-ho endavant, 
estem oberts a poder parlar-ne i així els pres-
supostos puguin recollir algunes de les pro-
postes que nosaltres considerem importants.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots en contra.

2 modIfIcacIó PressuPostos 2015
La partida pressupostària destinada a ac-

tuacions a la via pública per tal de garantir-ne 
la conservació i manteniment no és suficient, 
ja que cal dur a terme la poda de l’arbrat viari. 
Per compensar aquesta despesa es minora la 
partida destinada inicialment a Horts Urbans 
ja que no s’executarà durant el 2015 en un 

4 mocIó Per reclamar a la 
generalItat de catalunya el 
reconeIxement I Pagament del 
deute amb l’ajuntament
És just reclamar els deutes, però cal re-

cordar que si la Generalitat té deutes és per-
què en les diferents legislatures dels governs 
espanyols no han retornat a la Generalitat el 
que li pertoca.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.
 

6 Precs I Preguntes
Exposició per part d’ERC:
Quan som a casa, quan sortim al carrer, 

tenim la irrenunciable necessitat de sen-
tir-nos segurs. Garantir la plena seguretat de 
les persones i els béns, és una de les princi-
pals responsabilitats de l’Administració.

de servei) la factura sigui simplement estra-
tègia per poder posar com a titular al “Dia a 
Dia” que l’aigua s’abaixa. I com que després 
d’aquesta modificació la tarifa de l’aigua con-
tinua sent més alta que la tarifa del 2015, con-
tinuem sense estar-hi d’acord.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots en contra.

3 clàusules que regeIxen la 
concessIó del serVeI de bar de 
la PIscIna munIcIPal
Són les mateixes clàusules que per anys 

anteriors, excepte que s’amplia a 2 anys la du-
ració de la concessió, ja que això facilitarà la 
recuperació econòmica de la inversió inicial.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

import de 7.054,30€. Aquest import permetrà 
cobrir la despesa de poda i qualsevol eventu-
alitat que pugui sorgir durant el que queda 
del 2015.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

3 ordenança reguladora de 
transParèncIa I admInIstracIó 
electrònIca
Es tracta d’un model tipus facilitat per 

l’organisme Localret per tal de regular a nivell 
municipal la llei de transparència.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

4 agruPacIó al conVenI Pel 
desenVoluPament de xarxes 
de telecomunIcacIons a 
catalunya
Es tracta d’establir un marc de relació 

entre els operadors i els Ajuntaments que 
permeti optimitzar i facilitar el disseny, l’exe-
cució, l’ús i el manteniment de les infraestruc-
tures de telecomunicacions necessàries.

Progrés Municipal: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

És evident que les retallades per part del 
govern central i la Generalitat han provocat 
una reducció dels efectius de les forces de 
seguretat. I també és evident que les caracte-
rístiques del nostre municipi fan que disposar 
de seguretat local sigui difícilment sostenible 
econòmicament i també poc habitual.

Veient la freqüència general de robatoris 
i concretament l'alta freqüència registrada a 
St. Cugat, tenim l'obligació de fer alguna cosa 
des de l’Ajuntament.

No ens podem quedar de braços plegats 
davant d’aquests fets. Algunes opcions po-
drien ser: la instal·lació de càmeres de vigi-
lància, contractar algun servei de vigilància 
o fer-ho de manera mancomunada amb els 
pobles veïns...

Com ja vam dir en el seu moment, un dels 
motius pel quals vàrem votar en contra dels 

sessIó extraordInàrIa del Ple munIcIPal
de data 15 de desembre de 2015

sessIó ordInàrIa del
Ple munIcIPal de data 19 de gener de 2016

sessIó extraordInàrIa
del Ple munIcIPal
de data 9 de febrer de 2016

pressupostos és que faltava una partida de-
dicada a la seguretat.

Demanem poder reunir-nos amb l’equip 
de govern i els Mossos per tal de poder tro-
bar solucions i treballar conjuntament per 
acabar o, si més no, minimitzar el que està 
sent un dels problemes greus de Sant Cugat 
actualment.

Cap d’aquestes opcions ens garantitza 
un èxit en el nostre objectiu de evitar els ro-
batoris però segur que ho condicionarà.

Per part nostra, i mentre no es trobi una 
altra solució més efectiva, creiem conveni-
ent crear un grup de WhatsApp per mante-
nir-nos informats i alerta entre veïns. Conei-
xem experiències d'altres pobles on aquesta 
actuació ha donat resultat.

Potser fins fa un temps, la necessitat de 
posar solució a aquest greu problema no era 
primordial, però després dels fets d’aquests 
últims mesos no podem mirar cap a una altra 
banda i creure que és un problema general, 
perquè està claríssim que aquest municipi 
és un blanc per aquestes bandes de delin-
qüents.

Som un dels pobles de la zona amb més 
robatoris. Sabeu a quantes cases han entrat 
aquest últims mesos? Nosaltres n’hem comp-
tat 22.

Per tant, amb l’únic objectiu de reduir 
robatoris, us oferim la possibilitat i creiem 
que esteu en l'obligació de sumar-vos a la 
iniciativa del grup de WhatsApp anti roba-
toris, així com de posar en marxa els mitjans 

de què disposa l’Ajuntament per dur a terme 
ràpidament alguna de les opcions que hem 
anomenat i qualsevol altra aportació serà 
benvinguda!

exposició per part d’erc:
– Referent a la Junta de Govern de 3 de 

novembre de 2015, punt núm. 4: Acceptació 
d'una subvenció concedida a l'Ajuntament 
per part de la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya. Import ator-
gat de 500 euros per dur a terme un projecte 
d'activitats per a persones joves. Demanem 
que se’ns informi de quines activitats es 
tracta.

Lligat amb aquest punt, en l'anterior Ple 
del 15 de desembre, vam manifestar que tro-
bàvem a faltar una partida per tal de posar a 
disposició d'infants i joves un espai adequat a 
les seves necessitats. Se'ns va respondre, que 
en aquesta matèria l'Ajuntament està treba-
llant en diferents projectes, alguns des de fa 
temps i d'altres comencen ara. Se'ns va dema-
nar que es construeixi el poble conjuntament 
i aquesta ha estat des d'un primer moment la 
voluntat d'Esquerra Sant Cugat Sesgarrigues. 
Per això demanem que se'ns informi de tots 
aquests projectes. Ells són el futur del poble.

- Referent a la Junta de Govern de 3 de 
novembre de 2015, punt núm. 5.1 i Junta de 
Govern de 17 de novembre de 2015, punt 
núm. 3.1: Accions orientades a la prevenció i la 
superació de les situacions de risc i vulnerabi-
litat d'exclusió social. L'acord 1r diu: Promoure 

accions orientades a la prevenció i la supera-
ció de situacions de risc i vulnerabilitat d'ex-
clusió social. Preguntem sobre quines són les 
accions previstes a més d'assumir, per part de 
l'Ajuntament, les despeses dels serveis bàsics 
de les famílies que ho necessiten. 

– En les actes de les Juntes de Govern 
hem vist un pressupost de 562,65€, en con-
cepte de subministrament de tres pins amb 
l'escut de l'Ajuntament per a regidors i una 
factura per import de 750,20 euros. Des-
coneixem per a qui són, però en el cas que 
siguin per nosaltres, ho refusem perquè tro-
bem excessiu el cost dels pins.

exposició per part d’erc:
El passat 15 de gener, s'enterrava un altre 

veí del poble, però en aquest cas no hi havia 
les valles que es col·loquen de manera ha-
bitual a la plaça de l’Església per tal d'evitar 
que hi aparquin vehicles. Ignorem si va ser un 
cas d'oblit per part de l'equip de govern, però 
donat que en els darrers enterraments sí que 
s'havien posat, demanem, si us plau, que no 
es torni a produïr aquest fet, per tal que no 
doni la impressió que hi ha diferències entre 
difunts.

Pregunta per part d’erc:
Tenim constància que al monòlit que hi 

ha a l'entrada de l'Agrobotiga, hi havia una 
placa commemorativa amb les dades de la 
fundació de la Gruta. Què se n'ha fet? Es tor-
narà a posar?

En l’anterior Mentrestant, vam dir que 
amb l’aprovació de la Taxa per a la gestió 
de residus 2016 comportava a part d'un 
augment del 10%, la no gratuïtat de les 
bosses compostables.  Per a nosaltres 
va ser tota una sorpresa llegir al “Dia a 
Dia” del mes de desembre que les bosses 
compostables es continuarien distribuïnt 
gratuïtament durant el 2016.

Després d'aclarir-ho amb el Secretari 
de l’Ajuntament, efectivament les bosses 
continuaran sent gratuïtes. Nosaltres 
vam donar aquesta informació en base al 
que posava a les ordenances aprovades 
pel Ple, però ha resultat que hi havia un 
error en la redacció del text de les orde-
nances.

bosses 
comPostables 
de brossa 
orgànIca



Paraula utilitzada freqüentment encara que 
sigui manllevada del castellà, per definir una 
persona o un grup de persones que fugen 
dels seus principis ideals per manipular i be-
neficiar-se d’una situació. Dit també, d'aque-
lla persona que canvia d’idees, sobretot polí-
tiques, per interessos propis.

Un exemple molt clar el tenim a ajunta-
ments del nostre entorn quan veiem que hi 
ha persones sota un paraigüa polític concret, 
que es fusionen dins les sigles d'un altre par-
tit, el de govern, per treure'n beneficis per-
sonals. Cadascú és lliure de trepitjar els seus 
principis, però vetllarem per tal que no passi 
al nostre poble.

En un butlletí municipal com el “Dia a 
Dia”, que està finançat amb diners públics, el 
mínim que es pot exigir és transparència.

La llei de transparència actualment en 
vigor, defineix transparència com facilitar la 
informació al ciutadà per tal que aquest pu-
gui avaluar la gestió de les administracions.

La transparència que entenem, que és 
una eina essencial per dur  a terme tasques 
de bon govern, s’ha obviat en les següents 
informacions publicades al butlletí municipal 
recentment.
1  En el “Dia a Dia” del mes de desembre 
es publica la notícia “Estudis d’optimització 
energètica” en la que s’explica que la Dipu-
tació de Barcelona ha analitzat els comporta-
ments energètics del Centre Cívic i de l’Ajun-
tament i s’han proposat diferents alternatives 
per millorar-los.  

Però el que no s’explica és la qualificació 
energètica obtinguda, dada important si te-
nim en compte que l’objectiu d’aquest estudi 
és posar a disposició de la ciutadania infor-
mació objectiva sobre l’eficiència energètica.

Aquesta informació l’hem extret del web 
de la Diputació de Barcelona on s’explica la 
notícia de l’entrega de l’informe citat (si voleu 
veure la notícia complerta, la trobareu al web: 
dom.cat/rv1).

Esperem que, en breu, l’equip de govern 
informi als veïns i veïnes de quines són les 
actuacions que realitzaran per tal de millorar 
aquesta qualificació tant negativa.

L’elecció d’aquesta paraula no és pas ca-
sualitat i la podem utilizar tranquil·lament a 
Sant Cugat.

Amb això volem dir que no entenem el 
cas del partit socialista de Sant Cugat Ses-
garrigues: Enmascarat com a Progrés Muni-
cipal, vol tapar i despistar a la població per la 
pèrdua de vots del PSC. Es dóna el cas que 
quan ens dirigim a ells com a socialistes ens 
repliquen que són progressistes. Acceptada 
la situació, quedem astorats quan ens trobem 
a la bústia la revista “Parlem de…”, del grup de 
govern de l’Ajuntament, demanant als quatre 
vents el vot pel PSC i el PSOE.  

Així doncs, demanem als responsables 
de Progrés Municipal, del PSC o del PSOE 
que deixin clara la seva postura per tal de no 
marejar més la nostra població. Ja coneixem 
el tòpic que en les eleccions municipals no es 
vota al partit si no a la persona, però cal dei-
xar clar també el partit que es vota.

Aprofitem per celebrar i felicitar el nai-
xement de la revista  “Parlem de…” per tal 
d'estalviar-nos comentaris inoportuns en el 
butlletí “Dia a Dia”, que paguem entre tots.

2  En el “Dia a Dia” del mes de febrer, un 
dels titulars és “S’abaixa la tarifa del servei de 
subministrament de l’aigua”.

En el Ple del 27-10-2015 es va aprovar 
la modificació de les ordenances amb qua-
tre vots favorables de Progrés Municipal i 3 
en contra de ERC. Un dels motius pels quals 
nosaltres vam votar en contra va ser per la 
modificació a l’alça de la tarifa de l’aigua. 

Segons explica el “Dia a Dia”,  fets poste-
riors a la modificació de l’ordenança fan que 
les tarifes baixin. 

A la taula que podeu veure a continuació 
us facilitem les dades per tal que vosaltres 
mateixos pugeu comparar-les.

"TXAQUETERU/A" (Chaquetero/a)

TRANSPARÈNCIA

Quota servei 9,0200 € 9,6500 € 9,5600 €

Preu subministrament:

fins 6m3 0,8179 € 0,8700 € 0,8600 €

6m3  a 10 m3 1,1779 € 1,2520 € 1,2400 €

10m3  a 18 m3 1,9079 € 2,0290 € 2,0100 €

més de 18 m3 3,3579 € 3,5700 € 3,5400 €

AFORAMENTS

Mínim consum 15,2000 € 15,0000 € 15,0000 €

Preu subministrament 2,0479 € 2,1770 € 2,1570 €

CONSERVACIÓ

Comptadors 0,8900 € 0,9000 € 0,9000 €

Aforaments 1,7200 € 1,7400 € 1,7400 €

DRETS DE CONNEXIÓ

Nucli urbà 244,1300 € 247 € 247 €

Urbanitzacions i polígons 506,5000 € 512 € 512 €

TARIFES SUBMINISTRAMENT AIGUA

2015
2016

aprovat pel PSC-PM
al Ple del 27/10/2015

2016
aprovat pel PSC-PM
al Ple del 9/02/2016

ÚS DOMÈSTIC

ENS HA TOCAT (UNA MICA) LA GROSSA
4 € PER BUTLLETA

PODEU PASSAR ELS DILLUNS DE 21H A 22H A LA LUDOTECA DEL CENTRE CÍVIC 

Aquestes són les qualificacions atorgades
per la Diputació al nostre Ajuntament.

Font: ordenances fiscals 2015 i 2016
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