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Voleu rebre el Mentrestant en color per mail?
Demaneu-lo a:
santcugatsesgarrigues@esquerra.cat
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EL MEU POBLE / CANÇÓ DE TXARANGO / DEL DISC SOM·RIU
El meu poble té una plaça de records,
fanals encesos i banderetes de colors.
I un gran ball dirigeix les nits d'estiu,
avui que tothom riu, avui que és Festa Major.

I en mig de la nit, t'envolta la plaça.
Tot és com ahir, aquí el temps no passa.
En mig de la nit, t'envolta la plaça,
com quan erem petits, queda't avui a casa.

A la plaça de nit s'hi aplega tothom.
Ballen nens petits, senyores i senyors.
Ballen lluny els que avui ja no hi són
i entre les llums i el fum balla el nen que vaig ser jo.

Que potser demà no ens podem trobar,
balla aquesta nit el que ballaríem sempre.
Que potser demà no podem ballar,
queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre.

Ens trobareu els dilluns de 21h. a 23h. a la Ludoteca del Centre Cívic.
web: santcugatsesgarrigues.esquerrarepublicana.cat · mail: santcugatsesgarrigues@esquerra.cat
facebook.com/esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues · twitter.com/erc_stcugatses · youtube: erc.santcugatsesgarrigues

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 10 DE MAIG DE 2016
Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot.
No hem inclòs els punts 1, 2, 3 i 9 del Ple, que tracten
de resolucions i informacions de l’alcaldia.

4 INICI EXPEDIENT DE

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE NETEJA DEL CEIP LES VINYES
La contractació es realitza per 4 anualitats i
un cost anual de 33.308,27€ (IVA inclòs) i es
fa mitjançant procediment obert.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

5 MODIFICACIÓ PUNTUAL

DEL POUM
Com que la variant de la N-340 contemplada
en el POUM ha estat desestimada, cal definir
un nou límit del sector SUD-11 (Camí del Pont
Xic).
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

6 RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCAL-

DIA RELATIU AL PROJECTE
D’ADEQUACIÓ DE SALES COMPLEMENTÀRIES DEL CENTRE CÍVIC
És el projecte de l’Hotel d’Entitats amb un pressupost d’execució de 35.915,16€ (IVA inclòs).
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

7 CODI DE CONDUCTA

I BON GOVERN
Document que té per objecte establir els
principis, criteris i instruments que permetin

incrementar els nivells de transparència en la
gestió pública, el comportament ètic del seu
personal i la millora de les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.
El grup d'ERC creiem que és molt trist haver
de posar per escrit i haver de votar un tema
tant obvi com és el correcte comportament,
el respecte i el saber fer per tenir una bona
convivència i una bona entesa entre tots.
Cal que tinguem un document que ens digui com s'han de fer les coses i ens hem de
comportar, o n'hi hauria d'haver prou en saber que formem part d'una col·lectivitat i que
això implica una manera de fer i ser amb tot i
tothom? Que s'hagi hagut d'arribar a aquest
punt, vol dir que fins ara aquest tema no era
important?

8 MOCIÓ PER A LA RETIRADA DE

L’ORDE DE COPAGAMENT
CONFISCATORI PER A LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT
Els criteris de valoració de la capacitat econòmica de les persones beneficiàries de les
prestacions de dependència han canviat, el
que provoca increments del copagament. Per
aquest motiu es demana al Govern de la Generalitat que estableixi criteris més justos per
determinar la capacitat econòmica de les per-

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 5 DE JULIOL DE 2016
Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot.

1

APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS
QUE HAN DE REGIR EL CONCURS
PER L’ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ
DE L’EXPLOTACIÓ DE L’AGROBOTIGA
La renúncia de l’adjudicatària actual fa que
s’hagi d’iniciar un nou expedient de contractació i aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques.
La regidora Eva Trias, per decisió pròpia,
surt de la Sala ja que n'és part implicada.
PM: 3 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

2 RATIFICACIÓ DEL DECRET

D’ALCALDIA RELATIU AL CÀNON
PER A LA CONCESSIÓ DE LA PISCINA
MUNICIPAL
La Diligència de Secretaria identifica un error
en el l’acord adoptat pel Ple en relació al cànon de la concessió de Bar de la Piscina. Es
va aprovar pel Ple el cànon de la concessió
de Bar de la Piscina de 1500€+315€ (IVA)=
1.815€, aquest import no és correcte, ja que
el cànon establert en el Plec de Clàusules és
1.231,20€+258,56€ (IVA)=1.489,75€.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

sones beneficiàries i al Govern de l’Estat que
acompleixi amb el finançament que la Llei de
Dependència estableix.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

10 PRECS I PREGUNTES

Contenidors de poda: Aquests contenidors a més de recollir les restes de poda dels
camps, també han de servir per les restes
dels jardins de les cases dels veïns. Aquesta tasca es realitza al llarg de tot l'any i per
aquest motiu els contenidors no s'haurien de
retirar.
Placa del monòlit davant de l'Agrobotiga: S'ha pogut esbrinar quin era el text que
hi havia? Se'n podrà col·locar una de nova?
Concessió bar de la piscina: Amb els
nous plecs de clàusules per la nova licitació
de l'explotació del bar de la piscina, s'han presentat ofertes?
Punts d'aparcament per a autocaravanes: Demanem al regidor que va assistir a la
reunió on es va proposar la creació de places
d'aparcament per a autocaravanes que ens
expliqui el projecte. L'Ajuntament de Sant
Cugat Sesgarrigues hi està interessat? Si és
així, s'ha previst on s'ubicaria i les despeses
d'inversió?
Local per a joves: El fet que l’Ajuntament
tingui edificis i/o locals buits, per què el jovent del poble o no tant jovent no tenen un
local d'esbarjo per no estar el carrer?

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
DE DATA 26 DE JULIOL DE 2016
Resum del Ple amb l’explicació del nostre vot.
No hem inclòs els punts 1, 2, 5, 6 i 9 del Ple, que tracten
de resolucions, informacions de l’alcaldia i festes locals.

3 APLANAMENT DE L'AJUNTAMENT

DE SANT CUGAT SESGARRIGUES
En el contenciós administratiu interposat
contra el projecte de reparcel·lació del SUD 7
del POUM: l’Ajuntament assumeix el defecte
de forma en l’expedient d’aquest projecte.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 abstencions.

4 MODIFICACIÓ

DELS PRESSUPOSTOS
Un ajut de la Diputació de Barcelona finançarà la instal·lació del semàfor a la N-340 que
preveu un cost de 46.013,88€. Per tant, els
30.000€ que hi havia inicialment dedicats a
aquesta partida es destinen a inversions a la
via pública i en equipaments municipals.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

7 MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER

ACONSEGUIR EL DESPLEGAMENT
DE LA FIBRA ÒPTICA
Les xarxes de telecomunicacions d’alta capacitat són molt necessàries per a àmbits molt
diversos. Instem al Govern Municipal que dugui a terme les accions necessàries per valorar i desplegar la fibra òptica al municipi.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

8 MOCIÓ PRESENTADA PER ERC
3 MODIFICACIÓ

DELS PRESSUPOSTOS
Suplementar la partida pressupostària del
Projecte d’Itinerari de Vianants a la Carretera.
El projecte té un cost previst de 240.378,39€
del quals 223.627,34€ són assumits per la Diputació i 16.751,05€ per l’Ajuntament. L’import
de 16.751,05€ no previst en els pressupostos
es finançarà mitjançant el romanent de Tresoreria afectat al Patrimoni Municipal de Sòl
i Habitatge.
Suplementar la partida pressupostària
del Projecte d’adequació de sales complementàries del Centre Cívic. El projecte té un
cost previst de 35.915,15€ dels qual l’Ajuntament assumeix 5.915,15€. Aquest import no
previst en els pressupostos es finançarà mitjançant el romanent de Tresoreria afectat al
Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

PER UN NOU PAÍS LLIURE DE
CORRUPCIÓ D’ESTAT
Les forces polítiques independentistes són
perseguides per tots els poders de l’Estat espanyol per entorpir que compleixin el mandat
de la ciutadania de Catalunya. Demanem la
dimissió del ministre d’Interior en funcions
del PP i el cessament del Director de l’Oficina
Antifrau, i donem suport a tota manifestació
que la societat civil defensi un nou país lliure
de corrupció d’estat.
PM: 4 vots a favor.
ERC: 3 vots a favor.

10 PRECS I PREGUNTES

Refrigeri post-pregó: Ja estem de Festa
Major. Les festes majors són de caire popular,
festes on després de l'hivern i les obligacions
escolars, els veïns i veïnes es retroben i gaudeixen plegats dels actes.
Per què s’han de fer distincions al refrigeri que se serveix després del pregó? Tot i
que s'ofereixi als representants de les entitats, considerem que hi ha d'altres veïns que
també col·laboren i ajuden en l'organització

d'actes sense formar part de cap entitat.
Cal fer una despesa de 324 euros i un
cambrer?
El nostre parer és que la millor manera de
començar la Festa Major seria oferir un refrigeri, en germanor, a la plaça de l'Ajuntament,
compartit amb tots els veïns i veïnes de Sant
Cugat, tal com fa la colla de Diables en acabar
la cercavila i la lectura de versots.
Projecte POSEM NOM A LA PLAÇA: Pel
web de l'Ajuntament ens vam assabentar del
Projecte “Posem nom a la plaça”. Quines entitats hi han participat? Per què no s'ha comptat amb totes les entitats? Per què no s'ha
posat en coneixement a tot el poble?
Rates a la piscina: Voldríem saber si ja
s'ha solucionat el problema de les rates de la
piscina i de quina manera s'ha fet, i si de cara
al pròxim estiu es pendran mesures abans de
la inauguració de la temporada.
Presentació del 1r Pla d'Igualtat: El passat dia 31 de maig es va fer la presentació del
1r Pla d'Igualtat, a la 1 del migdia.
Volem saber a qui anava adreçada aquesta presentació i qui s'esperava que hi assistís.
Segons la notícia publicada al Dia a Dia
núm. 153 de juliol: «per tal d'obrir el Pla a la
ciutadania es va realitzar un procés participatiu obert a entitats del municipi, ciutadania
i de trobades amb personal tècnic i regidors
de l'Ajuntament». Si prèviament s'havia fet
la reunió informativa amb representants de
les entitats i d'altres col·lectius on havien fet
les seves aportacions per tal de col·laborar
en l'elaboració d'aquest Pla, per què no se'ls
va tenir en compte a l'hora de presentar-lo?
Qualsevol presentació o acte que es celebri a
la 1 del migdia en dies laborables és menystenir als veïns, ja que és horari laboral, i per qui
no treballa, és hora de preparar dinars.
També voldríem saber per què se'ns ha
exclòs als regidors de l’oposició.
Dissabte 11 juny: Un punt del Ple ordinari
del 19 de gener d'enguany, va ser dur a terme la tramitació de l'expedient per declarar
Bé Cultural d'Interès Local la Fresquera de
Cal Pau Vidal, la Cooperativa del Forn de pa
i la Sala del Cafè. El nostre grup va votar a
favor de la moció en coherència amb el punt
número 7 del nostre programa electoral, on
fèiem referència a “Fer conèixer Sant Cugat” i
concretàvem que ens comprometíem 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. També, malgrat no
haver-ho esmentat a la notícia del Dia a Dia
del passat mes de març on s'informava que
el Consell Comarcal de l'Alt Penedès havia
donat llum verda per unanimitat a la declaració de BCIL dels espais de Sant Cugat, la
Dolors Estruga també va defensar i demanar
el vot als consellers argumentant que a Sant
Cugat Sesgarrigues fins ara només comptàvem amb l'Ecofira un cop l'any, però amb la
Sala del Cafè, la Fresquera de Cal Pau Vidal
i la Cooperativa del Forn de pa, de manera
permanent, donaríem a conèixer com vivien
els nostres avantpassats, quins eren els seus
hàbits quotidians i les seves relacions socials.
Al punt 2.6 de Cultura i Festes del programa electoral de Progrés Municipal es «comprometien a conservar i difondre la nostra
memòria històrica i patrimonial com a poble,
tot recolzant de nou la promoció de projectes de recerca i divulgació de la cultura i la
història local» i «dinamitzar els Béns Culturals
d'Interès Locals per fer-los accessibles a tota
la ciutadania […] com a elements de promoció cultural i d'atractiu turístic del municipi».
Recordem també que "acollidor" i "obert" són
adjectius que fa servir molt la senyora alcaldessa en els seus discursos quan es refereix
al poble de Sant Cugat.
El passat cap de setmana del 10 i 11 de
juny van tenir una gran oportunitat de demostrar i posar en pràctica aquests punts: els
concerts organitzats a les caves Elyssia van
atraure molt públic, una gran assistència de
gent d'arreu, tal com es deuria poder constatar des de la zona VIP.
El dissabte dia 11 vam sentir vergonya i
decepció veient els assistents que havien
arribat ben d'hora per aprofitar la tarda per
passejar i descobrir Sant Cugat. Descobrir
què? Un poble tancat. El Museu-Forn, tancat;
Cal Pau Vidal, tancat; l'Agrobotiga, tancada.
Es va desaprofitar una bona oportunitat per
mostrar allò del que d'una manera o una altra
ens sentim orgullosos.
Considerem una falta de respecte envers
els contribuents les inversions en aquests
espais per obrir-los només un parell o tres
vegades l'any, encara que siguin subvencions.
Volem confirmar, però, que no estem en
contra d'aquestes inversions, el que reafirmem una vegada més, tal com vam dir al Ple
extraordinari del dia 5 de juny en referència
a l'aprovació de l'avantprojecte de millora del
Forn, és que són imports molt elevats per
obrir tres cops l'any.
La nostra pregunta és si, per seguir amb
aquesta tònica, calen fer aquestes inversions.

QUANT COBRA
UN REGIDOR?

MONÒLIT
DE LA GRUTA

Segurament tots ens hem fet aquesta pregunta alguna vegada i amb molta raó, ja que
aquesta retribució està pagada amb diners
públics, diners de tots…
La retribució que ha de percebre cada
càrrec electe està establert pel propi consistori, normalment aplicant el criteri de població, ja que el nombre d’habitants acostuma
a ser directament proporcional al volum de
feina.
També cal tenir en compte el tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o sense
dedicació establerta, supòsit en el qual només es perceben retribucions per assistència.
Si heu anat llegint la nostra publicació
Mentrestant ja sabeu que el grup d'ERC va
votar en contra del règim retributiu establert,
ja que el considerem excessiu i poc transparent. Diem poc transparent perquè es fa molt
complicat saber què cobra cadascun dels regidors.
Des del grup d’ERC creiem que la transparència és el valor del bon govern i és per
això que a continuació detallem la retribució
dels regidors d'ERC (cal recordar que la retribució dels nostres regidors només és per
l'assistència als plens):

Aquest és el monòlit situat davant l'Agrobotiga de Sant Cugat Sesgarrigues on hi havia
la placa commemorativa de la Gruta. Al Ple
ordinari de 19 de gener de 2016 el nostre
grup va trametre la demanda d'alguns veïns
de tornar a posar la placa. El regidor d’edificis
municipals i obres va explicar que fa molts
anys que va desaparèixer i es podria buscar
si existeix alguna fotografia a l’arxiu per saber
què hi posava i poder-la tornar a col·locar. En
el ple del 10 de maig, Esquerra va tornar a
insistir i l'alcaldessa va contestar que a l'Ajuntament han estat molt enfeinats, tot i això els
vam dir que només calia buscar la factura.
Veient la desídia i el desinterès per part
de l'equip de govern, demanem si algú en
tingués alguna fotografia i ens la volgués fer
arribar. D'aquesta manera donaríem un cop
de mà a l'equip de govern per tal de poder
restituir la placa.

RETRIBUCIÓ TOTAL
DE CADA REGIDOR D'ERC
2015
675€ bruts
2016 · 1r trimestre
300€ bruts
2016 · 2n trimestre
225€ bruts
Instem al Govern Municipal que publiqui
al web municipal de transparència, de manera
clara, la retribució de cadascun dels regidors
de l’Ajuntament i així tothom pugui entendre
aquesta informació..

mentrestant
El Mentrestant està d'aniversari. Ja fa
un any que ERC Sant Cugat, amb l'esforç i les ganes dels regidors i els grups
de treball, vam fer néixer el Mentrestant per fer conèixer als veïns i veïnes
les nostres tasques dutes a terme dins
l’Ajuntament i al poble. Donem les gràcies a totes les persones que ens feliciten
per la feina feta. També volem fer saber
que últimament s'ha dut a terme una
possible denúncia que pel bé de tots
s'ha retirat, per la publicació d'una fotografia al nostre butlletí.
Reiterem el nostre agraïment a tota
la població que ens dóna suport i volem
fer saber que continuarem fent la nostra
feina com fins ara l'hem feta.

"CONSENS"
Més que una paraula és una manera d'entendre el que és treba- EL PITJOR
llar en equip. Per a nosaltres és molt important escoltar, exposar ADVERSARI ÉS
temes, discutir, pensar en grup, reflexionar... per tal d'arribar tots EL QUE SIMULA
junts a un acord, és a dir, arribar al consens que ens portarà a ges- DIALOGAR
tionar les nostres accions com a grup.
Si traslladem aquest concepte als plens de l'Ajuntament, no creiem que el nostre vot favorable a certs temes sigui per un consens amb l'equip de govern, ja que en la immensa majoria
de qüestions no se'ns demana el nostre parer. Seria molt més enriquidor arribar als plens amb
un treball conjunt previ, amb consens.

CAMINS
El dimarts dia 7 de juny dos regidors d'ERC
acompanyats per tres membres experts del
grup de treball de camins del nostre grup
municipal ens vam reunir amb la regidora de
camins i la senyora alcaldessa, després de
la nostra reiterada insistència des de feia uns
quants mesos. La reunió va tenir lloc després
que el grup de treball d’ERC analitzés l’estat
dels camins del municipi. En aquesta reunió
vam destacar el mal estat dels camins de
Segols, de Sant Miquel, del Pont Xic, camí de
la riera de Sant Marçal, rasa de la Torre i de la
rasa de Segols (foto), remarcant sobretot el
problema que generen les rases sense escurar i els marges sense desbrossar. Aquestes
mancances diﬁculten l’accès per culpa dels rebrots d’ametller, esbarzers, canyes i calcides.
Fa gairebé dos anys que no es realitza el
manteniment adequat en els camins i a hores d'ara l’equip de govern no ha posat cap
solució a aquest problema que afecta molts
pagesos i veïns del poble. Ens agradaria que
la bona feina feta per l’antic regidor de camins es continués duent a terme cada any. A
la reunió vam treure el compromís per part de
la regidora de medi ambient de fer una visita conjunta per explicar-li la nostra visió dels
camins rurals que, en el moment d'escriure
aquest article, encara no s’ha fet.
Ens va sorprendre molt la preocupació de
l’alcaldessa i la regidora de camins sobre el
fet que els regidors d’ERC tinguessin el suport i anessin acompanyats per la comissió
de treball de camins que té el grup ERC Sant
Cugat Sesgarrigues.
Per tal de treballar de manera responsable i eﬁcient, al grup municipal d'ERC Sant
Cugat Sesgarrigues organitzem comissions o
grups de treball formats per veïns experts en
diferents àmbits.

JUBILACIÓ
Amadeu Duran i Parellada. Des del grup
d'ERC volem agraïr la teva dedicació al llarg
de tots aquests anys. Esperem no haver de
trobar a faltar la teva bona feina!

