ESPECIAL un any a l'ajuntament · JUNY · 2016

mentrestant
SANT CUGAT
SESGARRIGUES

El passat 13 de juny va fer 1 any que som a l'Ajuntament i és per
aquest motiu que, amb aquesta edició especial del Mentrestant,
volem fer un petit resum del que ha estat la nostra tasca al Consistori
al llarg d'aquest temps.
No cal dir que ha estat un any d'aprenentatge, tant a nivell
municipal i comarcal com de país; un any de rebre propostes i
queixes de veïns i veïnes que hem anat traslladant als plens; un
any de trobar-nos amb assessors i tècnics per tal de poder conèixer
millor els temes que cal tractar. Ha estat un any molt ric en vivències
que cal tenir-les sempre presents per tal de seguir millorant.
Sabem que acabem de començar, sabem que encara ens queda
molt per aprendre i molta feina per fer, i sabem que tenim moltes
ganes de fer-ho!

Què heM fet aquest any
A L'AJUNTAMENT?
13 / VI / 2015
• Entrem a l'Ajuntament amb 3 regidors.
22 / VI / 2015 · Ple extraordinAri
• Votem en contra del sou de l'alcadessa
per estar fora de la llei i de les retribucions
dels membres de l'equip de govern per trobar-les excessives.
21 / VII / 2015 · Ple ordinAri
• Tornem a votar en contra del sou de l'alcadessa malgrat els petits canvis que es
proposen.
• Preguntem per les mesures que té previstes
prendre l'Ajuntament sobre l'abocador incontrolat de deixalles del camí dels Segols.
• Presentem una moció per l’adhesió del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues a l’Associació de Municipis per la Independència:
s'aprova amb 5 vots a favor i 2 abstencions.
15 / IX / 2015 · Ple ordinAri
• Demanem que hi hagi un manteniment
constant del cementiri.
• Demanem que surti al Dia a Dia el servei de
podologia que hi ha al dispensari.
• Demanem que s'agilitzin les obres d'accés
al dispensari.
6 / XI / 2015 · Ple ordinAri
• Demanem que es posin més contenidors
de poda en diferents punts del poble.
• Demanem que es posi un pas de vianants i
un mirall a l'alçada de cal Ferrer Vell, per tal
de poder creuar la carretera des de Puigcigró sense perill.

• Preguntem sobre el clavegueram del carrer
de les Creus ja que està en molt mal estat i
volem saber quines són les actuacions previstes.
15 / XII / 2015 · Ple extraordinAri
• Votem en contra dels pressupostos del
2016 per considerar que falten moltes partides que no s'han tingut en compte.
19 / I / 2016 · Ple ordinAri
• Demanem que se'ns informi de les mesures
que té previst prendre l'Ajuntament arran
de l'onada de robatoris al poble.
• Demanem que se'ns informi de les activitats destinades als joves després d'haver
rebut una subvenció de la Direcció General
de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
• Rebutgem els pins institucionals per als
nostres regidors degut al cost excessiu dels
mateixos i demanem rebre el mateix tracte que reben els veïns i veïnes del poble.
• Demanem que es restauri la placa que hi
havia al monòlit de la placeta de la Gruta.
9 / II / 2016 · Ple extraordinAri
• Votem en contra de la modificació de la
taxa de subministrament d'aigua pel gran
augment que representa.
15 / III / 2016 · Ple ordinAri
• Votem en contra del reglament del Consell
de poble perquè considerem que no reflexa l'objectivitat necessària per a un projecte d'aquest estil.
• Reiterem la nostra preocupació pels robatoris al poble que no han deixat de succeir.

• Preguntem sobre el conveni amb l'empresa
Vigollé.
• Plantegem la problemàtica de l'aparcament al casc antic del poble i demanem
quines actuacions hi ha previstes.
• Presentem conjuntament amb Progrés
Municipal la moció per no reconèixer la
monarquia espanyola: s'aprova per unanimitat.
• Presentem conjuntament amb Progrés
Municipal la moció en suport al sr. Manel
Surià, ex-alcalde de Santa Fe del Penedès.
10 / V / 2016 · Ple ordinAri
• Demanem que els contenidors que es posen només en època de poda estiguin instal·
lats tot l'any, ja que patis i jardins particulars necessiten un manteniment constant.
• Tornem a preguntar per la placa del monòlit de la placeta de la Gruta.
• Preguntem sobre el projecte de l'aparcament d'autocaravanes del Consell Comarcal i preguntem si l'Ajuntament hi està interessat.
Altres actuacions:
• 16 de febrer 2015: Xerrada sobre la institució municipal amb en David Ricard, alcalde
de Vallromanes.
• Juliol 2015: naixement del butlletí Mentrestant.
• 10 de setembre 2015: organització i participació a la Marxa de Torxes.
• 20 de novembre 2015: creació de la Secció
Local amb la presència de la Marta Rovira,
secretària general d'ERC.
Podeu ampliar tota aquesta informació als
nostres butlletins. Els trobareu al nostre web
o a Faceboock i Twitter.
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La feina feta

El projecte

En la legislatura més curta de la democràcia espanyola no ha estat possible fiscalitzar la tasca política del
govern en funcions. Però ni així el
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana no s'ha quedat de braços
plegats. En quatre mesos, ha portat a
terme una tasca intensa en la defensa
dels ciutadans de Catalunya i els seus
drets que s'ha traduït en 80 iniciatives
parlamentàries en tots els àmbits, des
de polítiques socials i igualtat fins a
infraestructures, passant per cooperació exterior. La nostra millor promesa és la feina feta.

Esquerra Republicana es presenta a
les eleccions espanyoles del 26J amb
la voluntat de defensar la sobirania de
Catalunya i els drets socials de la seva
gent. Volem fer un nou país, net i just,
amb una societat del benestar avançada, diversa i cohesionada i amb
una economia competitiva de base
exportadora i industrial que permeti
que tothom es pugui guanyar la vida
amb dignitat. Ara toca anar per feina.
No és el moment de creure en falses
promeses ni de donar crèdit a escenaris políticament impossibles.

A Catalunya hi ha una majoria social i
parlamentària per impulsar un procés
constituent que, amb l’única força de
les urnes i la nostra voluntat democràtica, ens condueixi a la República
Catalana dels drets, les oportunitats i
el benestar col·lectiu.
SOM L’ÚNIC CANVI POSSIBLE.

Mira els vídeos de les intervencions de Gabriel Rufián, Joan Tardà, Ana Surra i Santiago
Vidal al Parlament i al Senat espanyol a:
facebook.com/
esquerrarepublicana.santcugatsesgarrigues
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Ens trobareu els dilluns de 21h. a 23h. a la Ludoteca del Centre Cívic

