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PASSA REVISTA A LA CUP

Carta oberta de Montserrat Vinyets
“Una oposició
rigorosa, crítica
i constructiva ens
ha permès aconseguir
tirar endavant els principals compromisos
amb què ens vàrem
presentar”

D’aquí poc farà quatre anys de les darreres eleccions
a l’Ajuntament.
Sembla que era
ahir quan ens
vam trobar sobre la taula uns
resultats electorals que, malgrat
ser primerencs en
això de la política
institucional, ens obligaven a
entrar, des del minut zero, a
primera línia de l’escenari polític municipal. Des de llavors, s’han esdevingut moltes coses i potser ara és un
bon moment per tal que tots i totes valoreu el treball i
compromís de la CUP amb el nostre municipi. Un treball
i compromís que hem intentat portar a terme d’acord
amb el nostre programa municipal i, alhora, contribuint
a construir un nou model de democràcia verdaderament directa i participativa i lluny dels aparells dels
grans partits polítics.
Per això, per posar-vos sobre la taula elements d’anàlisi,
us presentem algunes de les moltes propostes que
aquesta legislatura hem fet des de la CUP. De ben segur
que ho hauríem pogut fer millor, i que n’han faltat moltes, sens dubte. En qualsevol cas, les que teniu aquí són
el resultat de centenars d’hores de feina de molta gent
a qui agraeixo de tot cor la seva implicació en aquest

projecte i animo a continuar treballant amb la mateixa
intensitat.
Ni l’Albert ni jo repetirem com a regidors. El nostre,
el projecte de la CUP, és un projecte col·lectiu, sense
personalismes, i ara cal que d’altres companys agafin el
relleu i passin a ser les cares visibles d’aquesta nova manera de fer política, des de la base. Això no vol dir, però,
que els qui hem estat regidors aquests quatre anys no
continuem treballant activament a la CUP. Al contrari,
cal que funcionem com a corretja de transmissió de tot
el que hem après sobre urbanisme, pressupostos municipals i ordenances fiscals, entre d’altres.
Hem treballat des de la sinceritat, això us ho asseguro. En alguns moments hem hagut de prendre decisions complicades i sempre ho hem intentat fer pensant a llarg termini. Un exemple: l’ARE de Can Riera de
l’Aigua. No hi ha cap ARE a Catalunya que s’hagi tirat
endavant. Totes, absolutament totes, estan aturades.
Per tant, avui, és un fet que l’ARE no ens hauria portat
el nou hospital de forma immediata, sinó al contrari.
Quan la CUP va votar en contra de les ARE se’ns va
titllar d’estar en contra del nou hospital i del progrés.
Com sempre, però, el temps ho va recol·locant tot al
seu lloc. En l’ultim Ple municipal del mes de febrer, la
CUP va votar afirmativament a qualificar com a equipament sanitari els terrenys de Can Riera de l’Aigua.
Tindrem hospital, i tant, i sense ARE!
Montserrat Vinyets, regidora de la CUP
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CONTRA LA PROFESSIONALITZACIÓ DE LA POLÍTICA,
EL 2007 VAM PRESENTAR ELS

CINC COMPROMISOS PÚBLICS DE LA CUP
1) Tot el sou i les dietes generades com a fruit de l’activitat institucional de la CUP no
aniran als regidors, que no cobren res, sinó a la CUP sota el principi de l’administració
col·lectiva.
2) Una part d’aquests ingressos es destinaran a obrir un local, gestionat per la CUP,
que se cedirà a les entitats de caire social de Sant Celoni. Actualment, el local es troba al c/ Sant Josep, 31.
3) Els càrrecs electes de la CUP no assumiran l’acta de regidor/a a l’Ajuntament durant
més de 8 anys. Seguint el principi democràtic de rotació de càrrecs, els caps de llista
de la CUP en les eleccions del maig del 2011 seran persones diferents de les anteriors.
4) Els càrrecs electes de la CUP de Sant Celoni no acumularan
cap càrrec públic més que el de regidor/a.
5) Els càrrecs electes de la CUP de Sant Celoni faran públic
el seu patrimoni quan siguin escollits i es farà el mateix
quan deixin de ser regidors d’aquest Ajuntament.
Tots cinc compromisos:

Complerts!

Dani Corpas
(membre de la CUP)
“Entenem la política
com una eina per
transformar la societat,
en cap cas ha de ser
tilitzada amb finalitats
personals”

PASSA REVISTA A LA CUP

Participació,
control democràtic i
transparència informativa
El nostre compromís va ser apostar pels processos participatius, garantir el
control dels ciutadans sobre els polítics i la transparència informativa.
Algunes de les principals mesures aconseguides per la CUP han estat:

• Obligar a una rebaixa dels salaris dels membres de l’equip
de govern, amb un estalvi de
95.000 euros anuals en relació
amb el govern tripartit.
Complert
•Obligar l’equip de Govern a
publicar al butlletí i a la web municipals un informe semestral de
les despeses de tots els regidors
(dietes, telèfons mòbils, locomo-

ció, etc.).
Complert
•Havíem assumit el compromís
de treballar per a la realització
d’un referèndum cada dos anys.
Hem forçat l’equip de govern a
convocar la consulta popular sobre l’ARE i hem impulsat la plataforma pel dret a decidir que va
convocar el referèndum sobre la
independència dels Països Ca-

talans. Mai a Sant Celoni s’havia
pogut votar res més enllà de les
convocatòries electorals.
Complert
• Hem exercit control i hem
destapat públicament irregularitats i penombres com el conveni urbanístic amb Kitna Plus
(800.000 euros), l’incompliment
de la normativa urbanística o
l’impagament de més de 300.000
euros de l’empresa que gestionava l’Altrium a l’Ajuntament.
Complert
• La creació d’una Comissió
mixta de gestió dels mitjans de
comunicació municipals que en
garantís la participació ciutadana i la neutralitat política. En
vam aconseguir l’aprovació al
Ple municipal de finals del 2007,
però fins al febrer del 2011 el
Govern de CiU no ha fet cap pas
per convocar aquesta comissió.
Complert
• Modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) per permetre la participació dels veïns
a les institucions municipals.
X (Vam aprovar una moció per
crear una comissió que havia de
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redactar el nou ROM; CiU va deixar de convocar aquesta comissió i va deixar la feina a mitges, de moment no hi ha nou
ROM)
• En benefici del control democràtic vam impedir que CiU contractés un càrrec de confiança amb un sou de 53.000 euros.
Complert
• Vam aconseguir que l’espai de L’Informatiu dedicat als partits polítics fos obert als partits sense representació, tal com
vam demanar quan no teníem representació. Cal dir que tant
el PP com ICV han deixat d’utilitzar aquest espai a causa de
la seva paràlisi, amb la qual cosa han demostrat que només
viuen de les institucions i per les institucions.
Complert
• Hem editat i repartit periòdicament el Vilacup amb l’objectiu
de transmetre la informació de l’Ajuntament al poble en benefici de la transparència.
Complert

Roser Calvet
(membre de la CUP):
“Una de les principals
tasques de la CUP ha estat i
serà informar la gent sobre
tot allò que passa a dins
l’Ajuntament, una
societat desinformada
no pot ser
democràtica”
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Defensa del dret a l’habitatge
Aconseguir una forta intervenció de l’Ajuntament per garantir el que considerem un dret fonamental, el dret a l’habitatge, ha estat una de les puntes
de llança de la CUP.
Algunes de les principals mesures que portàvem al programa eren:
• Fer arribar la informació necessària per poder gaudir de les ajudes existents sobre habitatge. Redacció
i edició de 1.000 exemplars de la Guia d’habitatge en
què s’informa els veïns sobre tots els ajuts que es poden rebre de l’Administració en matèria d’habitatge.
Complert
• Fer polítiques que aconsegueixin posar al mercat
de lloguer els habitatges desocupats. Vàrem obligar
a establir un recàrrec del 50% en la quota íntegra
de l’IBI per als habitatges desocupats no inscrits a la
borsa municipal de lloguer.
(Vam aprovar una moció en aquest sentit, però
CiU incomplint el Ple no l’ha posat en pràctica)

• Redacció i aprovació al Ple municipal del reglament
que determina la condició d’habitatge desocupat.
Complert
• Obligar l’Ajuntament, mitjançant la presentació
d’una moció al Ple, a intervenir per evitar el desnonament de casa seva d’aquells veïns que no poden
pagar la hipoteca o el lloguer.
Complert
• Creació del Registre únic de demandants d’habitatge.
Complert

Albert Ventura
(regidor de la CUP):
“Després de molts anys
sense fer polítiques d’habitatge
hem fet de Sant Celoni un poble
pioner en aquestes polítiques,
llàstima que en els darrers dos
anys CiU n’ha frenat la
implantació”
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Defensa d’uns serveis públics i de qualitat
Estem convençuts que la propietat i gestió plenament pública dels serveis és la millor
opció. Aquesta és la clau per assegurar uns serveis de qualitat que posin les
persones per sobre dels beneficis empresarials, alhora que assegurem uns llocs de treball
dignes als treballadors/es dels serveis.
No ens enganyem, els que defensen la gestió privada dels serveis públics ho fan perquè no volen assumir
la feina que suposa la seva gestió; d’aquells que no es volen embrutar les mans treballant pel poble en
diem polítics de foto i canapé, segur que en coneixeu més d’un.
• Evitar la privatització de la gestió
de nous serveis. Amb els arguments
sobre la taula i els estudis econòmics
pertinents vàrem saber convèncer la
resta de grups municipals que la millor
opció per a l’escola bressol El Blauet
era fer-ne una gestió plenament pública, sense cap empresa pel mig.
Complert
• Amb l’aprovació dels primers pressupostos de la legislatura vàrem aconseguir passar a gestió totalment municipal l’oficina d’habitatge i el Tritó
(servei de drogodependències). Dos
serveis que amb el tripartit eren gestionats per empreses.
Complert
• Hem intentat impulsar també, en
diverses ocasions, la municipalització
i gestió directa municipal del servei
d’escombraries i del Centre Municipal
d’Expressió, avui gestionats per empreses privades.
(La Psoevergència ha evitat que poguéssim continuar en aquesta línia,
evitant la transformació de més serveis en gestió directa)
• Amb l’estalvi dels sous dels polítics
i del càrrec de confiança vàrem augmentar les partides dels pressupos-

tos municipals per als serveis socials,
vàrem destinar més recursos a l’oficina
d’habitatge i vàrem reforçar les beques per facilitar l’accés de tots els
veïns i veïnes als serveis públics.
Complert
• En el debat dels primers pressupostos de la legislatura (2008) ja vàrem
impulsar la realització dels estudis que
havien de permetre construir una residència d’avis, el centre de dia i el nou
edifici de l’àrea de comunitat; hem
pogut veure com dues d’aquestes tres
prioritats de la CUP s’han esdevingut
amb èxit.
Complert
• Prioritzar l’escola pública. Hem debatut amb la comunitat educativa
local, hem estudiat profundament el
sistema educatiu que tenim a Sant Celoni i hem fet propostes encaminades
a millorar l’educació a Sant Celoni,
prioritzant sempre l’escola pública.
Complert

necessaris. CiU, tot i aprovar la moció,
no va moure ni un dit, ja que volia fer
creure al poble que l’hospital depenia
de l’ARE.
Complert
• Hem defensat uns Casals d’Estiu
Municipals al servei de la gent; el nou
model que ha implantat CiU ha acabat esdevenint un model elitista, amb
menys serveis, menys setmanes efectives d’activitats i uns preus superiors
que han acabat reproduint el mateix
efecte de guetització existent en el
model educatiu de la vila.
• Des de la CUP hem defensat un
model de Festa Major integrador i cohesionador, on es tinguin en compte
totes les persones i entitats i on tots
els barris de Sant Celoni s’hi sentin
partícips.

• Hem proposat constantment millores estructurals per a l’escola d’adults.
Tot i la millora considerable amb el
• Volem aconseguir un nou hospi- nou edifici, encara existeixen seriosos dèficits pel que fa a material,
tal, és per això que el juliol del 2008
els cursos no realitzats i el
vam presentar un moció insnombre i les condicions
tant l’equip de govern a
laborals del profesbellugar-se per aconsorat.
seguir els terrenys
Mariona Pascual

(membre de la CUP):

“Per sobre de les grans
inversions en formigó
cal assegurar uns serveis
públics que garanteixin una
mínima qualitat de
vida a tothom”
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Defensa del territori
El nostre objectiu ha estat sempre informar la població i treballar per un nou model territorial en equilibri
amb el territori i per les persones que hi viuen i treballen. Entenem que la planificació del territori va més
enllà dels simples límits administratius i que cal repensar el territori com un tot, apostant decididament per
un model econòmic lligat a les potencialitats que ens ofereix el mateix territori.
Per evitar haver d’anar sempre a la contra, cal poder participar activament en els processos de planificació i
presa de decisions, uns processos que han de ser oberts, participatius i transparents.
Per tot això, les polítiques i reivindicacions que hem impulsat han estat les següents:

• Mitjançant una forta campanya d’informació es va
donar a conèixer el projecte de l’ARE i totes les seves
implicacions per a la vila. A partir d’aquest moment,
s’inicià la mobilització de la ciutadania i la nostra pressió
al Ple municipal, forçant a fer el referèndum del 25 de
gener de 2009, mitjançant el qual vam aconseguir aturar
la construcció d’una ARE que preveia la construcció de
més de 500 habitatges a Can Riera de l’Aigua i conduïa
Sant Celoni a un creixement desmesurat i irracional.
Complert
• Des de la CUP vàrem informar de les irregularitats de
les obres de connexió de la dessalinitzadora de Blanes

i la potabilitzadora de Cardedeu que han afectat de ple
hàbitats i espècies protegides de la llera de la Tordera. El juliol del 2010 vam presentar una moció al Ple de
l’Ajuntament de suport a la denúncia que la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny havia presentat
davant la fiscalia de Medi Ambient pels incompliments
en l’execució de l’obra de la canonada.
Complert
• Gràcies a les gestions encobertes de l’equip de govern de CiU, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona preveu la construcció d’una carretera pel nord de
Sant Celoni. La CUP, conjuntament amb altres entitats
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del Baix Montseny, hem denunciat públicament aquest • La primavera del 2009 vam organitzar les jornades de
projecte i hem presentat un recurs contenciós davant el formació i debat Plantem el Sant Celoni del futur, on de
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb
manera participativa es van començar a definir les
l’objectiu que aquest anul·li el traçat de la
línies bàsiques del model territorial que volem
nova ronda nord. Alhora hem informat
per a Sant Celoni i la Batllòria des d’una vila ciutadania del traçat d’aquesta
sió global de Baix Montseny, amb vista a
Sergi Travessa
nova via dissenyada d’amagat per
la redacció de futurs planejaments ur(membre de la CUP):
l’actual equip de Govern i que
banístics.
fragmentarà un dels darrers esComplert
“No té sentit que
pais naturals i d’ús social que ress’omplin la boca dels valors de
ten a Sant Celoni.
•Vam fer una gran mobilització popula marca Baix Montseny
Complert
lar i vam portar a votació del Ple mui que alhora executin
nicipal la desclassificació de l’espai de
polítiques que ataquen
• Vam forçar l’aprovació al Ple mula Ferreria, a la Batllòria. L’objectiu era
la línia de flotació
nicipal d’una moció d’oposició a la
evitar la transformació d’una de les dad’aquests”
construcció del Quart Cinturó, ara
rreres zones agrícoles de la Tordera en
anomenat Ronda del Vallès, al terme
un nou polígon industrial.
de Sant Celoni i el Baix Montseny.
(Tant CiU com el PSC-PSOE es van oposar
a la mesura)
Complert
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Igualtat social
i defensa dels treballadors
Tenim clar que la igualtat social no és possible dins del marc d’una societat capitalista; és per
això que el nostre compromís amb els veïns és afavorir la igualtat social.
Des de l’Ajuntament aquest compromís es realitza a partir de polítiques que apostin
per un millor repartiment de la riquesa, del treball i també amb la garantia d’unes
mínimes condicions de vida.
Pel que fa al millor repartiment de la riquesa:
• Augmentar considerablement l’Impost d’Activitats
Econòmiques (IAE) que paguen les caixes, bancs, constructores i immobiliàries.
Complert
• Augmentar l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) en
aquelles finques no residencials amb un valor més elevat.
Complert
• Aprovar el reglament per augmentar en un 50% l’IBI
dels habitatges desocupats
(Tot i estar aprovat, l’equip de Govern encara no l’ha
posat en pràctica)

• L’augment d’ingressos derivats d’augmentar els impostos als qui més tenen ha repercutit en el fet de poder mantenir i fins i tot augmentar la despesa en serveis
socials, fins i tot malgrat la crisi que ens afecta.
Complert
Pel que fa al treball:
• Oposició a les diferències salarials existents entre els
treballadors de l’Ajuntament impulsades per CiU.
(L’equip de Govern ha augmentat les diferències salarials entre treballadors de primera i de segona)
• Difusió i organització de les mobilitzacions de la vaga
general del 29 de setembre de 2010 a Sant Celoni i participació a la plataforma pel repartiment del treball i la
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riquesa del Vallès Oriental, des d’on
hem convocat diferents mobilitzacions al carrer.
Complert

a favor del personal que neteja els
edificis municipals.
(CiU no ho ha posat en pràctica)

Pel que fa a garantir una mínima
• L’Ajuntament té externalitzat diqualitat de vida:
ferents seveis, com per exemple el
• Edició i redacció de 1.000 exemde neteja dels edificis municiplars de la guia Entendre,
pals. L’externalització de
sobreviure i lluitar conserveis ha esdevingut
tra la crisi capitalista,
Gerard
Masferrer
una estratègia dels
en què s’informa
(membre de la CUP):
governants,
per
els veïns que estreure’s probletan en pitjor si“Davant del gir cap a la
mes de sobre, firtuació econòdreta
que
durant
les
últimes
mant contractes
mica sobre els
dècades
han
fet
els
partits
amb empresaris
socialdemocràtes, des de la CUP ajuts socials
i
precaritzant
que es pohem mantingut i mantindrem
les
condicions
den rebre de
laborals dels trea les institucions uns
l’Administració.
balladors i trebaposicionaments d’esquerra
Complert
lladores. La CUP
transformadora”
ha proposat repeti• Vàrem pactar la
dament la municipalitdisminució dels sous
zació dels serveis, o en la
dels polítics i alhora que
seva negativa, augmentar els salaris aquests diners repercutissin a midels treballadors. Vàrem aconseguir llorar les beques que permeten
aprovar una moció en aquest sentit que tothom pugui disposar d’una

mínima qualitat de vida.
Complert
• Sempre hem prioritzat les polítiques socials que ataquin els problemes estructurals de la nostra societat enfront de les polítiques que ha
defensat la Psoevergència, que ha
acordat la contractació de dos nous
policies.
(L’equip de govern s’ha decidit
per recolzar les tesis alarmistes del
PSOE i contractar més policies)
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Campanyes informatives i
Salvem la Ferreria!
i creació d’horts municipals
Campanya per salvar la Ferreria, a la Batllòria, i per crear horts
municipals. En el marc d’aquesta campanya es van fer diferents
actes, com passejades per la zona afectada, xerrades i projeccions de documentals. A la vegada, es van demanar tot un seguit d’informes que avalessin la desclassificació de la Ferreria.
Tota aquesta campanya va culminar amb la moció que la CUP va
presentar al Ple municipal, la tardor del 2008, per aconseguir la
desclassificació de la Ferreria com a sòl urbanitzable. Aquesta va
ser recolzada per entitats del poble i veïns de la Batllòria.
«Tots som celonins i celonines!»
Campanya sobre immigració realitzada el juny del 2008. Aquesta campanya tenia l’objectiu d’acostar la població autòctona i
nouvinguda, i eliminar tòpics i esterotips. En el marc d’aquesta
campnaya es van fer xerrades per part d’experts i projeccions
de curtmetratges en què es tractaven temes com la convivència veïnal, l’experiència de les dones immigrades o alternatives i
propostes municipals per la igualtat.
«Entre tots podem salvar Can Riera de l’Aigua.
No a l’ARE!»
Un cop va sortir a la llum pública el projecte de l’ARE, des de
la CUP es va iniciar una mobilització popular amb l’objectiu
d’explicar les conseqüències reals que podria tenir l’ARE per a
Sant Celoni. A partir d’aquest moment es van organitzar rodes
de premsa, assemblees veïnals, repartiment de tríptics i Vilacups, passejades fins a Can Riera de l’Aigua, actes amb artistes i
entitats de la vila, i xerrades informatives amb les diferents associacions de veïns dels barris de Sant Celoni. Finalment, es va assolir la fita de la consulta popular sobre l’ARE, el 25 de gener de
2009, que va posar de manifest l’oposició de la gran majoria de
celonins i celonines a aquest projecte faraònic i desproporcionat.
«Causes i efectes de la crisi: construïm alternatives»
Campanya sobre les causes de la crisi econòmica i els efectes
que està tenint sobre la nostra vila. La campanya es va iniciar
amb la celebració dels actes de l’1 de maig de 2009 i va continuar amb la taula rodona amb representants dels comitès de treballadors de diferents empreses celonines i experts sindicalistes.
«Plantem el Sant Celoni del futur»
Realització d’una campanya sobre planificació i gestió del territori, mobilitat i infraestructures, urbanisme i paisatge i la seva
dimensió ambiental, social, econòmica i cultural. La campanya va
consistir en la projecció de documentals, xerrades amb experts,
taules rodones i presentació de diferents estudis realitzats.
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reivindicatives
Commemoració del 50 aniversari
de l’assassinat de Quico Sabaté
Amb motiu del 50è aniversari de l’assassinat per part de les forces de
seguretat franquistes de Francesc Sabaté Llopart ‘el Quico’, es van
fer tota una sèrie d’actes per tal de recordar la lluita armada contra la
dictadura franquista, especialment la dels anarquistes i la tràgica mort,
a Sant Celoni, del guerriller de l’Hospitalet de Llobregat. La programació va ser el resultat de mesos de treball dut a terme per una sèrie
d’organitzacions: Casal Popular Independentista Quico Sabaté, CUP
Sant Celoni, Assemblea Llibertària del Vallès Oriental, CNT i CGT Vallès Oriental. Tot plegat amb l’objectiu de recuperar la figura de Quico
Sabaté i altres combatents antifranquistes i situar-los en el lloc de la
memòria històrica que es mereixen.
Els actes més destacats van ser els següents: presentació del llibre
de Joan Ventura Tren correu 1.104, sobre el darrer viatge del maqui,
exposició fotogràfica, xerrada amb Lucio Urtubia i les filles de Quico
Sabaté, dignificació de la tomba, presentació de l’escultura i el mural
dedicats al combatent, i concert d’homenatge de Paco Ibáñez a Sant
Celoni.
Consulta popular
sobre la independència dels Països Catalans
Creació i participació, juntament amb altres entitats de la vila, de la
plataforma organitzadora de la consulta popular sobre la independència dels Països Catalans que es va fer el 13 de desembre de 2009
a Sant Celoni i la Batllòria (http://plataformaperlaconsulta.wordpress.
com/). Hi van participar 2.998 persones (21,77%), van votar sí 2.847
persones (95,03%), van votar no 120 (4,01%), hi va haver 29 vots en
blanc (0,97%) i 2 vots nuls (0,07%).
Vaga general del 29S
(29 setembre 2010)
Davant la inactivitat de la resta de forces autoanomenades d’esquerres
de Sant Celoni, la CUP va encapçalar els actes i la mobilització per la
vaga general del setembre del 2010 contra la reforma laboral realitzada pel govern “socialista” (PSOE-PSC) de José Luis Rodríguez Zapatero i Carme Chacón. La convocatòria contra les retallades es va concentrar a la plaça de la Creu i a continuació es va iniciar una manifestació
pels carrers de Sant Celoni fins a la plaça de la Vila.

PASSA REVISTA A LA CUP

MOCIONS I ACORDS PRESENTATS PER LA CUP EN ELS
ÚLTIMS QUATRE ANYS DE LEGISLATURA
Dret a l’habitatge
- Acordar la redacció del reglament per a la creació del Registre de sol·licituds d’habitatges de protecció oficial.
- Acordar la redacció del reglament per determinar la
condició d’habitatge desocupat.
- Moció de la CUP pel dret a l’habitatge enfront dels
llançaments dels seus domicilis dels veïns i veïnes de Sant
Celoni i la Batllòria.
Tot aprovat
Urbanisme i model de poble
- Moció de la CUP per portar a debat en el proper ple
municipal la desclassificació de les Ferreries.
Aprovat

Justícia i igualtat social
- Moció de l’estudi sobre el sexisme a Sant Celoni.
Aprovat
- Moció de la CUP per la gestió directa i dignificació del
servei de neteja dels edificis municipals.
Aprovat
Acords i mocions de control o seguiment de la tasca de
l’equip de Govern
- Acordar que el sou de l’alcalde i els regidors mai serà
superior a tres vegades el sou més baix del treballador de
l’ajuntament.
Acordat
- Moció de la CUP per a la creació de la Comissió
mixta de gestió dels mitjans locals i municipals de comunicació.
Aprovat
- Moció de la CUP perquè es porti a votació definitiva el
Reglament d’habitatges desocupats.
Aprovat
- Moció de la CUP instant l’equip de Govern a l’obtenció
de terrenys necessaris per a la ubicació del nou hospital.
Aprovat
- Moció de la CUP per fixar la data de la consulta popular
sobre l’ARE de Can Riera de l’Aigua.
Aprovat
- Moció de la CUP perquè l’aprovació dels preus públics sigui competència del Ple municipal.
Tombada

L’objectiu era que la CUP també pogués decidir la quantia
dels preus públics, com els del gimnàs Sot de les Granotes,
l’escola bressol El Blauet, etc.
Mocions simbòliques
- Moció de la CUP per exigir la fi immediata del bloqueig
polític i econòmic imposat a Palestina.
Aprovat
- Moció de la CUP per oposar-se a la construcció del
Quart cinturó.
Aprovat
- Moció de la CUP per l’absolució dels encausats per delicte electoral del Penedès.
Aprovat
- Moció de la CUP en contra del cementiri nuclear a Ascó.
Aprovat
- Moció de la CUP en solidaritat amb els membres
d’Udalbiltza.
Aprovat
Altres acords i mocions
- Moció de la CUP sobre el paper de la biblioteca com a
espai de dinamitzador social i cultural per fer front a alguns dels efectes de l’actual crisi econòmica i social.
Tombat
Aquesta va ser tombada, tot i que arran d’aquesta proposta es van fer algunes millores a la biblioteca: ampliació, material, etc.
- Moció de la CUP en suport de l’ús del català els Jutjats
de Pau.
Aprovat
-Moció de suport a la realització de la consulta popular
sobre la independència dels Països Catalans.
Aprovat
- Moció de l’associació de donants de sang, Creu Roja de
Sant Celoni i la CUP per promocionar el carnet de donant
d’òrgans i de donacions de sang.
Aprovat
- Moció entrada conjuntament entre la CUP i el PSOE
per a la recuperació de la memòria històrica (Quico
Sabaté).
Aprovat

PASSA REVISTA A LA CUP
LA 10 ASSEMBLEA D’UNITAT POPULAR DE LA CUP APROVA EL PROGRAMA
I LA LLISTA ELECTORAL DE CARA A LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 22 DE MAIG

La mancomunació de serveis públics entre Sant Esteve, Palau i Sant Celoni i la Batllòria és bàsic en un moment de greu crisi econòmica i tenint en compte la lògica
geogràfica i la intensa relació entre els seus veïns
El programa electoral de la CUP de Sant
coordinar-nos de forma fluïda i periòdica amb
Celoni, aprovat el 12 de març en la 10a
Palau i Sant Esteve per tal de mancomunar
Assemblea d’Unitat Popular celebramoltes de les polítiques públiques que,
da a l’Ateneu, s’ha estat elaborant
avui, cada municipi executa pel seu
La lluita contra la crisi,
al llarg d’aquest hivern en els tres
compte, com per exemple la gestió
l’oposició frontal a noves dels residus, la mobilitat, els serveis
Punts de Trobada temàtics que
hem organitzat i en què han parsocials del tipus centres de dia, biinfraestructures com la
ticipat moltes persones que han
blioteques, etc.
ronda nord i l’educació
pogut debatre sobre els tres
com a pilar fonamental
eixos clau amb què hem dividit
A més, es tracta d’una necesside l’acció de govern: cultura i
tat tenint en compte la greu crisón els grans cavalls de
educació, model territorial i prosi econòmica que vivim i la intensa
batalla de la CUP
moció econòmica, i justícia social.
relació que mantenen els seus veïns,
unes 30.000 persones, a diferència de
Una de les principals potes sobre les quals
les seves institucions, que viuen d’esquena
se sustenta aquest programa és la intenció de
al municipi del costat.

CUP SANT CELONI

Candidatura d’Unitat Popular
93 867 16 13
www.santceloni.cup.cat
cupsantceloni@gmail.com

Sense la CUP, res d’això no hauria estat possible...
+ CUP + justícia social, + CUP + democràcia participativa, + CUP +habitatge, + CUP + drets dels treballadors,
+ CUP + territori, + CUP + transparència, + CUP +serveis públics i de qualitat, + CUP + polítiques d’esquerres...

+ CUP + TOTS!
Sant Celoni - la Batllòria, març 2011

