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Valoració de 
l’Acció de Govern 
del 2012
Fa un any des de la CUP 
vam elaborar un document 

amb 16 propostes per als pressupostos del 2012, 
amb l’objectiu d’aconseguir optimitzar els recursos 
per evitar les temudes retallades. Vista la impossi-
bilitat per part del PSC d’aconseguir el suport de 
CiU, que participava del procés amb l’únic objectiu 
d’obstaculitzar-lo, finalment el govern va acceptar 
el gruix de les propostes de la CUP. Un any més tard 
vam convocar una assemblea oberta per valorar-ne el 
compliment.

               
Vam valorar positivament
- Que hagin acceptat valorar les possibilitats reals de 

transformar la gestió d’alguns serveis com el Centre 

Municipal d’Expressió, la grua o la recollida de residus.

- Que l’alcalde hagi acceptat la rebaixa del seu sou en 
gairebé 18.000 euros anuals, 

- Que acceptin una política salarial més equitativa 
entre els treballadors municipals.

- Que augmentin en 100.000 euros les partides 
destinades a ajudes socials, i la mobilització 
d’1 milió d’euros que estava aturat per a la 
implementació de polítiques d’habitatge.

 
Vam valorar negativament
- L’endarreriment en l’acció de moltes de les 

propostes.

- Que haguem de fer un seguiment continu del 
govern perquè compleixin allò acordat.

- Que malgrat que augmentessin la partida d’ajudes 
socials en 100.000 euros, no s’hagin modificat 

els requisits per assegurar una resposta a totes les 
situacions socials d’emergència.

- Per últim, lamentem que el govern directament o 
indirectament ens hagi utilitzat com a excusa per 
no atendre algunes peticions o fer accions amb 
afectacions laborals de persones concretes.

 
Finalment vam decidir valorar amb un sí crític el 
compliment de l’acord per part del govern del PSC. 
Seguirem treballant des de la llibertat que ens dóna 
ser a l’oposició per tal de seguir sent decisius. Podeu 
ampliar la informació en el darrer Vilacup, el trobareu 
a: www.santceloni.cup.cat

CUP Sant Celoni
www.santceloni.cup.cat
www.facebook.com/infocup

Partits polítics

En el Consell de Ministres del 
dia 15 de febrer de 2013 es va 
presentar un Informe del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions 
Públiques sobre l’Avantprojecte 
de Llei per a la Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració 
local. Aquest document, amb 

l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir 
un suposat estalvi econòmic, contempla mesures que 
afecten l’autonomia local signifiquen la intervenció dels 
ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial 
de les nostres comarques. 

Aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera” 
sense tenir en compte els principis d’autonomia i de 
subsidiarietat, ignorant les necessitats de la ciutadania i 
els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis que 
presten avui els governs locals. 

L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que 
correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una 
invasió total de l’Estat espanyol en les competències de la 
Generalitat de Catalunya. 

Es pretén transmetre a l’opinió pública que els 
ajuntaments són uns malbaratadors. Si la voluntat 
és reduir els costos caldria començar per la pròpia 
administració de l’Estat ja que aquesta representa el 
53% del conjunt de la despesa pública, mentre que 
el de les comunitats autònomes és del 33% i el de les 
administracions locals és només del 14%. Però tampoc 
no preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de 
competències, la supressió d’alguns ministeris que tenen 
transferides les seves competències en exclusiva a les 
comunitats autònomes.

La proposta del govern central a qui realment perjudicarà 
serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus 

drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties 
recollides en l’ordenament legal vigent. 

Des de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA-E) 
rebutgem totalment l’avantprojecte de Llei per a la 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local 
presentada pel Govern Espanyol pel que suposa de 
vulneració de l’autonomia local, de les competències 
que l’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat i 
al Parlament, i d’intent de recentralització del model 
d’administració local català. 

ICV.Sant Celoni-La Batllòria.
icvsantceloni@ymail.com

El PSC de Castaño: 
els Ni-Ni celonins
A punt d’arribar a l’equador 
de la legislatura, l’equip de 
govern del PSC es perfila 
com a autèntic Ni-Ni celoní: 
Ni projecte de poble, Ni  

        projecte de país. 

Pel que fa al municipi, malauradament ens 
han deixat orfes de projecte: aturant totes 
les accions de turisme i el Museu del Bosc, 
impedint l’actualització del Pla general, incapaços 
d’aportar cap inversió i augmentant els impostos 
(IBI, IAE, plusvàlua, zona blava, grua municipal...) 
malgrat haver heretat del govern de CiU uns 
comptes ben sanejats.

Pel que fa al país, ja fa massa temps que no 
tenen rumb. Pensen en l’estat propi com a 
opció de progrés de les persones? Ho volen fer 
pactant amb l’estat espanyol com fa 30 anys 
que intentem? Quin ha sigut el seu capteniment 
davant aquets temes a nivell municipal? I què hi 
han aportat?

I el cert és que aquesta inanició compta amb 
la complicitat d’una CUP que aprova els 
pressupostos municipals deixant al marge la resta 
de grups polítics a canvi de poc més que una 
programació cultural –diuen- més plural, canvis 
en la grua municipal, la recollida d’escombraries 
porta a porta i canvis en els vehicles de la policia i 
en el bus urbà.

Amb el Francesc al capdavant no volem quedar 
atrapats en aquesta dinàmica Ni-Ni d’un alcalde 
que fa 24 anys que volta per l’ajuntament: estem 
en un moment transcendent de la història del 
nostre país i hi contribuïm des del nostre municipi 
amb convicció, esperit de servei i, ara que les 
coses són especialment complicades, amb més 
força que mai. Si t’hi vols apuntar, escriu-nos a 
santceloni@ciu.info.
 

Grup Municipal de CiU
www.ciu.cat/santceloni
santceloni@ciu.info

Davant la 
deixadesa d’altres 
administracions, 
Educació com a 
prioritat 
L’eduació és una prioritat per a 

l’equip de govern. Per això, no dubtem en assumir 
els costos de programes amb un fort contingut so-
cial que s’han deixat d’implementar per part de la 
Generalitat de Catalunya per “manca de recursos”, 
com ha estat el Pla Educatiu d’Entorn. Uns plans 
dissenyats com a instruments per donar resposta 
integrada a les necessitats educatives de la nostra 
societat en què cal seguir-hi apostant. Perquè l’edu-
ació no és una despesa, sinó una inversió de 
futur. I hem de continuar pensant en el futur de la 
nostra vila i dels seus ciutadans i ciutadanes. 

Una “manca de recursos” que fins i tot ha afectat 
una partida, aprovada pel Parlament de Catalunya, 
per a la construcció de l’escola Soler de Vilardell i 
que, sorprenentment, no s’ha executat (tot i haver 
estat aprovada, repetim: aprovada). Per això l’Ajun-
tament ha insistit davant del Departament d’Edu-
cació sobre la necessitat de comptar amb un nou 
centre educatiu en condicions (i no continuar 
amb una llarga provisionalitat) que reforci un mo-
del educatiu de qualitat, en què estan implicats 
professorat i famílies. 

La construcció del nou centre és competència del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Tot 
i així, davant els continus retards (fins i tot tenint 
una partida pressupostària aprovada pel Parlament), 
l’Ajuntament s’ha ofert a cofinançar la construcció 
d’un edifici que aculli l’escola Soler de Vilardell i 

l’ampliació de la formació, ocupacional i contínua 
que permeti dignificar l’oferta actual i ampliar l’ofer-
ta en noves famílies professionals. Ara esperem la 
disposició de la Generalitat d’acceptar aquest repte 
i no ens trobem, novament, amb decisions sorpre-
nents del mateix caire... 

En moments com els actuals, de crisi i dificultats, 
des de les administracions hem d’apostar per educar 
i formar els nostres nens i joves i dotar-los d’eines 
per poder encarar el futur amb esperança. Per això, 
el nostre govern municipal prioritza les inversions en 
educació. 

Grup Municipal del PSC
gmpsc@santceloni.cat




