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Grups municipals

Seguirem treballant 
per Sant Celoni i la 
Batllòria

Volem agrair els 1719 vots i el 
vostre suport per aquests quatre 

anys. Com tots sabeu, aquests últims anys han sigut 
molt difícils per a tothom. Tot i això, estem orgu-
llosos de tot allò que gràcies al vostre suport, hem 
fet, com per exemple la creació de nous llocs de tre-
ball, la creació de 193 llocs d’aparcaments als antics 
terrenys de la Forestal i 90 més al carrer Campins, 
l’augment de l’aportació econòmica per a beques 
i ajuts socials. Hem deixat a punt molts projectes, 
com per exemple, la rotonda de la porta de Llevant 

a la carretera C-35, les obres de reforma del cafè de 
l’Ateneu i la disposició de 1.5 milions d’euros per 
la construcció de la nova escola Soler de Vilardell i 
l’edifici de formació professional. 

Moltes gràcies a totes i tots per la vostra confiança. 
En aquests propers quatre anys, des de l’oposició, 
seguirem treballant per Sant Celoni i la Batllòria, per 
un poble que vol avançar i millorar, és per això que 
serem als barris i a les places, a prop de les ciutada-
nes i els ciutadans per atendre les seves propostes, 
idees o suggeriments, traslladant aquesta informa-
ció al govern.

No tenim intenció de posar pals a les rodes a les 
noves propostes que puguin sorgir per part d’altres 
grups municipals, si això implica una millora per 

al nostre municipi, sinó que volem construir ponts 
d’unió per fer actuacions en clau de futur que ja 
s’han deixat preparades. El nostre objectiu és con-
servar el que ja tenim, millorar-ho i impulsar nous 
projectes, mitjançant una oposició constructiva  i 
alhora exigent amb el nou govern entrant, sempre 
vetllant pel bé comú de les celo-nines i celonins, bat-
lloriencs i batllorienques. 

Moltes gràcies a totes i tots. Estem a la vostra dispo-
sició per tot allò que necessiteu. 

Grup Municipal del PSC 
gmpsc@santceloni.cat

Recomencem!

El dissabte 13 de juny vam inaugu-
rar una nova legislatura a l’ajun-
tament. Si bé en el govern 2007-
2011 ens vam proposar ‘posar al 

dia el Sant Celoni dels nostres pares’, fent realitat 
un munt de serveis importants que no teníem (esco-
la bressol, centre de dia, oficina de turisme, centre 
de formació i ocupació Sax Sala, tanatori,...), durant 
aquest mandat la nostra obstinació és ‘construir el 
Sant Celoni dels nostres fills i filles’. 

Ens sentim molt agraïts de poder-ho fer des del 
govern i estem molt il·lusionats en aquests primers 
passos que ja estem donant i que en gran part s’han 
reflectit en aquest Informatiu. De ben segur que et 
trobarem en alguna part del camí i ho treballarem 
plegats. 

No volem obviar la propera cita electoral del 27S, 
perquè efectivament el seu resultat afectarà el futur 
del nostre municipi i afectarà la nostra capacitat de 
millorar o no les condicions de vida de les perso-
nes: Catalunya té damunt la taula la proposta 
política més transcendent i il·lusionant de tot 
Europa i aquesta excepcionalitat s’ha reflectit en el 

fet que projectes de diferent naturalesa i fins i tot 
ideologia s’hagin unit per una causa comuna, fent 
renúncies importants a favor de la comunitat i el seu 
futur. Ens toca a cadascú de nosaltres estar-hi a l’al-
çada, estiguem Junts pel sí!

Com sempre, estem al teu servei en tot allò que 
estigui a les nostres mans, amb alegria i energia.  
Recomencem! 

Grup Municipal de CiU 
www.ciu.cat/santceloni

Deulofeu proposa 
augmentar el 
22,69% els sous 
de l’equip de  
govern

La CUP demana contenció i marca una despesa  
màxima de 115.000 € anuals

La primera proposta de sous que Deulofeu va posar sobre 
la taula en el Ple del cartipàs del 8 de juliol establia una 
remuneració per a l’alcalde de 45.000 € pel 90% de dedi-
cació (el màxim que permet la Llei) i de 12.000 € per cada 
a un dels 7 regidors pel 33% de dedicació, cosa que feia 
un total de 129.000 € l’any. La posició de la CUP respecte 

dels salaris dels polítics és prou coneguda: en un hipo-
tètic govern de la CUP (Alcaldia + 7 regidors) la despesa 
seria d’uns 92.500 €. Tot i això entenem que no podem 
exigir a la resta de partits el que ens exigim a nosaltres 
mateixos i per aquest motiu vam comunicar al nou govern 
que no aprovaríem una massa salarial (alcalde + regidors) 
superior als 115.000 € l’any. Però CiU+ ERC només van 
acceptar rebaixar-ho a 127.200 € l’any.

Des de la CUP entenem la política com un compromís amb 
la ciutadania. I aquest servei a la ciutadania pot ser retribuït 
però sempre d’acord amb els salaris dels treballadors. Els 
alts sous que han rebut els polítics han obstaculitzat la tan 
necessària regeneració política i han convertit els represen-
tants del poble en membres d’una certa elit, cada cop més 
allunyada de representar les classes populars.

La CUP es queda sola demanant que els Plens  
es facin els dissabtes

Des de la CUP som conscients que cal facilitar l’accés de 
tots els veïns i veïnes als Plens municipals. Aquesta no 
és ni de bon tros  l’única acció que cal emprendre, però 
per algun lloc s’ha de començar. És per això que ens vam 
posar en contacte amb tots els partits representats al Ple 
per proposar-los traslladar la celebració bimensual dels 
plens, que fins ara s’han fet els dijous, a dissabte el matí. 
La resposta de la resta de partits va ser negativa: no estan 
disposats a sacrificar un matí de dissabte cada dos mesos.

CUP Sant Celoni 
www.santceloni.cup.cat

Per a començar ens agradaría expressar 
el nostre agraïment a les persones que 
han valorat las nostra feina i continúen 
donant-nos suport en la nostra tasca 
per a aconseguir un Sant Celoni millor.

Per a això des de el nostre grup volem 
obrir un apartat de reflexió amb aquest 

petit escrit, en el que volem que tots el celonins i celonines 
recordin que el nostre es un esforç  comú, en que sumant 
aconseguirem i es per això que no hem d’oblidar els canvis 
i millores començats, ni els que són importants d’impulsar 
per a millorar el nostre poble. Per a això considerem impor-
tant no oblidar un tema com el de la C-35 o acompanyant 
aquest mesos d’estiu, el de la piscina municipal.

Per un costat i com hem esmentat anteriorment, volem re-
cordar ja no les fites aconseguides en la millora de la C-35, 

la cual deixa una mitjana de 20 accidents anuals amb mul-
tiples involucrats, que afecten no nomès als implicats en els 
accidents, sinó també a les families d’aquests.  I es que son 
uns 20.000 desplaçaments diaris que es produeixen en una 
travessia de un carril per dirección, la qual cosa com es obvi 
produeix problemes de saturació, seguretat i saturació. Es 
per això que no volem que s’oblidi un tema tant important 
com aquest, al contrari volem aconseguir vertaderes millo-
res en aquest tram i per a això es necesari aixecar un clam 
popular, ja que realment es una qüestió que ignorarla te 
un cost molt alt.

Per un altre costat ens agradarïa fer memoria i recordar 
aquelles piscines municipals que fa gairebè una década 
que van abandonar Sant Celoni, i es que si bé han passat 
bastants anys des de que aquestes van desapereixer, cada 
anys ens aquests mesos s’en sent la perdúa.  S’hi ve es 
veritat que s’han produit certs canvis i millores en diferents 

àmbits a nivell local, desde el nostre grup ens preguntem/
plantejem la qüestió de com una necessitat tan básica com 
aquesta no ha estat reconstituïda encara, es mès nomes 
cal mirar als pobles del voltant, potser pobles amb un nucli 
urbà mès petit, pero que compten ambs aquest servei. I es 
que cal recalcar un altre cop que no parlem d’un període 
curt de temps o d’un “privilegi” sinó d’una necessitat. Una 
necessitat que afecta tant a joves com als mès grans.

Continua treballant  per Sant Celoni i La Batllòria és el nos-
tre objectiu, sense demagogia i jocs de paraules que no 
porten en lloc , amb veritat , honestetat i força. 

Grup municipal ICV Sant Celoni i  
La Batllòria 
icvsantceloni@ymail.com

Un govern  
independentista  
a Sant Celoni i la 
Batllòria

El 24 de maig Sant Celoni i la Bat-
llòria van parlar clar. Els nostres pobles van manifestar-se 
a favor de la independència i al mateix temps van votar 
per una majoria d’esquerres. Per això des d’ERC-AM te-
níem clar que havíem de contribuir a formar un govern 
inequívocament independentista i que alhora tingués una 
marcada sensibilitat social i ecològica. I això només era 
possible formant un govern amb CiU, convençuts que el 
moment històric que està vivint el país necessita la suma 
d’esforços dels partits independentistes.

Estem orgullosos d’haver negociat un acord de govern 
que permetrà seguir lluitant, amb tots els recursos que 
siguin necessaris, contra la pobresa i contra la crisi econò-
mica; que farà tot el que calgui per mantenir els serveis i 
el prestigi del nostre hospital; que impulsarà la nova co-
marca del Baix Montseny, que ha de permetre una mi-
llor gestió dels recursos dels municipis que formem part 
d’aquest territori; que preguntarà a la ciutadania si vol un 
sistema de reciclatge avançat basat en el porta a porta, 
com ja fan molts municipis catalans, i que treballarà de-
cididament per aproximar la política a la ciutadania, amb 
més diàleg i amb noves fórmules de participació.

A més, aquest govern, a iniciativa d’ERC-AM, ha impul-
sat una Comissió per a la Transició Nacional per treballar 
plegats, govern i oposició, partits i entitats, cap a la plena 
sobirania del nostre país. Per primer cop, Sant Celoni i la 

Batllòria tenen un govern municipal independentista de 
cap a peus.

El 24 de maig 732 veïns i veïnes de Sant Celoni i la Batllò-
ria ens vau donar el vostre suport. Un resultat que es va 
traduir en la consecució d’un regidor i que ens ha permès 
recuperar la presència institucional que havíem perdut el 
2007. Gràcies per l’oportunitat que ens heu donat. No la 
desaprofitarem. Treballarem de valent perquè tots i ca-
dascun d’aquests vots estiguin al servei de la construcció 
de la nova República del benestar, de la justícia social i de 
la igualtat d’oportunitats.

Grup municipal d’ERC-AM 
www.esquerra.cat/santceloni 
facebook.com/erc.santceloni 
@ERC_SantCeloni




