
Què hem fet? Què ens queda per fer?

Novetats Ple mes d'abril

REDACCIÓ
En el transcurs del darrer Ple es va
adjudicar el nou contracte per a la
recollida i transport d'escombraries, així
com el servei de neteja viària. Cal
destacar l'esforç inversor que es farà en
aquest cas, ja que es disposarà d'equips
de neteja de dilluns a dissabte amb
torns de matí i tarda.
L'estat dels nostres carrers i places feia
necessària una millora d'aquest tipus
que es visualitzarà d'una forma evident
quan s'iniciï el nou servei, previst per
finals del mes de juny.
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L'entrada al govern es va produir el mes d'abril de l'any 2008.

Dos anys de govern

Aspectes novedosos que incorporarà el
servei:
. Recollida de rebuig als veïnats
. Recollida selectiva comercial gratuïta de
  les fraccions de vidre, paper i envasos
. Neteja diària de dilluns a dissabte amb
  torns de matí i tarda
. Neteja d'imbornals i dels accessos al
  municipi
. Increment de la freqüència de la recollida
  de la fracció orgànica

Nou contracte de neteja viària

La seva dimensió serà variable en
funció dels temes, ja que intentarem que
siguin monogràfics que reforcin la tasca
feta per cadascuna de les àrees de
govern on els regidors d'Esquerra tenim
responsabilitats: via pública, hisenda,
serveis socials,...

Malgrat tot, sí que és interessant destacar
en aquest primer número, i per no haver-ho
de fer més endavant amb el risc de ser
minimitzat perquè s'acosten les eleccions,
és el de valorar el paper del grup de
l'oposició en el transcurs d'aquests dos
anys.
En primer lloc, cal senyalar les contínues
absències dels representants de CiU, no
només als plens on és un espai més evident
se n'aixeca acta i són públics, si no al
conjunt de sessions informatives que es
realitzen a l'Ajuntament: comissions
informatives, reunions de ràdio, sala galà,...
Sense intenció doncs de voler disposar de la
informació de primera mà, reiteren que no
tenen prou informació, que s'estan elaborant
inversions importants i no en poden fer el
seguiment. Tot això, quan hi ha un micròfon
al davant però mai en actitud positiva a les
reunions internes de treball.
Per altra banda, en cap moment han sigut
capaços de reconèixer la feina ben feta per
part de l'equip de govern i fins i tot han gosat
dir que rebem subvencions, per cert més
quantioses que mai, per amiguisme.
Queda un any, que serà dur i complicat,
però la nostra predisposició i compromís a
fer les coses amb rigor i serietat, continua
essent ferm

BUTLLETÍ D'ESQUERRA - CASSÀ DE LA SELVA

Transcorreguts tres anys de la legislatura,
dos al govern, i restant tan sols 365 dies
per unes noves eleccions municipals, hem
cregut oportú realizar un seguit de
butlletins on s'exposi la feina feta, des de
la més visible, als petits detalls.

Cartells d'avisos i dispensadors de bosses.



En aquest cas s'ha fet una actuació
global que va des de la planificació
plurianual de la millora de la mobilitat, a
actuacions més concretes com la de
requerir als propietaris dels solars que
completin la vorera amb la instal·lació de
panots.
Un senzill requeriment i una bona
resposta dels propietaris, que en aquest
cas el grup municipal d'Esquerra ja
sol·licitava l'any 2004 com es demostra
en aquesta fotografia!

Via pública
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Aquest és una nova demostració de
la feina feta i ben feta per part de
l'equip de govern, hi és que, tal i
com va dir el mateix grup de
l'oposició, no té res a veure el
resultat de les subvencions del
PUOSC final amb el que es va
presentar inicialment. Per bé que ho
deien en un altre sentit nosaltres
també volem reiterar-ne la
diferència:

El resultat de la primera
convocatòria, presentat quan
convergència encara era el govern
dóna com a resultat una subvenció
equivalent al 39% del total sol·licitat,
mentre que un cop entrem al govern
i resoltes les al·legacions, la suma
puja fins al 47%. A més, això no es
tot ja que posteriorment s'ha
obtingut finançament per a noves
actuacions per valor de 185.000 €,
passant de 3 projectes
subvencionats inicialment, a un total
de 6.

S'han asfaltats dos camins
veïnals
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L'equip de govern ha impulsat un seguit
de mesures senzilles per millorar la
imatge del municipi, entre elles: la
senyalització de prohibit passejar
animals domèstics als parcs infantils, la
instal·lació de pipi-cans, o la ubicació de
noves cartelleres on posar-hi publicitat
de forma controlada i no de forma
indiscriminada com es feia abans.

En el transcurs de la darrera
setmana del mes d'abril s'han
realitzat les obres d'asfaltatge dels
camins del Remei i de Llebrers de
Baix, dos camins que comuniquen
directament al municipi de
Campllong.
Aquestes dues obres han estat
subvencionades pel Pla Únic
d'Obres i Serveis per un 65% del
seu cost total, i han estat
realitzades per l'empresa local
Germans Cañet - Xirgu.
La possibilitat de realitzar les obres
ha estat gràcies a la insistència de
l'actual equip de govern ja que
inicialment, la resposta a aquesta
subvenció havia estat negativa,
mentre que el resultat de les
al·legacions presentades durant el
mes de juny varen ser favorables.
Aquesta no serà però la única
actuació d'aquesta legislatura si no
que s'hi ha d'incorporar l'asfaltat del
camí de Sant Andreu previst per
l'any vinent i que també està
subvencionat en un 65% del seu
import.

Actuem als veïnats

Detall de les obres al camí de Llebrers de Baix a Campllong.

Millores a l'accessibilitat:
planificació i acció

Instal·lació de rètols i
pipicans


