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LA SECCIÓ  LOCAL D’ESQUERRA A SANT ESTEVE SESROVIRES 
 

Al butlletí del passat mes de juliol us explicàvem que, tot i haver perdut la representació a l’Ajuntament, 
els membres de la Secció Local ens comprometíem a seguir treballant per i amb Sant Esteve. Tal i com us 
vàrem dir, l’equip de govern ens havia convidat a reunir-nos amb ells per tal de demanar la nostra 
col·laboració. La Secció Local va respondre aquesta oferta amb diverses peticions, de les quals s’han 
materialitzat ben poques i algunes encara resten pendents d’una resposta. Aquesta és la situació actual 
de les nostres peticions: 
   -   Se’ns ha convidat a participar en actes de la Festa Major i en la Diada de l’Onze de setembre. 
   -   Vàrem muntar la carpa d’Esquerra per la Fira d’Entitats. Però se’ns ha dit que, en segons quines fires 
o actes del poble, hi haurà limitacions pel que fa a muntar la carpa. 
   -    Se’ns avisa des de l’Ajuntament de la Convocatòria dels Plens. 
   -  Se’ns ha convocat a dues reunions per explicar-nos el Reglament de Participació Ciutadana i                
l’increment de les ordenances fiscals municipals. 
   -   Presentem mocions via instància per tal que arribin al Ple de l’Ajuntament, sempre i quan algun dels 
grups, que tenen representació a l’ajuntament, voti a favor de la moció en la comissió informativa. Però, 
aquest darrer mes de març els grups municipals presents en la comissió informativa (tots menys el PP) 
van decidir limitar a una el número de mocions que Esquerra pot presentar per Ple i, donat que les     
mocions d’Esquerra són presentades per l’alcalde, aquest ha cregut convenient que presentar una única 
moció seria el correcte per no fer del Ple un acte interminable. No sabem per què ha de ser l’alcalde qui 
presenti les nostres mocions i tenint en compte que de les mocions que presentem des d’Esquerra molt 
poques arriben al Ple (dues amb el que va de legislatura)  posem en dubte que per les nostres mocions 
el Ple arribi a ser interminable.  
   -   Se’ns ha negat poder mantenir la columna al Sesrovirenc al·legant que no som un grup polític amb 
representació municipal. 
   -   Tampoc, de moment, formem part de cap comissió, tot i que això va ser un oferiment de l’equip de 
govern juntament amb la promesa de donar-nos “molta feina” que tampoc, de moment, sabem quina 
serà... 
   -   No hem obtingut resposta pel que fa a la sol·licitud de d’alguna de les barres de bar que es posen 
per la Festa Major, per tal de poder fer front a les despeses de la Secció Local (butlletí, properes        
eleccions...). 

 

MOCIONS PRESENTADES PER ESQUERRA A L’AJUNTAMENT 
 

Setembre 2011: Moció en contra de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent a la immersió        
lingüística. La moció no va ser acceptada i se’ns va convidar a adherir-nos a una moció conjunta. Tot i no estar totalment  
d’acord amb la proposta de moció vàrem decidir recolzar-la donada la importància del tema. En el següent enllaç podeu   
veure la resposta que vàrem donar a tots els grups municipals: http://locals.esquerra.cat/santestevesesrovires/
article/12869/mocio-sobre-la-decisio-del 

Octubre 2011: Moció sobre la creació del Fons d’Ordenació hipotecari de Catalunya. La resposta, que se'ns va donar des de 
l'ajuntament va ser la següent: "La comissió informativa, desprès d’estudiar la moció, va decidir per unanimitat no recolzar-la 
i per aquest motiu, ja no anirà al Ple. Cap grup estava disposat a defensar-la". 

Febrer 2012: Moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (veure article al full núm. 2). 
Març 2012: Moció en contra de la Reforma Laboral imposada pel govern espanyol i a favor del diàleg social. Des de           
l’ajuntament se’ns va convidar a adherir-nos a la moció d’UGT i CCOO que presentaven PSC i Entesa. Entre la moció           
d’Esquerra i la dels sindicats hi havia diferències, en especial pel que feia al concert econòmic i a l’espoli fiscal; però, donades 
les repercussions d’aquesta reforma laboral i la implicació que té en els drets de tots els treballadors, vàrem pensar que era 
de vital importància que en aquest tema anéssim tots a una. Per tant, ens vam adherir a la moció dels sindicats.  
Març 2012: Moció en defensa dels afectats per a la contractació de participacions preferents. Aquesta moció va arribar al 
Ple i va ser recolzada per tots els grups municipals. 
Març 2012: Moció sobre la implantació a Catalunya del projecte Eurovegas. Aquesta moció no va passar de la comissió    
informativa en la qual es va decidir que se’ns retallava el número de mocions a presentar i se’ns va convidar a presentar-la en 
el proper Ple.  
Podeu veure les mocions a: http://locals.esquerra.cat/santestevesesrovires/documents/categoria/mocions 

http://locals.esquerra.cat/santestevesesrovires/article/12869/mocio-sobre-la-decisio-del
http://locals.esquerra.cat/santestevesesrovires/article/12869/mocio-sobre-la-decisio-del
http://locals.esquerra.cat/santestevesesrovires/documents/categoria/mocions


 

 

EL NOSTRE AJUNTAMENT NO DISPOSA DE REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL (ROM)  

El passat 7 de febrer la Secció Local d’Esquerra de Sant Esteve vàrem presentar una instància a l’ajuntament sol·licitant que  
se’ns facilités el ROM. El 9 de febrer el senyor alcalde ens informava que no podien facilitar-nos el ROM perquè no en tenim a 
Sant Esteve Sesrovires.  
La majoria d’ajuntaments, en exercici de les competències d’autoorganització, aproven un ROM on s’especifiquen totes i      
cadascuna de les matèries del funcionament polític. El ROM inclou els drets i deures dels regidors i dels grups polítics              
municipals, el funcionament dels plens i les diverses comissions, les competències i funcions dels tinents d’alcalde i dels          
regidors delegats, els drets dels ciutadans a l’accés a la documentació i a la participació en els assumptes públics i l’anomenada 
participació ciutadana. També pot incloure altres matèries com el reglament de funcionament dels mitjans de comunicació  
públics locals, etc. Per aprovar el ROM, igual que tots els reglaments i ordenances municipals, cal constituir una comissió de 
redacció, o de modificació si ja està aprovat, i portar-lo a l’aprovació del Ple; així com exposar-lo al públic durant 30 dies perquè 
s’hi facin esmenes i modificacions, si cal, per després ésser aprovat definitivament i publicat, quedant a disposició de qualsevol 
ciutadà. A la majoria d’ajuntaments aquest reglament es pot consultar al web municipal. Davant la inexistència del ROM al   
nostre municipi, la Secció Local d’Esquerra, vàrem presentar una nova instància a l’ajuntament, amb data 13 de gener, 
sol·licitant l’elaboració i posterior aprovació del Reglament  d’Organització Municipal a Sant Esteve. A la mateixa instància 
sol·licitàvem poder formar part de la comissió de redacció que es constituís per elaborar dit Reglament.  
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L’AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE SESROVIRES VOTA EN CONTRA DE L’ADHESIÓ DEL MUNICIPI A                  
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

Els grups municipals de PSC i Entesa per Sant Esteve varen votar en contra de la moció d’adhesió a              
l’associació de municipis per la independència que Esquerra va presentar en el Ple del passat mes de febrer. 
Els socialistes varen argumentar el no en el fet que ells no són un partit proindependència i que no estan    
d’acord amb la creació d’associacions municipalistes, afegint que aquesta associació només treballava per la 
independència. L’Entesa, tot i dir que són un grup local amb diversitat d’opinions i que estan a favor del dret a 
decidir, va argumentar el seu vot en contra dient que aquesta moció només donava la possibilitat de decidir 
una única cosa, la independència, no donava més opcions com podia ser un federalisme o una autonomia... i 
per tant no hi estaven d’acord. El grup municipal ARA es va abstenir al·legant que són un grup localista i que 
no poden manifestar-se en una cosa que és més general. El seu portaveu, a títol personal, va manifestar que no 
hagués tingut inconvenient en votar a favor de la moció si Esquerra hagués fet la Consulta sobre la indepen-
dència al municipi i es sabés què volen els sesrovirencs. Òbviament, ARA no s’ha informat i desconeix que cap 
partit polític podia encapçalar les Consultes per la independència. Com a molt, els partits podíem recolzar i 
donar un cop de mà però les Consultes havien de ser promogudes per la societat civil o per entitats               
organitzant-se en coordinadores o associacions. Convergència i Unió va ser l’únic grup que va votar a favor de 
la moció. El seu portaveu va manifestar que aquesta moció era una reflexió sobre on volem anar com a país en 
un futur, afegint que el que es vol és la sobirania pròpia. Va dir que portem molts anys sense pacte fiscal, molts 
anys en els quals s’està jugant amb nosaltres, que s’ha de mirar aquesta moció com la manera de dir prou a 
Madrid. Finalment, va parlar dels municipis de Catalunya que ja s’han adherit a aquesta associació, anomenant 
tot seguit els del Baix Llobregat que ja ho han fet: Martorell, Collbató, Corbera, Begues, Molins de Rei... Per 
finalitzar l’alcalde va manifestar que l’ajuntament de Sant Esteve mai havia negat al suport a la Consulta i va dir 
que aquesta moció era una moció exclusiva, no inclusiva. Pel que fa al suport donat per l’Ajuntament al tema 
de la consulta cal recordar-li al senyor alcalde que l’any 2010 el grup municipal d’Esquerra va presentar una 
moció al Ple de l’Ajuntament respecte de les consultes populars, moció que ells varen votar en contra (veure La 
Guitza, núm. 25, http://locals.esquerra.cat/documents/butlletins/santestevesesrovires-25-feb-2010.pdf). Com 
pot dir ara que mai s’ha negat el suport? Per cert, Entesa en aquell moment també es va abstenir en la votació, 
tot i que ara es manifesta a favor del dret a decidir. Curiós, no?  
Volem assenyalar que, mentre de les altres mocions que es presenten en els diferents Plens se’n fa una lectura 
complerta, en aquesta ocasió l’alcalde, amb l’excusa que tots en tenien una còpia, es va limitar a llegir els 
acords proposats en aquesta moció i no tota l’exposició del per què de la mateixa, de manera que els veïns 
assistents (i els oients de la ràdio) no van tenir accés a la informació sencera. Podríem parlar d’informació    
dirigida?  
En referència al fet que la moció sigui exclusiva, no tenim res a dir-hi. És veritat, és exclusiva, no dóna opció. Ja 
n’estem farts d’espoli fiscal, d’espoli social, de retallades en sanitat, en educació, de la reforma laboral... ja no 
aguantem més, ni donem més, ni compartim més, tot té un límit. VOLEM LA INDEPENDÈNCIA!!! 
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