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ARRAN DEL COMUNICAT EMÈS PELS 
TREBALLADORS/ORES DE L’AJUNTAMENT (23.09.2018) 
 
Arran del comunicat emès el passat 
dimecres 19 de setembre, pel Comitè 
d’Empresa dels treballadors de 
l’Ajuntament de Sant Esteve 
Sesrovires, en què es denuncia el 
tracte denigrant de certs regidors 
de govern cap als treballadors i 
treballadores del nostre consistori, el 
Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Sant Esteve 
Sesrovires manifestem que  no 
podem  tolerar aquestes faltes de 
respecte i actituds incíviques que 
inciten els veïns contra els 
treballadors de l’ajuntament. 
 

Per això demanem al Senyor Alcalde 
Enric Carbonell, responsable màxim, 
que porti a terme les actuacions 
pertinents d’acord amb els fets 
ocorreguts, per tal que aquests no 
tornin a succeir. 
  
El que està passant és molt greu. No es 
pot permetre que un representant 
del nostre consistori falti al respecte 
dels treballadors i treballadores de 
l’ajuntament. 
 
El nostre posicionament és el mateix 
que ja es va aprovar a la moció del 30 
de novembre de 2016. 

LA INSEGURITAT DEL PAVELLÓ 
MUNICIPAL D’ESPORTS (28.09.2018) 

 
Quan Esquerra vam entrar a 
l’Ajuntament , vam descobrir que 
pràcticament cap espai de 
concurrència pública del nostre 
poble complia les normatives 
tècniques necessàries i, el que era 
més greu, no disposaven de 
l’obligatòria llicència d’activitats. 
Què significa, això? Doncs que, 
en termes legals i oficials, per 
exemple, el Pavelló d’Esports 
no era un pavelló i no 
disposava de permisos per a 
aquest tipus de locals on 
l’afluència i la densitat de 
persones és considerable. 
 

Després de diferents sol·licituds, la 
Diputació de Barcelona ens concedia 
una subvenció d’uns 180 mil euros 
que ens permetia legalitzar un Pavelló 
amb més de 25 anys de funcionament. 
Si volíem organitzar festes de carnaval i 
de cap d’any, per exemple, calia la 
llicència d’activitats i portar a terme tot 
una sèrie de millores en seguretat i 
infraestructures. 
 
Estava previst fer les obres l'estiu 
d'aquest any 2018, per no entorpir 
l'activitat normal del pavelló. Però les 
obres no s'han realitzat i l’actual 
govern municipal no respon a les 
nostres preguntes. On són els diners? 

El contingut d’aquest full informatiu és un extracte dels textos 
que podeu llegir complets a la nostra pàgina web: 
http://locals.esquerra.cat/santestevesesrovires/actualitat 

                           Equip d’Esquerra de Sant Esteve Sesrovires 

Moció de 30 de 
novembre de 2016: 

“En  suport als 
treballadors i 
treballadores 
afectats per  
referències 

públiques al Ple i a 
les xarxes socials” 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONEIX-NOS. SOM UN EQUIP! 
 

Soc de l’equip d’Esquerra perquè... 

Milito a Esquerra des del 2002. De fet, 

crec que sempre he estat d’Esquerra.

He estat lligat al mon associatiu i la 

política municipal sovint va de la mà.

Ser d’Esquerra a Sant Esteve és 

defensar i posar em pràctica els valors

republicans, vetllant al costat de les

entitats, associacions i organitzacions

cíviques del poble.  

Jo puc aportar... 

Puc aportar experiència, tant

professional com política, al govern 

municipal. Considero que tenim una 

feina iniciada i inacabada, que mereix

l’esforç personal de cara a la propera 

legislatura. 

Esquerra al govern municipal som 
la garantia de... 

Som garantia de rigor i seriositat. 

L’alcalde actual i el seu equip han

governat durant massa anys, 

generant un forat econòmic

insostenible, producte d’una política

malbaratadora i de projectes

faraònics. Ens va costar tres anys

resoldre-ho i ara, en mans d’ells, 

torna a perillar. Cal que Esquerra

porti novament el seny i la bona

feina a la política municipal. 

La Carme Rallo com a alcaldessa 
representa... 

La Carme representa el màxim

exponent d’aquest rigor i 

responsabilitat. Té uns valors

republicans molt interioritzats i ho 

ha demostrat amb la bona gestió. La 

seva força i empenta és innegable. El 

poble la necessita per no tornar a 

caure en el desgavell. Confio

plenament en ella: la dedicació i 

l’entrega estan garantides. 

Construirem República cada 
cop que... 

Cada cop que gestionem els 

diners públics amb coherència, 

responsabilitat i equilibri, mirant 

l’interès general del poble, 

estem construint República des 

de l’Ajuntament. S’ha demostrat 

que som la garantia per fer que 

això sigui així.  

Per a mi l'1-O a Sant Esteve 
Sesrovires va significar... 

Va ser un dia inoblidable i una 

nit interminable. Prefereixo 

quedar-me amb tot allò positiu. 

No hi ha dubte que aquells dies 

mai els oblidarem. Sempre hi 

haurà un abans i un després. 

Vàrem sortir al carrer i vàrem 

mostrar al món que la voluntat 

de la gent no hi ha res que l’aturi. 

 

Adrià Companys, en primera persona
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