


PROMOCIÓ ECONÒMICA: Hem ajudat a omplir el buit deixat per Torras. S’ha assolit una nova
inversió i nous llocs de treball. Nou mercat ecològic i artesanal al passeig Capellades. Estem
enllestint el projecte per reconvertir el Centre de Visitants en un espai dedicat a l’economia
social. (punts 3, 6, 10 i 19 del programa electoral)

SERVEIS SOCIALS: Hem incrementat el programa d’ajuda social i les beques a les famílies amb
dificultats. Hem mantingut els impostos i ajudes als contribuents amb menys ingressos.
Treballem amb noves línies d’atenció en habitatge i pobresa energètica. Nova gestió del Coro
amb entitats socials. Impulsem un menjador social per a la gent gran del poble. Nous programes
d’ajuda als avis i àvies: més +70, Respir, activitats de suport (punts 11, 15, 17, 23, 26, 27 i 28).

ESPORTS: Consolidat el Critèrium, xerrades tècniques, posem en marxa noves activitats
esportives d’estiu i ampliem l’horari de la piscina. Licitació de la via verda (carril bici) que
s’iniciarà properament (punts 37, 38, 39 i 40).

GOVERN OBERT: Nova pàgina web municipal. Regidors i trobades de barri. Comencem a fer
pressupostos participatius amb les inversions 2016 i audiències públiques. Creada una APP per
promoure la comunicació directa (punts 42,44, 45, 46, 60 i 61).

HISENDA: Hem sortit del pla d’ajust abans del previst. Paguem als proveïdors dins els terminis.
Hem retallat l’endeutament. Hem continuat renegociant els contractes per reduir despesa (punts
52, 54, 56, 57 i 58).

TERRITORI: Aprovat el Mapa Acústic i l’ordenança de Soroll. Acabant-se la millora de la pujada
de Montagut. Seguim amb les mesures per reduir la despesa energètica –Cooperativa,
enllumenat, pavelló-. Redefinides les tasques de jardineria. Millorat voreres (av. França, CAP, ctra.
Sarrià de Dalt), substituïts arbres que causaven molèsties i millorat punts crítics clavegueram
(punts 68, 70, 89, 90, 93, 95 i 96).

CULTURA i PATRIMONI: Obra de l’1% cultural a la Vil·la Romana. Seguim amb Nits al Coro i
Emergent i noves activitats: Liceu a la fresca i Al Gironès Llegim! Mica en mica, anem potenciant i
renovant les festes populars. I impulsem un nou projecte per preservar la memòria oral del poble
(punts 75, 77, 78, 82 i 85).

QUÈ HEM FET?

per arriàS



La nostra responsabilitat és la d’administrar els

recursos públics de manera responsable. És a dir,
de forma que puguem donar cobertura a les
necessitats d’avui però al mateix temps, no deixar
un Ajuntament endeutat als nostres fills. Aquest
és el nostre objectiu i en això treballem. Durant la
legislatura passada vam aconseguir mantenir el
nivell dels serveis públics, sense retallades, però
alhora millorar la gestió econòmica municipal. I en
el que portem de l’actual mandat, hem seguit amb
aquesta feina. Avui, l’endeutament de

l’Ajuntament de Sarrià de Ter és del 40% quan el

2011 era del 60%. Vol dir que hem passat de deure
més de 600 euros per habitant a només 350 €
(quan la mitjana gironina és de 467 €). I això ho
hem fet al mateix temps que hem incrementat la
despesa social als pressupostos, hem mantingut
el nivell dels serveis i hem impulsat noves
iniciatives d’ajuda a la ciutadania. Precisament, als
comptes municipals d’aquest any, tot i no

incrementar pressupostos, hem dotat de més
recursos les partides de serveis socials, gent gran,
cultura, educació i transparència.

I com és que podem fer-ho així? Fonamentalment
perquè (renegociantprocurem gestionar millor

contractes, fent inversions per estalviar, etc) i
perquè i això vol dir, menysabaixem el deute

interessos bancaris. I per què és bo baixar
l’endeutament? Doncs perquè tot allò que no hem
de pagar als bancs, podem destinar-ho a
inversions. Això és el que fem.

MILLORAREM SERVEIS I BAIXAREM ENDEUTAMENT MUNICIPAL

QUÈ ?FAREM

Un dels pilars del nostre programa electoral i el
nostre objectiu per aquest mandat és el de ser un
veritable govern obert. Ens hem fixat aquesta meta
perquè cada vegada més, la gestió de la complexitat
social i la cultura política van cap aquí. Volem

ajuntaments que siguin oberts, transparents i

participats. Volem poder decidir les coses més enllà
de votar cada quatre anys. Volem preguntar i saber.
Volem opinar i debatre. Volem decidir.

Per això hem impulsat totes aquelles accions que

vam prometre durant la campanya i que van
decididament en aquesta línia. Vam començar amb
el nomenament dels regidors i regidores de barri
per tenir un contacte directe amb els representants
municipals, hem ampliat la periodicitat dels plens
municipals, hem renovat la pàgina web i intensificat

els espais d’informació i transparència. Però encara
hem anat més enllà: hem impulsat una nova APP
per comunicar-nos directament entre ciutadà i
Ajuntament, hem organitzat trobades veïnals de
barri per parlar de les qüestions i propostes de cada
zona. També hem convocat audiències ciutadanes
per parlar dels pressupostos municipals i hem
ampliat la participació a la Festa Major. Finalment, i
aquest és un element important, hem iniciat un
procés participatiu per decidir quines inversions
fem aquest 2016. En definitiva, treballem per

fomentar un veritable canvi cultural que més o
menys intensament es demana a les nostres

institucions. També als ajuntaments.

UN GOVERN OBERT



Senadors

a Madrid
Anem per feina!

QUÈ HEM FET?
Hem treballat des del primer dia i fins al

darrer minut per defensar els interessos

dels gironins i portar fins al Congrés i al Senat

totes les problemàtiques i demandes del territori.

Diputats Congrésal

Hem denunciat l'estat de les estacions de RENFE
de la regió, demanant solucions, traslladant les
peticions recollides amb trobades amb usuaris de
la línia i engegant la campanya #volemtrendigne

Hem aprovat una Proposició no de Llei per
prohibir el fracking

Hem presentat una moció per demanar la
paralització de la MAT (ramal Santa Coloma-
Riudarenes)

Hem reclamat una rebaixa de l'IVA dels productes
d'higiene femenina

Hem impulsat una Proposició no de Llei per
impulsar un Pla de Xoc per a la pobresa infantil

Hem demanat la supressió de les diputacions
provincials

Hem presentat una moció sobre la regularització
cadastral per a no condemnar la nostra pagesia a
un IBI desorbitat

Hem exigit el traspàs del fons de beques a la
Generalitat perquè els nostres estudiants tinguin
les ajudes que es mereixen

QUÈ FAREM?

I molt més.
Aposta per la de la LOMCE, mocions iderogació
intervencions per l'IVA cultural, defensa delrebaixar
permís de , suport per entrar amaternitat/paternitat
tràmit una Iniciativa Legislativa Popular per reduir el
copagament dels serveis de la ,Llei de Dependència
mesures per promoure l'ús de la …bicicleta

Mentre des de la Generalitat construïm la

República Catalana, des de Madrid

continuarem defensant els interessos

dels gironins

Lluitarem per la derogació de totes les lleis del

PP que vulneren els (reformadrets socials

laboral, llei mordassa, llei de partits...)

Defensarem unes pensions dignes i la fi de la

precarització del treball

Exigirem unes ,infraestructures dignes

desdoblament de la N-II i una xarxa ferroviària

de qualitat

Seguirem apostant per l' iaeroport de Girona

demanarem que se'ns traspassi la seva gestió.

Vetllarem perquè Madrid pagui les ajudes

lligades a la i lesllei de dependència

subvencions a les entitats del tercer sector

Exigirem que la es dissenyi desLlei de Costes

del territori, no des d'un despatx de Madrid

Desenvoluparem un sistema fiscal verd que

penalitzi els atacs al patrimoni natural

La vostra veu a Madrid fins la proclamació de
la República Catalana.
Estem a la vostra disposició per portar, defensar i
proposar qualsevol iniciativa, projecte o sugge-
riment que es plantegi des del territori. Ens podeu
seguir i contactar a través del nostre web:
esquerra.cat/fedgirona
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