Montgat

Montgat amb nom de dona
Quants carrers a Montgat tenen nom de dona? La secretaria de la Dona d’Esquerra es va
fer aquesta pregunta i analitzà el carrerer de Montgat. Així va néixer el projecte Montgat amb
nom de Dona, que ens presenta les dones que donen nom als nostres carrers i, alhora, pretén
reivindicar l’aportació de les dones a la nostra societat.
Montgat només té 24 carrers relacionats amb l’univers femení.
D’aquests, 20 tenen nom d’escriptores, mestres, periodistes, polítiques i actrius.
Aquests carrers majoritàriament es troben al barri del Pla.
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Podeu conèixer aquestes dones
per mitjà del codi QR.

Treballant per Montgat des de la Diputació
i el Consell Comarcal
Diputacions i consells comarcals són administracions orientades a prestar serveis i suport tècnic als
ajuntaments. Ambdues institucions estan formades per alcaldes i alcaldesses, i regidors i regidores
dels ajuntaments, escollits de manera indirecta per partits judicials.
Montgat està representat en ambdues institucions. Per la Rosa Funtané Vilà a la Diputació de
Barcelona i per la Laura Ribot Cuenca al Consell Comarcal del Maresme, des d’on treballen per
millorar els serveis públics i la cooperació entre institucions, vetllant perquè Montgat pugui accedir
a tots els recursos disponibles.
Rosa Funtané i Vilà. Diputada i membre de les comissions de Cultura, Educació i Atenció
a les Persones i de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de
Barcelona. Laura Ribot i Cuenca. Consellera comarcal i portaveu d’Esquerra Republicana
i membre de la comissió de Medi Ambient, entre d’altres.

Des d’aquestes línies
volem donar el nostre condol
a les persones que han perdut
un ésser estimat
en aquesta pandèmia.
Molta força i ànims per superar
aquests moments tan durs.
Així mateix volem desitjar-vos
molta salut, estima i sobretot
cuidem-nos i cuideu-vos.

A Montgat hi ha de tot
ara més que mai: comerç local
Per la confiança, el compromís,
la qualitat i per la solidaritat
esquerra.cat
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Treballant des de l’oposició

Per què NO al pressupost?
El passat octubre es va aprovar el pressupost
municipal per al 2021, amb el vot en contra de
l’oposició, després que Esquerra i la resta de grups
demanessin al govern que el retirés per obrir una
negociació lleial.

Les inversions són un exemple clar: partides
genèriques i diverses dotades amb 1 euro.
I només s’han presentat números.
Són els projectes el què s’ha de traduir en
partides, i no al contrari.

Per què NO al pressupost?
Per la manca d’informació i transparència.
La documentació va ser lliurada 10 dies abans
del Ple, el termini mínim per poder convocar-lo.
I el pressupost mai s’ha explicat a la ciutadania.

En la situació actual de pandèmia, ens cal un
pressupost valent i ambiciós. Un pressupost
al servei de les persones i que reactivi el teixit
econòmic de Montgat. El pressupost aprovat no
dona resposta a les necessitats actuals i s’oblida
de les polítiques d’igualtat de gènere i gent gran,
en canvi incrementa un 3% la partida destinada
a sous dels i les regidores de govern.
D’altra banda, prioritza pagar un deute ínfim
abans de destinar-ho a les polítiques. Han posat
els bancs abans que les persones.

Després d’un any al Govern encara no s’ha presentat
el Pla d’Actuació Municipal, és a dir, aquest
Govern no ha explicat a ningú què ve a fer després
d’una moció de censura. Això es reflecteix en un
pressupost buit, sense projectes clars.

Sortosament la situació econòmica de
l’Ajuntament és saludable, disposem de
romanents i liquiditat suficient. D’altra banda,
arran de la COVID, les restriccions de gastar
l’estalvi de l’Ajuntament s’han anul·lat, uns
recursos necessaris que fins al 2020 s’havien
d’assolir amb impostos. A més, s’han rebut
i es rebran recursos addicionals d’altres
administracions degut al context de crisi actual.
Montgat està en la millor situació per
abordar aquesta crisi i donar suport als
veïns i veïnes de Montgat per sortirne. Per això considerem que aquest
pressupost no és el que Montgat necessita
en aquests moments.

PARLANT
AMB
ROSA FUNTANÉ
Projectes truncats
El desembre de 2019 vam sortir de govern
amb dos projectes en marxa que han estat
finalitzats aquest 2020 sense problemes,
són les obres del nou clavegueram al carrer
Tiana amb la separació de pluvials, una obra
imprescindible i alhora de resultat invisible.
L’altre, el parc de la Riera d’en Font amb una
gran acceptació per part de la ciutadania.
Malauradament es van quedar altres projectes
truncats i que a dia d’avui un any més tard
no els veiem avançar, estem parlant de la
segona fase del Barri de les Costes, pendent
de la instal·lació de les caixes de companyia
per poder retirar tot el cablejat aeri i donar per
finalitzada l’obra que vam iniciar. Un altre, és
l’enllaç per a persones amb mobilitat reduïda
de la Rambla del Turó amb la Plaça de les
Palmeres, un projecte reclamat i consensuat
amb l’AAVV i aprovat al ple, juntament amb
l’asfaltat de l’Avinguda del Parc. També està
pendent el projecte de pacificació de la
carretera de Tiana (3a fase). Esperem que en
breu es tornin a posar
en marxa.

Després d’un any de la moció de
censura, en quina situació es troben els
temes que la van justificar?
Paraules com diàleg, transparència,
consens, compromís, eficàcia i respecte
són els eixos que van promoure
una moció de censura indigna per a
Montgat. Després d’un any al govern,
aquests quatre partits més el regidor
trànsfuga han fet evident la seva
manca de coneixement total de les
paraules que van utilitzar.
Ni comunicació, ni informació, ni
consens i per suposat inoperància.
Com valoreu l’acció del primer any del
govern del PSC, Junts i SOM?
Les accions d’aquest grup de partits més
el regidor trànsfuga ha estat inexistent.
S’han limitat a recollir els recursos de les
diferents administracions per distribuirlos en els àmbits marcats per aquestes
administracions. No hi ha hagut cap
iniciativa pròpia per ajudar, donar suport a
les persones ni revitalitzar l’economia local.
El que si podem dir és que aquest govern ha
estat TRANSPARENT per la seva inexistència.

Com és veieu Montgat des de l’oposició?
La manca d’informació, diàleg i treball per part
d’aquest govern dificulta el seguiment de les
necessitats del municipi i ens preocupa.
Però també ens encoratja i motiva encara
més per a treballar constantment per al
nostre poble, escoltant les persones que són
el que realment ens importa, estenent la mà
contínuament al govern, fent propostes que,
lamentablement, sempre han estat rebutjades
i en alguns casos ni llegides.
I SEGUIM!!!!

Resultat de la moció de censura Esquerra va
passar a l’oposició des d’on de manera rigorosa
i persistent portem a terme l’acció de control de
l’actual govern.
Aquesta acció es fa de manera continuada, fent
un seguiment dels acords adoptats pel govern
i supervisant la seva actuació, tasques que es
veuen dificultades per l’opacitat i la manca
d’informació i transparència. Un exemple clar
va ser el pressupost del 2020 que va ser lliurat a
l’oposició una setmana abans del Ple.
La part més visible de l’acció de control té lloc
en el ple, interpel·lant i formulant preguntes al
govern i presentant propostes i mocions.
Durant aquest any s’han impulsat 14 mocions,
entre les quals destacarem les dues referides a
les mesures en matèria de contenció de rendes
en els contractes de lloguer, mocions que es van
aprovar malgrat les abstencions i vots en contra
del govern municipal.

Les preguntes fetes durant els plens
han fet evident la manca de projecte de
ciutat i la falta de coneixements. Massa
sovint les preguntes formulades han
quedat sense resposta o s’ha contestat
amb vaguetats o dient que era “cosa dels
tècnics”, cosa que ens fa preguntar:
qui dirigeix l’Ajuntament?

Amb el canvi de govern, la seva primera
acció va ser anul·lar el calendari de sessions
del Consell de la Vila; no convocant-lo fins
que s’han vist forçats pel requeriment dels/
les membres del Consell. Però no només
s’ha vist afectat el Consell de la Vila, les
audiències ciutadanes s’han suspès i,
amb l’excusa dels plens telemàtics, s’han

Un any després de fer la moció de censura,
el govern municipal continua mostrant unes
carències molt preocupants. No hi ha un projecte
de poble ni un pla d’acció definits, més enllà
de continuar la feina feta per l’equip de govern
amb l’alcaldessa Rosa Funtané al capdavant.
La pandèmia ha trasbalsat tots els àmbits i
l’Ajuntament de Montgat ha anat a remolc,
seguint els passos marcats per altres
administracions i ni tan sols han considerat
les propostes presentades per Esquerra
i la resta de grups de l’oposició.

La Participació Ciutadana en risc
Impulsar un model de poble més
democràtic i participatiu va ser un dels
eixos del Pla d’Actuació Municipal la
passada legislatura. El nou Reglament de
Participació Ciutadana establí les bases i creà
els instruments per promoure la participació
de la ciutadania: la constitució del Consell de
la Vila, les audiències públiques ciutadanes,
els tallers per entitats, i els processos i
pressupostos participatius són alguns exemples
de les actuacions dutes a terme.

Govern sense projecte
ni idees.

anul·lat les intervencions dels ciutadans en els
plens ordinaris, i hi ha audiències públiques
obligatòries que no han volgut convocar.
L’any 2018 es van fer els primers pressupostos
participatius a Montgat. Ara, una vegada aprovat
el pressupost del 2021, s’ha constatat que no
hi ha cap partida pressupostària destinada a
pressupostos participatius.
La manca de voluntat dels partits actualment
al govern de Montgat ha anul·lat els espais de
debat i de participació ciutadana, silenciant
la veu dels montgatins i montgatines. Des
d’Esquerra Republicana continuarem treballant
per a recuperar aquests espais, exigint el
compliment del Reglament de Participació
Ciutadana i desenvolupant el model democràtic
al qual té dret la ciutadania montgatina.

Un govern, mancat d’iniciativa
i creativitat, que massa sovint defuig
de responsabilitats darrere d’excuses
competencials. Un govern que, després
d’un any, ha estat incapaç de presentar
un Pla d’Actuació Municipal i explicar les
seves polítiques, a la pràctica, d’una clara
tendència neoliberal. Un govern que el
primer projecte que presenta a aprovació,
mig d’amagat, és l’ampliació de Mercadona.
Un govern, fill d’una moció de censura
que, a hores d’ara, no ha fet públic el pacte
signat entre el PSC, Junts, SOM i el cap
de llista de Ciutadans.
Mala peça al teler, doncs, per Montgat.

