Montgat

Volem avançar amb tu
cap a un altre model
de Montgat, acompanya’ns!

MODEL DE PROXIMITAT!

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA!
Els horts de Montgat són un projecte clau
per a la sobirania alimentària
i el desenvolupament comunitari
al municipi. Cal mantenir una gestió dinàmica
que doni sortida a les llistes d’espera, entre
altres. Des d’Esquerra Republicana de Montgat
creiem que cal posar l’atenció i esforços en les
iniciatives que aporten valor social al municipi
i avançar cap a un model eficaç,
públic i participatiu.

DIVERSITATS!
Montgat és un poble divers, també en relació a
les capacitats de les veïnes i veïns. Creiem que
és necessari que l’Ajuntament posi a disposició
de les persones amb diversitat funcional una
alternativa residencial digna per a quan es
fan grans, i que puguin comptar amb el degut
acompanyament. Ens sobta que les pertinents
regidories, quan són preguntades sobre els
pisos que seran de propietat municipal,
no tinguin cap projecte en ment.

En contra del posicionament del Govern
municipal que ha concedit una ampliació
al gran supermercat que opera
al Mercat Municipal amb una maniobra
opaca, que no respon a l’interès públic,
i que menysté els petits comerciants
i paradistes, cal avançar cap a un model
comercial basat en la proximitat,
la redistribució i el diàleg per a la presa
de decisions.

CONTRA L’ODI
Des d’Esquerra Republicana de Montgat
volem expressar el nostre rebuig més
profund davant la pandèmia racista,
feminicida i LGTBIfòbica que vivim des
de fa temps, i que s’ha manifestat amb
especial virulència els darrers mesos.
Condemnem totes i cada una de les
agressions i assassinats i reclamem
la pertinent resposta en forma de
polítiques públiques, també municipals.
No passaran.
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L’habitatge, un dret
CAP AL RESIDU
PLÀSTIC ZERO!
Cal avançar cap a la supressió del plàstic
d’un sol ús. Posem sobre la taula la
necessitat de dur a terme un procés de
reflexió i participació amb el comerç
i restauració local per a transitar
cap a alternatives, cercant solucions
conjuntes i donant suport
al petit comerç.

MUNICIPI FEMINISTA!
Des de l’oposició hem canalitzat algunes de
les nostres propostes via moció per a fer de
Montgat un municipi igualitari i lliure de
violències masclistes. Malgrat que no totes han
rebut el vot favorable del Govern, persistirem:
• El desenvolupament d’un Pla d’Igualtat Intern.
• Desenvolupar Protocols contra la violència
masclista en entorns de festivitat i oci.
• Actuar en matèria d’igualtat amb la
participació efectiva del teixit social.
• Erradicar les pràctiques sexistes en
la contractació.
• Dissenyar instruments específics per a la
prevenció i la sensibilització en igualtat que
ataquin des de l’origen la cultura patriarcal.
• Avaluació de l’impacte de gènere en
contractes i convenis de sectors feminitzats
per evitar condicions de desigualtat
i precarització.
• Garantir la coeducació en totes les etapes
formatives del municipi.
• Treballar amb les empreses del municipi per
a l’elaboració de plans d’igualtat.
• Declarar Montgat com a municipi feminista
i adherir-se al Decàleg per a la construcció
de ciutats feministes.
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TORREDEGUAITA
Què “ha guanyat” Montgat amb la moció de censura?

Portem el debat d’idees i propostes al Ple
A través de les mocions proposades per Esquerra,
amb el suport majoritari de la resta de grups
municipals a l’oposició, s’ha impulsat tant el debat
d’idees i temes d’interès general, com de temes que
afecten el dia a dia dels veïns i veïnes de Montgat.
Hem portat a debat el dret a l’habitatge
mitjançant diverses mocions. Primer en defensa de
la llei de mesures urgents en matèria de contenció
de les rendes en els contractes de lloguer, i,
després, una vegada aprovada, promovent la seva
aplicació i reclamant a l’Ajuntament que la donés
a conèixer entre la ciutadania i vetllés pel seu
acompliment. Tot i l’aprovació d’aquestes mocions,
lamentem que el PSC no hi va donar suport
en cap cas i ens preocupa el seu posicionament
en matèria d’habitatge.

El mes de juny d’ara fa 2 anys es constituïen els
Ajuntaments. A Montgat, Esquerra, amb Rosa
Funtané al capdavant, assumia l’Alcaldia
després de ser la força més votada, amb
565 vots més que la segona força, el PSC.
Més endavant, Montgat en Comú Podem,
s’incorporava al Govern municipal.

La gestió municipal i els projectes de poble
també han estat presents. S’ha reclamat la creació
d’una taula de treball en relació al Pla Director
Urbanístic que marcarà el futur del poble, així com
l’impuls i recuperació de les polítiques de
participació ciutadana. Mocions que no es van
aprovar, ja que el govern municipal en ple va votar
en contra.
També s’han presentat mocions instant a
l’Ajuntament ha reclamar a les entitats bancàries
amb oficina a Montgat a millorar el servei i l’atenció
a la gent gran i a les entitats socials sense ànim
de lucre de Montgat, a adoptar mesures per evitar
l’addicció al joc especialment entre els joves o a
reclamar a l’AMB la millora de la xarxa de vigilància
de la contaminació atmosfèrica.

Pel que fa a la garantia dels drets individuals i els valors democràtics s’han presentat diferents mocions, com ara la denúncia contra l’espionatge
polític, les irregularitats de la monarquia, la unitat de la llengua, a favor de l’amnistia i la llibertat d’expressió, entre d’altres.
En aquest àmbit és important destacar la moció presentada de rebuig del transfuguisme que, malauradament, no es va aprovar pel vot en contra
de l’actual govern municipal format pel PSC, Junts x Cat, SOM i el cap de llista de ciutadans, actualment regidor no adscrit.

Manca de
transparència i diàleg
Tot i la crítica situació que hem viscut
motivada per la pandèmia, l’oposició no ha
estat pràcticament tinguda en compte.
Les comissions de serveis a les persones i de
territori han estat convocades de manera
ocasional i la informació que s’ha facilitat
ha estat escassa.
Temes importants com els pressupostos
o l’ampliació del mercat municipal han
estat comunicats en el termini mínim per
poder portar-los a aprovació del ple i,
durant aquest, la informació facilitada pel
govern per justificar la bondat de les seves
propostes ha estat sovint inexistent.
Temes importants com l’habitatge,
el futur de les plataformes litorals o el
desenvolupament urbanístic de Montgat,
han estat plantejats pels regidors d’Esquerra
en els plens, reclamant la convocatòria
de processos participatius per escoltar la
veu de la ciutadania. Tot i la negativa del
govern municipal, des d’Esquerra seguirem
reclamant i insistint en el debat d’idees
sobre Montgat i el seu futur.

PARLANT AMB EN

Al nostre país portem molts anys fent habitatge de
protecció social de compra, el que implica que aquest
habitatge amb el pas dels anys passa al mercat privat
i deixa de ser habitatge públic. És per això que gran
part de la solució passa per fer habitatge públic de
lloguer social i per la regulació dels preus.
Malauradament, Montgat és un clar exemple
de preus alts i d’habitatge públic de venda.

En l’anterior mandat, que vas fer com a
regidor responsable d’habitatge?
A ERC Montgat aquest tema sempre ens ha
preocupat i ocupat, per això en l’anterior legislatura
vam treballar amb el Pla d’Habitatge per
diagnosticar la situació i establir els plans d’acció
que, lamentablement, no hem pogut desenvolupar
en la seva totalitat en passar a l’oposició.
Vam negociar amb l’Impsol (els propietaris de
les parcel·les d’habitatge públic) que les dues
promocions que anaven a fer pisos de protecció
oficial de venda (La del Parc del Tramvia i la de
les Bateries) incloguessin la meitat dels pisos
de lloguer, i el compromís de les dues parcel·les
restants que els hi resten al municipi (Parc del Turó
del Sastre) siguin 100% de lloguer social.

I ara, des de l’oposició?
Amb la nova llei de la Generalitat de contenció dels preus de lloguer en zones d’habitatge tens, de la que
Montgat forma part inicialment durant un any, vam portar una moció al ple de l’Ajuntament perquè Montgat
sol·licités l’ampliació per quatre anys més, això ens va costar més d’un ple i convèncer a part de l’actual
govern que n’era reticent (en especial el PSC).
Estant a govern o a l’oposició seguirem treballant per millorar la vida dels montgatins.

El control i fiscalització del govern municipal
és la principal funció de l’oposició i es porta
a terme, principalment, en els plens. Durant
aquesta fase del ple els regidors i regidores
d’Esquerra han preguntat als membres del
govern municipal sobre diferents temes.
Un any i mig després de la moció de censura,
tot i la insistència de la nostra cap de llista,
Rosa Funtané, els partits que formen el govern
municipal encara no han fet públic el
pacte que els va portar al govern, ni han
presentat el Pla d’Actuació Municipal
per aquest mandat.
Per això, s’ha interpel·lat al govern municipal
sobre quines són les seves prioritats i projectes
adreçats a la gent gran, a les persones amb
diversitat funcional i al jovent, així com sobre el
funcionament de l’escola bressol, entre d’altres.
I més concretament, què pensen fer per reduir les
llistes d’espera del Servei d’Atenció Domiciliària
(SAD), per eliminar la segregació escolar o per
millorar els equipaments de les escoles.
També s’ha preguntat per les polítiques
mediambientals que pensen dur a terme i
s’ha reclamat, insistentment i sense èxit, la
convocatòria d’una reunió per tractar sobre
temes urbanístics i sobre el litoral, així com la

amb un important increment de les aportacions
i subvencions rebudes, l’actual govern ha estat
incapaç d’abordar els problemes estructurals
que pateix Montgat, tan socio-econòmics, com
d’infraestructures. Lamentablement, la
moció de censura ha portat a Montgat un
govern de conveniència que, darrera de la
pandèmia, ha amagat la seva incapacitat i
manca de projecte per a Montgat.

Si per justificar la moció s’esgrimia la manca de
diàleg i transparència. Actualment ens trobem
amb un govern que ha suspès tots els
mecanismes de participació ciutadana i
que, ple rere ple, no respon a les preguntes
que se li formulen. Un govern que davant de
la crisi sanitària, social i econòmica produïda per
la COVID va dur a terme una gestió de mínims, i
va rebutjar les més de 60 propostes d’actuacions
presentades per Esquerra i la resta de partits a
l’oposició, amb voluntat constructiva i de servei
a la ciutadania.
Amb la suspensió de les normes de contenció de
la despesa que limitaven l’autonomia municipal,
a l’hora de fer inversions o contractar personal i

Interpel·lant al govern municipal

DAVID SANCHEZ BOUTIN
David , has portat a debat i has defensat les
mocions presentades sobre l’habitatge. Per què
consideres que aquest és un tema cabdal?
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes
que a dia d’avui tenim a la nostra societat, els preus
de compra i de lloguer estan a uns preus inaccessibles
i gran part de la nostra societat, en especial la
joventut, té uns sous miserables i una taxa d’atur
de les més altes d’Europa.

Poc després, es presentava una moció de
censura amb un pacte contranatura del PSC
amb Junts, SOM i un trànsfuga (el cap de
llista de Ciutadans), que portava a l’Alcaldia al
socialista Andreu Absil. Ara, ens preguntem: que
ha guanyat Montgat amb la moció? El principal
motiu argumentat per la moció de censura
era la neteja. Un any i mig després, s’ha vist
alguna millora? Si abans de la moció s’estàven
ultimant els tràmits per la nova licitació que
tenia que adaptar el servei a la realitat actual,
a dia d’avui, l’actual govern encara no ha
adjudicat el nou contracte de neteja i
recollida de residus i aquest continua sent
el mateix que va motivar la moció
de censura.

Un any i mig després, tot i reclamar-ho
insistentment, el govern sortit de la moció de
censura no ha presentat el seu projecte
per Montgat, ni ha elaborat el Pla d’Actuació
Municipal. Estem davant d’un govern sense
idees ni projectes, que es deixa portar per la
inèrcia de la gestió i amaga el pacte que els
va portar a l’Alcaldia.

convocatòria d’un procés participatiu per decidir
l’ús de les plataformes del litoral montgatí.
Coneixedors de la concessió a l’Ajuntament
d’importants subvencions, se’ls hi ha demanat
pel destí que pensen donar a tots aquests
fons extraordinaris i preguntat per l’estat de
projectes iniciats la legislatura passada, com ara
la fase final de les obres a Les Costes, l’asfaltat
de diversos carrers al Turó de Mar, les obres
d’acondicionament del Centre Cívic o la redacció
de l’avantprojecte de millores i usos del Parc de
les Bateries. També s’han qüestionat els processos
de selecció de personal i l’anul·lació de les bases
reguladores dels plans d’ocupació amb la supressió
dels criteris socials.
En qualsevol cas, amb independència del tema,
les qüestions plantejades sistemàticament
queden sense resposta o són contestades
amb vaguetats. Tot plegat, ple rere ple es posa
en evidència, a hores d’ara, la manca de projecte
i idees del govern municipal. Sorprenentment,
mesos després, sovint veiem en la revista municipal
que es parla o s’explica allò que en el ple no s’ha
contestat, constatant que tenim un govern que
o va a remolc del què plantegem des de l’oposició
o bé, mancat de valors democràtics, menystenint
a l’oposició i a la ciutadania a qui representa.

Cessament del
regidor trànsfuga
Després de denunciar publicament que els
nomenaments i les retribucions assignades
al regidor trànsfuga, Luis Antonio Fariña,
eren il·legals d’acord amb la sentència del
Tribunal Suprem i, davant la negativa de
l’Alcalde a deixar-les sense efectes, es va
presentar un recurs.
A la vista d’aquest recurs i de la Sentència
del Tribunal Suprem, l’alcalde Andreu Absil
es va veure obligat a cessar al regidor Luis
Antonio Fariña, qui va passar a ser regidor
sense càrrec ni sou.

Escanejant aquest codi
podeu accedir a totes
les preguntes i mocions
i escoltar les intervencions.

