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Es diu a la xarxa
@esquerramontgat

DESEMBRE 2018

18-11-2018
Esquerra Montgat @esquerramontgat
Presentat el procés participatiu per a la
definició dels usos permesos en el Parc
de les Bateries #TufasMontgat.
23-10-2018
Esquerra Montgat @esquerramontgat
Aquest matí hem acompanyat a la Rosa Funtané a la
Ciutat de la Justícia on ha estat citada per col·laborar
amb l’1 d’octubre. La nostra alcaldessa va complir el
compromís que va contraure amb els montgatins/es.
18-10-2018
Ajuntament de Montgat @montgat
L’alcaldessa @rfuntane i el President Delegat de l’àrea
de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de
Barcelona @diba signen un conveni de col·laboració
per a les obres de millora de la intersecció
de la carretera BV-5008 amb el c/ Baix de les Costes
a #Montgat.
10-10-2018
Esquerra Montgat @esquerramontgat
Avui s’ha constituït el Consell dels Infants
del curs 2018-2019, un espai de trobada
i de participació de nens i nenes del @espriumontgat,
@escola_marina, l’Institut Thalassa i de l’Esplai
el Timó del Gat per contribuir a millorar el poble
des de la mirada dels infants.
30-09-2018
Esquerra Montgat @esquerramontgat
Després de les vacances reprenem les passejades pel
poble. Avui, de bon matí, hem passejat per Monsolis
i el Casc Antic. Intercanvi d’opinions amb veïns
i mirada crítica i constructiva que ens ajuda a millorar.

Reconeixement als valors
republicans
El passat mes de maig va tenir lloc la primera edició dels guardons
de reconeixement als valors republicans.
Les persones i entitats reconegudes en aquesta edició han estat:
· Carme Forcadell i Lluís, reconeixement individual nacional.
· Òmnium Cultural, reconeixement col·lectiu nacional.
· Roger Español i Tort, reconeixement col·lectiu local en
representació de tots els participants l’1 d’octubre.
· Adelina Rinck i Señan, reconeixement individual local.
· Jordi Chimisanas i Bellés, premi especial.

27-09-2018
ERC - Diputació BCN @ercdiba
El diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat @
JFabregaColomer visita amb l’alcaldessa @rfuntane
l’ampliació del Pont de la BV-5008 de #Montgat.
S’han eixamplat les voreres, s’han soterrat els serveis
i s’han millorat les contencions.
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Millorant les infraestructures bàsiques

La gestió invisible
Habitualment, la valoració de la gestió municipal
es fa a partir dels grans projectes i de les
actuacions més visibles. Les obres que s’han dut
a terme, la via pública i el funcionament dels
principals serveis són exemples del que tothom
té en compte.
Sovint, no es té en compte tot el que comporta
l’administració municipal. Perquè aparentment
no aporta un valor directe a la ciutadania o
perquè es dóna per bo el seu funcionament.
Però què passa quan no és així? quan
l’incompliment de les obligacions ha estat
habitual durant anys? Doncs que l’Administració
municipal col·lapsa i tota la gestió ho pateix.

Avancem en el
compromís de donar
veu a la ciutadania
Per Esquerra la participació ciutadana és un
element essencial per a la construcció d’un
nou model de relació amb la ciutadania.
Amb aquest objectiu s’ha elaborat el nou
reglament de Participació Ciutadana que
ens dota d’eines a tots per fer efectiu el dret
a intervenir, individual o col·lectivament, de
manera molt més clara i decidida en els afers
públics. El Consell de la Vila, les audiències
públiques ciutadanes, el registre ciutadà i els
processos participatius i les consultes,
són alguns d’aquests instruments.
La incorporació de tallers participatius en
l’elaboració dels plans locals d’habitatge,
educació, igualtat o de joventut han estat un
primer pas, que ara s’amplia amb el procés
participatiu per a definició dels usos permesos
en el Parc de les Bateries.
Amb més de 281 propostes presentades i la
participació de 672 persones durant la fase
de votació de les propostes, els pressupostos
participatius han marcat una fita clau que
s’haurà de consolidar en els pròxims anys.

Lamentablement, aquesta ha estat la realitat
que hem hagut d’assumir, i que ha condicionat
la gestió havent de canviar prioritats i ajornar
projectes. L’incompliment reiterat de les
obligacions amb el Tribunal de Cuentas o la
manca d’estudis econòmics preceptius són
alguns exemples.
A dia d’avui, tot i que encara ens queda feina
per fer, l’Ajuntament s’ha posat pràcticament
al dia amb la Sindicatura i el Tribunal de Cuentas
i ha tramès les liquidacions i els comptes
generals dels anys 2011, 2013, 2014, 2015
i 2016.

SINDICATURA DE COMPTES
DE CATALUNYA
ANY (1)

COMUNICAT A
GOVERNACIÓ (4)

TRAMÈS AL TRIBUNAL
DE COMPTES (5)

2016

17/7/2018 *

2/8/2018 *

2015

13/2/2018 *

16/2/2018 *

2014

29/11/2017 *

1/12/2017 *

2013

29/11/2017 *

28/8/2017 *

2012

10/11/2014

5/11/2014

2011

3/5/2018 *

3/5/2018 *

2010

16/2/2012

16/2/2012

2009

2/5/2011

3/5/2011

PARLANT
AMB
ROSA
FUNTANÉ
I DAVID
SÁNCHEZ
Rosa, quina valoració faries de l’escola
nova a Montgat?
Des de 2007 hem portat en el nostre programa,
i hem estat els únics, la creació d’una nova
escola per donar cabuda a les necessitats
educatives del nostre poble. Han estat 10
anys treballant intensament per tal de poder
aconseguir aquest objectiu i finalment, al febrer
de 2017 va ser una realitat. Amb molt esforç
(tant econòmic com de terminis d’execució)
vam poder fer realitat un repte llargament
reivindicat. L’educació és un dels eixos bàsics
de les nostres polítiques socials i amb la millora
substancial de l’escola Sant Joan hem anat
invertint en el futur dels nostres infants.
Rosa, fa poc vas estar citada a declarar a la
Ciutat de la Justícia per la utilització com
a centres de votació, el passat 1 d’octubre,
centres de titularitat municipal.
Efectivament, com molts altres alcaldes i
alcaldesses que el que hem fet és garantir els
principis i valors bàsics d’una democràcia.

Una de les parts més visibles de l’actuació
municipal són les obres públiques. N’hi ha que
consisteixen en petites intervencions, com fer
accessible una vorera. Altres, de major abast,
milloren les infraestructures o recuperen espais
per als vianants. Totes tenen en comú una gestió
complexa. La contractació, especialment de l’obra
pública, està subjecta a múltiples controls. Això
fa que, sovint executar una obra es dilati en el
temps de manera incomprensible per
a la ciutadania.
Fins ara s’han dut a terme, majoritàriament,
actuacions de petita i mitjana envergadura,
com millores en la via pública i en l’enllumenat.
El clavegueram, amb una xarxa envellida i
mancada d’inversions durant anys, ha estat
una prioritat.

Treballem per millorar
la prestació
dels serveis públics

En una primera fase s’ha actuat al carrer Abad
Escarré i als col·lectors de la Virreina, Ronda
Vilares i del carrer Bòbila, obres ja finalitzades.
La segona fase es centrarà en el barri del Turó,
intervenint en el clavegueram del carrer Tiana
i el col·lector de les escales de l’avinguda Turó.
No són obres de lluïment, tot el contrari: són
obres que generen molèsties als veïns, però
són imprescindibles per al bon funcionament
del poble.

L’urbanisme
com a element
de cohesió social

David. S’ha elaborat el primer Pla
d’Habitatge. Quines fites destacaries?
Un dels objectius que ens vam marcar és que a
Montgat hi hagués habitatge públic de lloguer
a preus assequibles. L’Ajuntament havia cedit
terrenys a l’IMPSOL però tots els habitatges que
s’havien de construir a Montgat eren de venda.
Després moltes gestions hem aconseguit que
la meitat siguin de lloguer. Actualment estan
en marxa dues promocions de l’IMPSOL amb
uns 100 habitatges la meitat dels quals seran
de lloguer.
David, com a regidor d’Esports quin
projecte tens com a objectiu?
La renovació de la gespa del camp de futbol
és una prioritat. El seu estat és deficient
i ens preocupa la seguretat dels esportistes.
Actualment, s’ha iniciat la licitació i la propera
temporada el camp de futbol tindrà la
gespa renovada.

Montgat està format per diferents nuclis
amb característiques i personalitat pròpia.
Nascuts en èpoques diferents, el seu estat
actual és molt divers. Des d’Esquerra entenem
l’urbanisme com un element de cohesió
territorial i hem prioritzat les actuacions en
serveis essencials que permeten millorar la
qualitat de vida de la ciutadania i reequilibren
el territori. Un exemple d’aquestes actuacions
és el projecte d’urbanització del barri de Les
Costes que preveu el soterrament de les línies
aèries de serveis, així com la renovació de
l’enllumenat i l’eixamplament de les voreres,
reposició de paviments, etc.
La primera fase del projecte s’iniciarà a primers
d’any. En aquesta fase s’intervindrà en els
carrers Alt i Annex i en un tram d’escales,
quedarà pendent d’executar en una altra
fase les obres del carrer Nostra Senyora de
Montserrat i un altre tram d’escales.

Amb l’objectiu de millorar els serveis d’atenció
ciutadana i continuar avançant en l’ús dels
mitjans electrònics sense perdre el contacte
directe amb els veïns i veïnes, el passat setembre
va entrar en servei la nova Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) i pròximament entraran en
funcionament les noves dependències de la
Policia Local.
Aquestes noves dependències van acompanyades
de canvis progressius en el model de funcionament,
des de la implantació de la cita prèvia en alguns
serveis, fins al desplegament d’una plataforma
que potenciarà la informació i la tramitació
electrònica i permetrà el seguiment de l’estat
dels tràmits amb l’Ajuntament.
Un dels instruments destacats per garantir
el compromís de resposta al ciutadà és
l’Ordenança de reclamacions, queixes, propostes
i suggeriments mitjançant la qual, entre altres
mesures, s’estableixen mecanismes de seguiment
i supervisió.

Projectes en marxa
L’inici de la legislatura es va veure marcat per
problemàtiques en diverses obres en curs
i aturades per diversos motius (la plaça de la
Vila i l’aparcament d’aquesta, el camp de futbol
i l’escola Sant Joan). Aquest fet, acompanyat
dels incompliments en matèria financera de
l’Ajuntament, ha condicionat notablement
l’execució del Pla d’Obres.
Tot i això, les gestions dutes a terme davant la
Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana
han permès obtenir finançament i tirar
endavant els principals projectes.
Malgrat que el calendari d’execució no és
el desitjat, s’ha garantit el finançament i
l’execució durant l’any 2019 del projecte
d’urbanització de Les Costes, el clavegueram
del c. Tiana, el canvi de gespa del camp de
futbol, el Parc de la Riera d’en Font, el projecte
de millora i pacificació del c. Pare Claret del que
ja s’ha executat una primera fase corresponent
al pont de Tiana, i l’execució d’una nova fase
del passeig Marítim.

Aposta per a les
polítiques d’igualtat
Amb l’objectiu d’aplicar unes polítiques
públiques d’igualtat efectiva entre homes
i dones amb una visió integral i transversal
s’ha elaborat el Pla d’Igualtat.
El Pla s’estructura a partir de 5 eixos d’intervenció:
l’impuls de les polítiques d’igualtat,
l’atenció integral als casos de violència masclista,
drets i qualitat de vida, treball i usos del temps
i el foment de la participació.

