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OPINEM
ESQUERRA SITGES RENOVA L´EXECUTIVA I
ESCULL A ESTER BAYOT COM A PRESIDENTA

L'acompanyen en l'executiva:

Josep Roig  Secretari d´Organització
Pere Montané  Secretari de Finances i Cultura

Encarnita Berdala  Secretaria de la Dona, LGTBI+, Entitats i Associacions
Mª Carmen Matas  Vocal Entitats i Associacions

Mercé Buela  Vocal de la Secretaria de la Dona i LGTBI+
Joan Marc Roca  Secretari d’Imatge i Comunicació
Joan Lluís Pineda  Secretari de Política Municipal

Pere Romeu i Martí Sáez  Vocals de la Secretaria Política Municipal
Rosa Maria Pascual  Vocal d´Educació i Cultura

Júl ia Pardo  Representant de JERC Sitges
També forma part de l ’executiva local la Portaveu del grup municipal Aurora Carbonell .
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E l passat 1 7 d’octubre el
ple municipals va aprovar
inicialment les ordenances
fiscals 201 7 en sessió
extraordinària. Les noves
ordenances inclouen una
reducció del IBI (tot i que a
la pràctica els ciutadans no
la notaran a causa de la
reducció cadastral d’aquest
efectuada per l ’Estat), la
congelació del preu de
l’aigua i un increment del
1 0% en la taxa de la
brossa.
El govern local valora molt
positivament l ’aprovació ja
que només va rebre dos
vots en contra i considera
un bon clima de diàleg i
col· laboració per part de la
majoria de forces de
l’oposició.

Les ordenances fiscals
inclouen, a més de la

reducció de l’ IBI , noves
bonificació en matèria
d’emprenedoria i foment de
l’ocupació.
Per contra en l 'augment de
la taxa de brossa, la
Regidora de Serveis
Urbans, Carme Almiral l ha
argumentat que "és
necessària donat que
tenim uns nivel l de
reciclatge molt baixos i això
augmenta el cost la
recoll ida”.

Almiral l ha destacat que un
dels motius de l’elevat cost
de la recoll ida és el baix
nivel l de reciclatge per part
de la nostre vila. En aquest
sentit la regidora
republicana ha anunciat
que aviat s’ iniciaran
campanyes de
conscienciació per a la
ciutadania amb l’objectiu

de mil lorar els nivel ls de
reciclatge a la vila.
En relació a les
ordenances, el govern
municipal, encapçalats per
Carme Almiral l i Pep Moliné
en termes de negociació,
ha acordat amb l'oposició,
a proposta de Sitges en
positiu, la creació d’una
comissió políticotècnica
per a que sitges avanci cap
a una fiscal itat progressiva
on els vi latans paguin en
funció de la renda.

ORDENANCES FISCALS

En record de:
El passat 1 8 d´agost ens va deixar

a l´edat de 86 anys, el bon amic i mil itant

d´Esquerra Republicana de Catalunya a Sitges:

ANTONI OLIVÉ i RÀFOLS

El nostre més sentit condol a
la seva esposa Pilar, fi l ls, nets i a tota la famíl ia.

Seguirem la l luita per tu Antoni.

Redactat per Martí Sáez
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De nou ens tornem a trobar
per parlar i aquesta vegada
d'un projecte engrescador i de
ciutat.
Un projecte que estem portant
a terme des de la Regidoria
de Serveis Urbans:

EEll PPll aa ddee BBaarrrrii ss .. El Pla es una
eina que ens permetrà
planificar, racionalitzar i fer
justes les actuacions que
s'han de portar a terme per
mil lorar la qualitat de vida dels
vi latans de tots els barris del
nostre municipi.
Ara estem en la fase
d'articular el Pla.

Es per això que s'ha
mantingut converses amb tots
el regidors dels grups
municiplas de l 'Ajuntament i
s'ha demanat el suport tècnic
de la Diputació de Barcelona
per elaborarlo.

Volem treballar barri a barri i
aammbb ll aa ppaarrttii ccii ppaaccii óó ddee ttootthhoomm
aa ttrraavveess dd ''aasssseemmbbll eeaass ddee bbaarrrrii
on parlarem, des de la neteja,
passant pels espais ciutadans,
la mobil itat, l 'enl lumenat,
l 'accessibi l itat,

els conductes d'aigues,
parcs infanti ls, recoll ida
d'andromines i tots aquells
temes que preocupen als
veïns.

En l 'articulació del projecte
estem ja parlant de que vvooll eemm
eessccooll ttaarr aa ttootthhoomm i que les
decisions es prenguin des de
la gent, en les assemblees
que ja he esmentat.

També estem treballant en la
creació d'un organ, que compti
amb la presencia de tots els
agents implicats
(veïns, representants polítics,
tècnics municipals, entitats i
tots aquells dels que valoren
la participació.
En aquest espai treballarem
per dotarnos) dels criteris
necessaris per garantir la
equitat en les actuacions.
AAqquueessttss ccrrii tteerrii ss eennss ppeerrmmeettrraann
ffeerr uunn ccaall eennddaarrii ii pprrii oorrii ttzzaarr ll eess
aaccttuuaaccii oonnss..

També treballarem plegats la
consignació pressupostària
necessari, que respongui als
criteris i objectius que ja em
esmentat.

L'objectiu es fer una diagnosi
amplia de les necessitats dels
barris i fer actuacions
racionals a traves de la
participació.

Aquest projecte conviu amb
les actuacions de
manteniment i reparació que
des de la Regidoria atenem
cada dia. EE ll ppll aa ddee BBaarrrrii ss
respondrà a actuacions
planificades i que abarquin
totes les vessants.

Des de la Regidoria de
Serveis Urbans eesstteemm mmooll tt
ii ll ·· ll uussii oonnaattss eenn aaqquueesstt pprroojj eeccttee
qquuee eennss ppeerrmmeettrràà aaccttuuaaccii oonnss
oorrggaann ii ttzzaaddeess,, ppll aann ii ffii ccaaddeess ii
eeqquu ii ttaattii vveess.

AAqquueessttaa RReegg ii ddoorraa ttéé ccoomm
vvooll uunn ttaatt ooffeerrii rr uunnaa eeii nnaa ddee
ttrreebbaall ll dotada d'una fi losofia
de funcionament que espera
que tingui un futur com a
manera de funcionar per a tots
aquells que tinguin una
responsablitat política en un
futur.

Carme
Almiral l
Regidora de
Serveis Urbans i
Esports

Aurora
Cabonell
Primera Tinent
Alcalde, Regidora de
Turisme, Promoció
econòmica i Platges

En el transcurs dels anys hem

pogut veure com l’espai públic

és cada cop més ocupat, això

comporta dificultats als

vianants per passejar, però

també molèsties de sorol ls, de

mobil itat, etc. . . EE ll nnoossttrree

oobbjj eeccttii uu ééss ffeerr ppoossssii bb ll ee qquuee

ll ’’ ooccii ,, ee ll ll ll eeuurree ii ee ll ttuu rrii ssmmee

ssii gguu ii nn ppll eennaammeenn tt ccoommppaattii bb ll eess

aammbb eell dd rreett ddeell ss vveeïïnnss aall

ddeessccaannss ii aa ll ggaauudd ii rr ddeell ss eessppaaii ss

ppúúbbll ii ccss.. És per aquest motiu

que les primeres actuacions

que estem fent són de

diagnosi, d’ informació a les

empreses i d’ordenació en

general.

EE ll pprriimmeerr ppaass hhaa eessttaatt eenn ffeerr

uunnaa mmoodd ii ffii ccaaccii óó ddeell PPll aa dd ’’UUssooss

ddeell CCaasscc AAnn ttii cc qquuee ééss ddee ll ’’ aannyy

22000088,, evidentment el nostre

municipi ha sofert canvis des

d’aquella data i cal ia posarse

al dia i afrontar els nous reptes

i necessitats.

EEnn aaqquueesstt mmoommeenn tt eennss ttrroobbeemm

eenn ppll ee pprroocceedd iimmeenn tt ddee

mmoodd ii ffii ccaaccii óó dd ’’ aaqquueesstt ppll aa ii ééss

ppeerr aaii xxòò qquuee hheemm ccoonn ttaaccttaatt

aammbb dd ii vveerrssooss aaggeenn ttss iimmppll ii ccaattss

ppeerr eessccooll ttaarr ll eess sseevveess

ooppii nn ii oonnss;; eenn ttrree dd ’’ aa ll ttrreess hhaann

aassssii ssttii tt aa ll eess dd ii ffeerreenn ttss

ccoonnvvooccaattòòrrii eess,, ll ’’ ooccii nnooccttuu rrnn ,,

ee ll ss rreessttaauurraaddoorrss,, ll eess

iimmmmoobbii ll ii ààrrii eess,, ee ll ss ccoommeerrççooss,,

aarrqquu ii tteecctteess ii uu rrbbaann ii sstteess,, eettcc. . .

UUnn aall ttrree aassppeeccttee aa ccoonn ttrrooll aarr ééss

ll ’’ ii nnccrreemmeenn tt ddeell nnoommbbrree ddee

tteerrrraasssseess qquuee ppaatteeii xx eell nnoossttrree

mmuunn ii ccii pp ii .. Hem elaborat un

complet mapa de terrasses

per tenir un control de les

l l icències donades, metres

d’ocupació i pagament de les

taxes. ÉÉss uunnaa ffeeii nnaa ffeeii xxuuggaa ii

mmooll tt eenn ttrreettii nngguuddaa ppeerròò qquuee

eennss sseerràà mmooll tt úú ttii ll ppeerr aarraa ii ppeell

ffuu ttuu rr..

La prol iferació de terrasses té

una repercussió clara; com

més extensiu sigui l ’ús de

l’espai públic, més grans

poden arribar a ser les

molèsties que ocasionin els

cl ients que les ocupen, la qual

cosa reverteix directament en

els veïns que tenen els

habitatge en edificis propers.

LL’’ oobbjj eeccttii uu ééss ccoonn ttrrooll aarr ll aa

ssoobbrreeooccuuppaaccii óó ddee ll ’’ eessppaaii ii

mmii nn iimmii ttzzaarr ll eess mmooll èèssttii eess aall ss

vveeïïnnss..

LL’’ úú ll ttiimm oobbjj eeccttii uu qquuee eesstteemm

ttrreebbaall ll aann tt,, ll ’’ aappll ii ccaaccii óó ddee ll aa

nnoovvaa oorrddeennaannççaa ddee ssoorrooll ll .. Ha

d’haver un control exhaustiu

del compliment de la

normativa per part dels

establiments. EE ll ssoorrooll ll ééss uunn

aaggeenn tt ccoonn ttaammii nnaann tt aammbb

eeffeecctteess ppeerrjj uudd ii ccii aa ll ss ppeerr aa ll aa

ssaall uu tt de les persones i pel

medi ambient ii ccaall ttrreebbaall ll aarr ppeerr

mmii nn iimmii ttzzaarr eell ss eeffeecctteess nneeggaattii uuss

aall mmààxxiimm..
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E l portaveu adjunt
del grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana
al Congrés Gabriel
Rufián ha iniciat l ’acte de
la República que Farem
a Sitges explicant el
context que es viu a
Madrid. Davant de més
de 400 persones
reunides als Jardins del
Retiro ha explicat cal
parlar d’un front crucial,
del front de Madrid. La
pregunta recurrent que
ens fan per ser d’ERC és
: qui penseu que sou?
qui sou per fer el que feu
i dir el que dieu?

Durant l ’acte
presentat per Pere
Sàbat, han intervingut

veus destacades com
Emma Reverter, que ha
parlat de drets humans i
cooperació,
seguidament d´Eduard
Terrado regidor de
Sitges, a continuació
han parlat en Llorenç
Martínez, en Jordi
Medina i l´Aurora
Carbonell . Finalment
Gabriel Rufián Romero
ha centrat la seva
intervenció en les
Pensions a la futura
República Catalana i ha
deixat ben clar que
Catalunya podrà atendre
les seves obligacions
amb els seus
pensionistes perquè si
estem aquí és per la
l luita dels que ja no
estan i els que encara hi

són i s’hi han deixat la
pell l luitant pel país.
Rufián ha centrat la seva
intervenció en les
Pensions a la futura
República Catalana i ha
deixat ben clar que
Catalunya podrà atendre
les seves obligacions
amb els seus
pensionistes perquè si
estem aquí és per la
l luita dels que ja no
estan i els que encara hi
són i s’hi han deixat la
pell l luitant pel país. La
pregunta no és si
Catalunya podrà pagar
pensions, sinó quan
deixarà de poder pagar
l ’estat espanyol? I
aquesta és la pregunta
que cal ferse sabent
que l’Estat espanyol els
darrers 4 anys ha gastat
el 50% del fons de
pensions per pagar
deute públic i que, per
altra banda, la República
catalana passaria de
tenir 35 mil m e de
pressupost a 65mil .

També ha explicat que
volem tenir un fons de
pensions intocable, una
l lei de dependència real,
tenir una Renda
garantida de ciutadania,
tenir un salari mínim de
mil euros i no som uns
bojos revolucionaris, és
el que diu la carta
europea.

Finalment la regidora
Aurora Carbonell ha
parlat de l ’àmbit laboral
explicant que a la nova
República hem de lluitar
contra la precarietat
laboral i per una feina
digna. Volem decidir
quines polítiques
laborals volem, fer una
formació laboral entre
tots, l ’administració i la
societat civi l . tenim clar
que no volem
treballadors pobres,
tenim clar que volem un
treball just per a tots i
totes.

«La pregunta no és si Catalunya
podrà pagar les pensions,
sinó quant deixarà de pagarles
a l´estat espanyol»

AAccttee:: ""LLaa RReeppúúbbll ii ccaa qquuee ffaarreemm"" aa SSii ttggeess aammbb GGaabbrrii ee ll RRuuffii áánn

El passat 26 de setembre Eduard Terrado va prendre
possessió com a regidor a l ’Ajuntament de Sitges on ocuparà
les carteres d’Esports, Educació i Joventut. Pel que fa a les
línies mestres a seguir durant el mandat Terrado pretén
plantar la base per dotar a les instalacions esportives
municipals de la qualitat que la vila es mereix.
En educació, el nou regidor republicà es plateja com a
objectius ajudar als centres escolars per desenvolupar el
projecte d’Escola XXI i dotar el municipi de les
infraestructures necessàries.
En joventut, Terrado creu que cal potenciar la participació
dels joves de la vila i promoure una oferta d’oci alternatiu
lúdic i saludable.

ÉÉss uunnaa ppuubbll ii ccaaccii óó dd ´́EERRCC SSii ttggeess  EEdd ii ccii óó:: JJooaann MMaarrcc RRooccaa  IImmpprreessssoorr:: IImmpprreemmttaa SSeerrrraa
Redactat per Martí Sáez




