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ACTE

PREPARADES
PER TRANSFORMAR

Parlarem dels dos anys de govern PSC-Cs i farem
propostes per a un Sant Vicenç de primera

Diumenge 17 d’OCTUBRE
a les 12:00h al Parc del Mamut Venux

PLACES LIMITADES
Reserva la teva plaça:
bit.ly/reimpulsemSVH

LA FRASE

Amb 10 anys de recorregut a
les espatlles, des de Junts x Sant Vicenç
renovem el nostre compromís amb les vicentines i
els vicentins. Hem treballat des del govern, i ara des de
l’oposició, per transformar el municipi en un lloc millor per
viure-hi, que ens faci sentir orgull. Contràriament, l’actual
govern de socialistes i Ciudadanos ha aturat el progrés de
Sant Vicenç. Per això, a dos anys de les properes eleccions,
Junts x Sant Vicenç es reforça i es proposa que la nostra
ciutat recuperi l’impuls.

“Nosaltres no abandonarem mai Sant Vicenç. No abandonarem mai la possibilitat de tenir un
Sant Vicenç just, igualitari, sostenible, atractiu i alegre, per què no?” Maite Aymerich, agost 2018

Un govern alternatiu per Sant Vicenç
Maite Aymerich Boltà
Portaveu i regidora
maymerich@svh.cat | 613 029 812
- Urbanisme
- Seguretat pública
- Projectes de ciutat

Miguel Ángel Camacho Vega
Regidor
mcamacho@svh.cat | 623 031 384
- Cultura
- Solidaritat, Cooperació i Voluntariat
EL SERRAL | LA GUÀRDIA

Mei Cerdà Herrero
Regidora
mcerda@svh.cat | 623 032 567
- Acció Social
- Habitatge
EL TURÓ

Yolanda Artigas Barber
Regidora
yartigas@svh.cat | 623 033 625
- Feminisme i LGTBI
- Gent gran
- Recursos Humans
CAN SÀBAT | SANT ROC

Agustín Cera Rodríguez
Regidor
acera@svh.cat | 623 033 579
- Serveis Municipals
- Mobilitat
CAN ROS

Arnau Mata de Casademunt
Regidor
amata@svh.cat | 623 032 797
- Promoció Econòmica
- Participació Ciutadana i Convivència
LA VINYALA-POBLE NOU | SANT JOSEP

Fina Reina Morales
Regidora
freina@svh.cat | 623 034 150
- Esports
- Joventut i Infància
CAN COSTA | SANT ANTONI

Elena Ferreiro Nieto
Regidora
eferreiro@svh.cat | 623 035 265
- Educació
- Medi Ambient
VILA VELLA

Relleus a l’equip per encarar la segona
meitat del mandat
Aquest mes de setembre han renunciat a l’acta de regidor dos companys del Grup Municipal de Junts x Sant Vicenç,
el Fran Infante i el Quim Simon. Ser a l’oposició comporta per als nostres regidors i regidores haver de compaginar
la tasca a l’Ajuntament amb la feina de cadascú, ja que del Consistori no perceben cap salari. De vegades això es fa
molt complicat i qualsevol canvi laboral pot comportar la impossibilitat de posar-hi el temps i la dedicació que la tasca
d’electe requereix.
En Fran Infante es va incorporar com a regidor arran de les eleccions municipals del 2015. Va exercir responsabilitats
de govern com a regidor de Serveis Municipals, Salut i Consum. El 2019 va ser reelegit pel nou mandat. En Quim Simon
ha estat el nostre regidor més jove i es va incorporar el gener del 2020. A tots dos els agraïm la tasca realitzada i els
desitgem el millor en el terreny personal i professional.
El mes vinent Junts x Sant Vicenç es reforçarà amb l’entrada a l’Ajuntament d’Agustín Cera, activista veïnal i històric
militant comunista i antifeixista, i Elena Ferreiro, presidenta del Club Excursionista de Sant Vicenç i ex-directora dels
Serveis Territorials d’Educació al Baix Llobregat. La voluntat és reforçar l’equip per encarar la segona meitat del mandat
amb empenta i amb la vista posada al 2023.

2 años de trabajo desde la oposición
Te contamos las tres iniciativas más importantes que hemos llevado a cabo
en defensa de los intereses de los vicentinos y vicentinas en estos dos años
de mandato.
NUEVA ESCUELA INFANTIL
El nuevo gobierno del PSC-Cs descartó el proyecto que se estaba trabajando y eligió
otra ubicación más pequeña y menos accesible. El proyecto actual es más caro, tiene
menos plazas y ha demorado la construcción.
Hemos recogido más de 800 firmas para que el gobierno recapacite y dialogue,
hemos presentado una moción en el Pleno y hemos hecho varias acciones para
que la ciudadanía conozca qué hay en juego. Pero el equipo de gobierno sigue
cerrado en banda.

LUCHA CONTRA LA COVID-19
Poco después de estallar la pandemia y decretarse el estado de alarma, nos
pusimos a disposición del gobierno para consensuar medidas de choque. Había
que invertir el dinero que no se gastaría debido al paro de la actividad en paliar
los efectos económicos y sociales de la pandemia.
Se acabó aprobando un documento poco ambicioso, sin un presupuesto detrás
y que interpretamos como un gesto de cara a la galería. El alcalde decía que el
Ajuntament de Sant Vicenç sólo disponía de “tres tiritas” y tenía una capacidad
muy limitada.
Con todo, sí se aplicaron algunas de nuestras propuestas:
• Ayudas extraordinarias a comercio y PYMES.
• Mantenimiento de la derogación de la tasa de terrazas para bares y
restaurantes.
• Aún pendiente: Campaña de incentivos al consumo local, con
vales o tarjetas de descuento.

3 MILLONES EN LOS CAJONES
El gobierno no adaptó el presupuesto municipal al nuevo contexto pandémico
y las “tres tiritas” se convirtieron en 3 millones de euros de sobrante en 2020. Y a
pesar de esa abundancia, el alcalde contrató nuevos préstamos por primera vez en
casi una década.
Lo denunciamos públicamente y volvimos a hacer propuestas para que estos recursos
se aprovecharan para ayudar a los colectivos más vulnerables.
El gobierno ha aprobado el nuevo destino de ese dinero. Sin participación ciudadana,
con muchas partidas de ladrillo y pocas de inversión social.
Algunas propuestas nuestras sí que se recogen:
• Contratación de parados/as a través de planes de empleo dirigidos a la inserción.
• Más ayudas extraordinarias al comercio local.
• Adquisición de viviendas para emergencia social.
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Les 7DEL GOVERN DE MIGUEL COMINO

Van prometre “el canvi que suma” i només en dos anys ja
han demostrat que ni sumen ni estan aplicant canvis en
positiu. Miguel Comino només ansiava la famosa cadira
i un cop l’ha obtinguda sembla que governar bé i
per a tothom importa més aviat poc. El municipi
està aturat i té moltes mancances a nivell de
serveis, mentre el govern municipal deixa
Mala gestió econòmica
perdre oportunitats de progrés que
s’havien treballat anteriorment.
Miguel Comino s’ha trobat un Ajuntament fort i sanejat econòmicament.
Fem balanç d’aquests dos anys i
Tot i així, amb l’arribada de la pandèmia el 2020, l’equip de govern no
t’expliquem les set cares del
va voler fer polítiques valentes de rescat social amb els recursos
govern PSC-Cs.
que s’estava estalviant degut a l’aturada de l’activitat. El resultat?
3.000.000€ de sobrant pressupostari que no es va utilitzar
quan tocava, en el moment més dur de la pandèmia. Només un
32% d’aquests recursos s’ha recuperat per a qüestions socials
i de reactivació econòmica. Però això no és tot: tenint els
calaixos plens de diners, l’alcalde ha signat nous préstecs
per 436.770€. Feia una dècada que això no passava.

Pujades d’impostos i de sous polítics
El mandat va començar amb una pujada de les retribucions dels
càrrecs govern. Si abans una dedicació completa es pagava
a 42.000€ bruts anuals, ara són 43.220€. La diferència
és mínima, però l’alcalde ha estat negant durant mesos
aquest increment. El que també han incrementat
és l’IBI, que malgrat que el 2020
van sobrar 3.000.000€
no s’ha tornat a
abaixar.

Mentides i propaganda
El que s’ha de reconèixer és que són molt actius fent propaganda.
Tant, que l’Ajuntament ha estat reprovat per la Junta Electoral
per fer publicitat de l’obra de govern en període electoral, fet
que està prohibit per llei. També han doblat la despesa en
fotògrafs per publicar amb bones imatges cada pas que fan
l’alcalde i els seus regidors. L’obsessió arriba fins al punt de
mentir en les notícies que es publiquen, generant titulars
falsos. Malauradament, l’Ajuntament ja no és una font
d’informació fiable.

Inacció
Destrucció de bons projectes pel municipi

La manca de projecte i la deriva de l’actual govern
han estat visibles des del principi. Quan va esclatar la
pandèmia, des de Junts x Sant Vicenç vam demanar que
el govern liderés un pla de xoc social i econòmic. Es va
elaborar un document poc ambiciós, sense pressupost al
darrere i per cobrir l’expedient. Tampoc van assumir la seva
responsabilitat amb el Tribut Metropolità. Miguel Comino es
va desentendre de qualsevol negociació per ajustar les quotes
a les que s’estaven pagant als municipis de la primera corona, com
també s’ha desentès posteriorment d’exigir les millores en el transport
promeses per l’AMB.

L’exemple més clar és el del futur equipament de l’escola
bressol municipal El Petit Mamut. L’anterior govern tenia
un projecte per construir-lo en un punt accessible des de
diferents barris, en una sola planta i ampliant les places de
l’escola actual. L’actual govern ha descartat aquest projecte i
està obstinat en fer una escola més petita i de més difícil accés.
Un cas similar és el Centre Cívic i Cultural Virgínia Amposta, que
s’està construint a l’antic Juncadella com a resultat d’un procés
participatiu impulsat pel govern d’Oriol Junqueras. Un equipament que
hauria de ser només per a la ciutadania, el govern actual el vol ocupar en
part amb oficines municipals.

Externalització de
serveis públics
De socialistes en tenen el nom i prou. Han inflat
el contracte de la neteja d’edificis municipals fins a
1.100.000€ anuals, afegint-hi la neteja de 7 espais que abans
es cobrien amb personal propi de l’Ajuntament. Properament
també externalitzaran el servei d’agents cíviques.

Imposicions
A l’actual govern PSC-Cs només li agrada la
participació ciutadana perquè queda bé a les fotos. No
creu en el diàleg i la prova són els carrers que es tallen
sense preguntar a tots els afectats i les peticions de veïns i
veïnes que són ignorades sistemàticament. La ciutadania ja no
pot decidir en els temes clau de la ciutat.

Viviendas sí, equipamientos también
El anuncio que hizo
el Ayuntamiento de
construir viviendas en los
terrenos de equipamiento
de Can Costa (los únicos
disponibles para mejorar
servicios en el barrio) fue
Parcela de equipamientos calle Lucena
un amargo no esperado
titular para los vecinos.
Esos terrenos, en la calle Lucena, han sido identificados
por todos los gobiernos municipales históricamente como
equipamientos, zonas verdes y deportivas. En 2007 se llegó
a plantear una residencia municipal de ancianos. Hoy las
necesidades del barrio aumentan y la lógica y el bienestar
requieren servicios cercanos (escuelas infantiles, centros
de día para mayores...) donde las familias encuentren ayuda
municipal para el desarrollo de sus vidas.
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ubicarse precisamente en un entorno social e
integrador, con servicios y comercios al alcance.
No puede ser que vivir en un piso de los que
plantea el actual gobierno implique dificultades
añadidas para las familias beneficiarias.
Recordemos además que en Sant Vicenç hay
censadas aproximadamente 2.200 personas
con minusvalías físicas-sensoriales.
Es inconcebible que el Ayuntamiento anuncie
la construcción de la nueva escuela infantil
pública en el centro y mande las viviendas
de alquiler social a 3 km montaña arriba,
cuando sus habitantes (familias jóvenes) serán
los usuarios más necesitados de esas plazas
públicas para sus hijos.
Miguel Pérez
Vecino de Can Costa

No comprendemos que se nos arrebaten los únicos
espacios de equipamientos de que disponemos. Y más
cuando sabemos que la vivienda de alquiler social tiene que

LA DADA

33 contractes laborals a dit en només dos anys a l’Ajuntament. El govern del PSC-CS abusa del
procediment de la “màxima urgència”, que només s’hauria d’utilitzar en casos excepcionals.

Junts x Sant Vicenç
c/. Barcelona, 20 - 08620 Sant Vicenç dels Horts
623 048 652
www.juntsxsantvicenc.cat
junts@juntsxsantvicenc.cat
bit.ly/whatsapp-juntsxsvh
bit.ly/telegram-juntsxsvh

Els pebrots de
Junts x Sant Vicenç

és una publicació de Junts x Sant Vicenç
twitter @JuntsxSVH

Si voleu participar en la redacció o confecció
d’Els Pebrots de Junts x Sant Vicenç,
facebook.com/JuntsxSVH
poseu-vos en contacte amb nosaltres.

instagram @JuntsxSVH

