
GUAITA
Butlletí dels Socialistes de Collbató

Empatia, sí, però de debò

#PATRIMONI
PÚBLIC
MALAGUANYAT

#BOSC DEL
MISSER

JULIOL 2021

Gemma Rodríguez Quiñonero
Portaveu del Grup Municipal
Socialistes de Collbató

El govern
municipal vol
tirar endavant
les obres de la
urbanització,
sense diàleg ni
acord amb el
veïnat

Mitja dotzena
d'espais i
equipaments
públics municipals
han anat tancant o
estan abandonats
i sense ús.

Els meus dos primers anys com a regidora i al capdavant
dels Socialistes de Collbató han estat intensos i m'han
donat la gran oportunitat de conèixer molt més a fons el
poble on visc des dels dos anys i, sobretot, d'apropar-me a
veïns i veïnes, per saber de primera mà quins són els seus
problemes, anhels i preocupacions.

Ara superada ja la meitat del mandat, marcada per la
pandèmia i les seves greus repercussions socials i
econòmiques, ens proposem intensificar la nostra feina a
l'oposició amb el màxim de rigor i responsabilitat per a
continuar aprenent i fer-ho cada dia millor.

A la política municipal, on el més important és el tracte
personal de tu a tu, hem de fer prevaler l'autenticitat i la
capacitat de posar-nos en la pell dels altres. Aquesta
empatia ha de ser la base per a la gestió municipal i s'ha de
demostrar en la forma d'actuar i de gestionar el dia a dia, i
no quedar-se només, com en el cas de l'Alcalde, en
declaracions de cara a la galeria.
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#INICIATIVES
SOCIALISTES
Les mocions presentades al Ple pel
Grup dels Socialistes s'han basat en
el consens, les qüestions municipals
i la utilitat pública
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Resposta amenaces d'ENDESA
factures impagades famílies
vulnerables

Declaració de Collbató com a
municipi feminista

Contra la supressió de jutjats de
violència contra la dona

Reobertura i posada en
funcionament del nou
consultori mèdic

Aturada Programa Adequació
Bosc del Misser i creació taula
negociadora amb el veïnat

Reconeixement del dol perinatal

Tancament i adequació de les pistes
de petanca del Casal de la Gent Gran

Propostes presentades al Ple (2019-2021)
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Equipaments públics, tancats i barrats
Durant la primera meitat d'aquest mandat municipal, estem
assistint amb sorpresa i tristor al progressiu empobriment
del nostre poble quant a l'oferta d'equipaments públics.

A hores d'ara tenim mitja dotzena ben bona d'espais que
han tancat o bé no s'utilitzen. Què pensa fer el govern
municipal al respecte? 

Quan traurà a concurs el servei de bar de la zona esportiva i
de l'àrea de la Salut? Què s'hi farà a l'espai de l'antic
ambulatori?  Per què continua tancada la segona planta del
Casal de Cultura? Quan obrirà de nou l'Oficina de Turisme?
Quan entrarà en ple funcionament el Molí de l'Oli?

Millor servei de control, recollida,
cura i protecció dels animalsjuliol
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Des de l'inici del mandat, hem mantingut una actitud dialogant i oberta al
pacte en totes les propostes que hem presentat al Ple. Per això hem estat
receptius a presentar mocions conjuntes amb altres grups, a incorporar
aportacions a les nostres mocions, i a sumar-nos a les iniciatives que hem
considerat positives i beneficioses per a la ciutadania de Collbató.
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Consens i utilitat pública, els nostres objectius
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El Collbató buidat 



Consulta sense suficient representativitat
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Les obres d'urbanització del "Bosc del Misser"

No, sense consens amb el veïnat

El 6 de maig passat, el govern municipal
va realitzar una consulta telemàtica als
parcel·listes del Bosc del Misser, en la
qual havien d'escollir una de les tres
propostes tècniques per dotar aquesta
urbanització dels serveis públics bàsics. 

Índex de participació:

La Junta de Govern va aprovar el Programa d’Adequació de la Urbanització
(PADUR) "Bosc del Misser” en data 4 de maig de 2020, amb la intenció de tirar
endavant les obres d'aquesta urbanització. Un any després, el govern municipal
va convocar els parcel·listes a una consulta telemàtica per escollir entre 3 nivells
d'obra urbanitzadora, obtenint la minsa participació del 10,3%. 

Compartim la necessitat de dotar a l'àmbit dels serveis bàsics que hi manquen
però considerem que ara, amb la crisi social i econòmica sense precedents que
estem travessant a causa de la pandèmia, no és el moment de demanar als
parcel·listes l'esforç econòmic que suposa el finançament de les obres.

Parcel·listes de
la urbanització:

Vots emesos:

386 

40

10,3%

Les tres propostes plantejades per
l'Ajuntament suposaven diferents quo-
tes urbanístiques a pagar. Com era
d'esperar, l'opció més votada va ser la
més econòmica, que va rebre 35 dels
40 vots emesos.

Cost estimat obres:
2,8 milions €

Persones
empadronades:

"Bosc del Misser"

471

Total parcel·les:

204
Parcel·les edificades:

228

Per aquest motiu, els Socialistes, conjuntament amb Junts, vam presentar una
moció al Ple de 25 de maig demanant que s'aturi el PADUR i que es constitueixi
una taula de negociació amb els veïns i veïnes. El govern municipal d'Esquerra
s'hi va negar en rodó, adduint que les famílies que no puguin pagar rebran ajuts
de Serveis Socials, aspecte que ens genera dubtes jurídics, i que l'Organisme de
Gestió Tributària donarà facilitats de pagament. En aquest cas, cal tenir en
compte que el fraccionament suposa un interès del 3,75% anual.

Ni ara, ni d'esquena als parcel·listes!
El moment econòmic que travessem fa que moltes
famílies no puguin assumir el pagament de les
quotes urbanístiques

El "Bosc del Misser" es regeix pel sistema de
cooperació, en el qual l'Ajuntament és qui lidera les
actuacions. Però les decisions han de partir del treball
conjunt i del consens amb el veïnat

Cal garantir el finançament de l'obra. En cas contrari,
les arques de l'Ajuntament quedaran afectades per
una despesa que representa un 51,3% del total del
pressupost municipal anual.
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Les constants fuites
d'aigua a Collbató

estan donant un nou
sentit al concepte

"aigua corrent"

Els pobres aparells
de gimnàstica,

abandonats al carrer
Lloret reclamen un

canvi d'ubicació per
a poder ser utilitzats

Calaix
desastre

Els arbres del carrer
Hortes estan malats i

ningú no hi posa
solució. Regalimen

damunt les voreres i
els cotxes aparcats.

Potser ploren?

Els Socialistes de Collbató

us desitgem un molt bon estiu.

Gaudiu de la companyia de família i amics,

amb cura i prudència!

@socialistesdecollbato@sdcollbato

collbato@socialistes.cat

La manca de manteniment i de neteja
són la principal queixa de veïns i veïnes

Actualització del padró municipal

Passats aquests dos primers anys de mandat, si
haguéssim de posar nota al govern municipal, el
suspens més clar se l'emportaria per la manca de
manteniment i neteja de la via pública. La queixa
unànime del veïnat al respecte hauria d'obligar
l'Alcalde Solà i el seu equip a reconsiderar la seva
actuació en aquest tema.

A data 1 de gener, Collbató tenia empadronats
4.655 habitants, 111 més que l'any anterior. 

El grup d'edat més nombrós és
el d'entre 45 i 49 anys, que
suposa un 11,6% del total de
població

dones
2.242
48,2%

homes
2.413

51,8%
Distribució de la població
actual  de Collbató per gènere

El nou consultori
mèdic continua

sense oferir atenció
presencial. Fins

quan serà un
consultori sense

consultes?

socialistesdecollbato.cat

@SdCollbato

to
cd

'atenció

Aquesta obra significarà un canvi transcendent
per al  futur de Collbató perquè permetria
erradicar per sempre la divisió del poble
provocada per l’autovia.

L’alcalde no explica res als partits polítics i pren
posicionaments sense consultar els veïns i
veïnes. Un projecte d’aquesta magnitud pen-
sem que requereix ser parlat, debatut i, fins i
tot votat, pels habitants del poble.

Ampliació de
l'autovia A-2


