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El PSC de Vilanova del Camí
projecta la creació d’un
centre de dia
VILANOVA DEL CAMÍ
l PSC, que lidera el govern municipal de Vilanova del Camí, treballa en el projecte per crear un
centre de dia municipal com una
de les apostes del seu programa
electoral en l’àmbit dels serveis a
les persones.
La intenció de la candidatura liderada per l’alcaldessa Noemí
Trucharte és la creació d’un servei
que doni resposta a la creixent demanda per part de la gent gran
del municipi i a la tendència global
de l’augment de l’esperança de
vida i de vetllar per l’autonomia
de les persones grans sempre que
sigui possible.
Els socialistes estudien les diferents opcions per ubicar el nou
centre de dia, amb la prioritat de
fer-ho en un espai cèntric del municipi. Per a l’alcaldessa i candidata
a la reelecció, Noemí Trucharte,
“una de les nostres prioritats és
que la gent gran de Vilanova del
Camí pugui tenir al seu municipi
tots els serveis que necessiti, tant
quan tot va bé com quan comencen a necessitar qualsevol tipus de
suport per al seu dia a dia”. En el
cas del centre de dia, l’alcaldessa
socialista es compromet “a buscar
fórmules perquè tots els veïns hi
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puguin accedir, independentment
dels seus ingressos”.
Un altre dels projectes dels socialistes en l’àrea social és la creació d’habitatge de lloguer social.
Noemí Trucharte reconeix que “a
Vilanova també hi ha un problema
d’accés a l’habitatge” i per això
“estudiarem totes les opcions que
té l’Ajuntament per tal de crear
un parc d’habitatge públic perquè
ningú es quedi sense un lloc per
viure per qüestió de preu”.
Els socialistes volen donar continuïtat al projecte desenvolupat
amb l’actual govern, amb el qual
es treballa per finalitzar la remodelació del Casal de la Gent Gran,
s’han impulsat ajudes a domicili
per a gent gran, s’han donat ajudes per a la reforma i accessibilitat
de lavabos, s’han creat els ajuts per
a celíacs i s’ha completat el projecte COMNOVA, que fa una diagnosi
de la salut dels veïns de Vilanova
del Camí.
En l’àmbit de l’habitatge, el
govern liderat per Noemí Trucharte ha remodelat un pis de propietat municipal per a emergències
socials i ha creat un reglament per
a sancionar els bancs que mantinguin pisos buits.

“Si tú puedes, nosotros
PODEMOS” a Vilanova del
Camí
VILANOVA DEL CAMÍ
es properes eleccions municipals
són a tocar, i la formació Podemos Vilanova del Camí vol ser present a la institució local: per tots
aquelles veïns que els manca un
habitatge digne; per als que no
poden pagar els subministraments
bàsics; per aquells que tenen dificultats de mobilitat; per una millora de la qualitat de vida dels nostres grans; per a fomentar la creació de feina justa i qualitat; per la
lluita feminista i la lluita contra la
violència de gènere; per un futur
per als nostres nens i joves; per
una Institució més neta, transparent i plural on els ciutadans siguin
partíceps de tota aquella política
que els afecta i no mers subjectes
passius a qui se’ls demana el vot
cada quatre anys; per una ciutat
on no hi tinguin cabuda els moviments xenòfobs, autoritats i feixistes.
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Per una Vilanova de tots i
per a tots
Per l’afany de lluita que portem al nostre ADN, amb la convicció de que un canvi de polítiques
per a la nostra ciutat és possible,

els integrants que formem part
d’aquesta candidatura (un grup
de ciutadans que combinem experiència amb joventut, homes i
dones que provenen de les lluites
i moviments socials, sindicalistes i
mestresses de cada, com tu, com
nosaltres, interessats en fer política perquè “o fas política o te la
fan”, actius, idealistes, amb ganes
de treballar i de canviar les formes
de fer política, volem ser allà, amb
tu, al teu costat.
Hem decidit donar un pas endavant, unir-nos en una candidatura popular, local, amb una única
meta: “millorar la vida de les persones que formem part de Vilanova del Camí”. Encapçala la llista el
company José Manuel Escarmena,
un treballador incansable, fidel a
les seves idees i a la dels seus companys i Purificación Moreno, vinculada a la lluita de moviments socials i feministes de la comarca; ells
són una petita representació d’un
gran equip de persones senzilles i
honestes i amb les idees clares.
En les properes eleccions municipals, volem comptar amb tu, amb
vosaltres.
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Poble Actiu aposta per ampliar les actuals
ajudes al pagament de l’IBI a totes les llars
d’Igualada
ció de circuits curts de comercialització de productes agroecològics
de la Conca d’Òdena”.

Més diversificació
econòmica i atenció a
col·lectius específics

IGUALADA
quest dilluns Poble Actiu ha
presentat en roda de premsa
les propostes en matèria de fiscalitat i economia. En l’àmbit de la
fiscalitat, Neus Carles, alcaldable
de la candidatura de Poble Actiu,
explicava que “volem avançar
en una fiscalitat progressiva que
incorpori mesures per mitigar la
desigualtat social, un deure de les
administracions públiques que a
nivell municipal no podem defugir”. Carles va valorar que “l’IBI
que paguem els igualadins és alt,
i això permet obtenir uns recursos
necessaris per uns serveis públics
que volem millorar i no reduir”,
però va recordar que “cal tenir
present que moltes famílies amb
rendes mitjanes i baixes no tenen
cap ajut per fer front a un impost
com l’IBI que els pot resultar un
fort sotrac”. Davant d’això, afegia,
“reivindiquem una fiscalitat progressiva en la que cada llar pagui
l’IBI en funció del seu nivell de renda, uns impostos que lluitin contra
la desigualtat i contribueixin a la
transformació social”.
Per aquest motiu, i al marge
de les bonificacions que la llei estableix per famílies nombroses o
monoparentals, va explicar Carles,
“l’Ajuntament només ofereix ajudes al pagament de l’IBI per a majors de 65 anys, i nosaltres volem
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ampliar aquesta mesura a tota la
població, sense distinció d’edat,
però sempre amb criteris de renda.” Per fer front a aquesta despesa, Carles abogava per “aplicar
un increment de l’IBI al 10% dels
edificis de major valor de la ciutat,
habitatges al marge, mesura que
contempla la llei i que moltes altres ciutat catalanes han adoptat
fa temps.”

Acabar amb la política
de grans superfícies
comercials de Castells
En referència al consum i comerç, Neus Carles a recordar que
“la superfície destinada a grans
establiments comercials a Igualada s’ha doblat en els darrers cinc
anys”. Carles es va comprometre
a aturar les modificacions urbanístiques a mida “que el govern Castells no s’ha cansat de fer per facilitar la implantació de grans superfícies comercials” alhora que apostava “per reforçar les polítiques
de suport al comerç local” i també
“vetllar perquè les grans superfícies paguin l’IAE més alt que la
normativa estipula” per ajudar així
a “finançar mesures de dinamització del comerç local i de productes
ecològics i de proximitat”. Entre
aquestes, va apuntar, l’aposta per
crear “el Parc Agrari de la Conca
d’Òdena acompanyada de la crea-

Per la seva banda, Toni Olivé,
número quatre de la candidatura,
va explicar que “les apostes econòmiques del govern estan poc diversificades malgrat a banda dels
sectors tradicionals (tèxtil, pell, metall) hi ha altres sectors emergents
com les TIC”. Olivé va recordar que
“l’Ajuntament prioritza la concessió d’ajuts a empreses i a agrupacions tradicionals, limitant-se a
finançar els projectes que li presenten les mateixes agrupacions sectorials” sense fixar unes condicions
que evitin “que la gestió no sigui
transparent, ni pel que fa als resultats assolits ni als beneficiaris dels
ajuts”, motiu pel qual assegura
que és necessari “revisar els criteris
per a la concessió d’ajuts a empreses i a agrupacions d’empreses”.
Toni Olivé també va assenyalar
que “la manca de diversificació per
sectors d’activitat té una incidència
directa en l’ocupació, ja que l’atur
a Igualada és superior a la mitjana
catalana, especialment en el col·
lectiu de dones de 45 a 65 anys”.
Per això creuen necessari reforçar
les polítiques actives adreçades a
persones majors de 45 anys en situació d’atur de llarga de durada,
així com prioritzar al sector de les
dones en el Programa 30+, adreçat a persones en situació d’atur
de 30 o més anys i de baix nivell
formatiu. A banda, la candidatura municipal d’esquerres també
proposà crear un pla d’Impuls de
l’economia social i solidària (ESS)
amb l’objectiu d’oferir un suport
especialitzat a la creació d’empreses d’economia social i solidària
(ESS), i la coordinació i difusió dels
serveis supramunicipals de foment
del cooperativisme.

PSC Piera presenta grup i programa per
governar

PIERA
l proper dissabte 4 de maig el PSC
de Piera presenta la candidatura als comicis municipals convidant
els vilatans a conèixer les propostes d’acció de govern 2019-2023, a
la sala d’actes del Casal de la Gent
Gran, a les 18:30h. El candidat Javier
Perellón destaca que “Ens juguem
el retornar la il·lusió per un projecte de tots i totes perquè, avui
més que mai, Piera necessita un canvi que afronti els reptes de futur,
que aposti pel desenvolupament
i el servei a les persones”. És per
això que presenten un programa
amb 17 punts i 100 propostes que
té com a repte principal establir els
eixos fonamentals i diferenciar el
que és urgent del que és important,
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els objectius a curt i a llarg termini
i definir projectes realistes a afrontar en els pròxims anys. I saben què
han de fer. L’experiència en la gestió
municipal del candidat, el coneixement del territori i del funcionament de les diferents administracions públiques, així com la constitució d’una llista amb persones que
tenen una gran representativitat
social, de l’àmbit de l’educació, del
funcionariat, que formen part d’entitats, associacions i empreses, els
permeten, des del primer dia, iniciar
la gestió del municipi en benefici
de la població. I saben com fer-ho.
Amb l’eslògan Tots som Piera, parlen d’un projecte integrador on tothom s’hi pugui sentir representat,
amb l’objectiu de millorar els serveis

a tot el municipi,un projecte que
aposta per un futur sense exclusions
en el que tots tinguin les mateixes
oportunitats. Una Piera del present i
del futur. I ho volen fer.
Javier Perellón afirma que
aquest canvi ha de suposar un gir
de 180 graus per deixar enrere
la paràlisi institucional dels darrers anys. “Fem un gir en innovació amb una llista 60% renovada,
fem un gir pel feminisme amb
un 60% de dones i fem un gir
per la pluralitat perquè participen en aquest projecte un 60%
d’independents que mai han estat
vinculats a la política”. Tots i totes
tenen un objectiu comú, treballar
Per la Piera que vols.

AJUNTAMENT DE
STA. MARGARIDA
DE MONTBUI

ANUNCI
Es fa públic que l’Ajuntament Ple, en sessió de data 3 d’abril de 2019, va acordar, entre d’altres:
Primer.- VALORAR positivament i APROVAR INICIALMENT el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa
Margarida de Montbui, juntament amb l’estudi ambiental estratègic i resta de documents annexos redactat per
l’equip de la mercantil LAND URBANISME I PROJECTES, SLP.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de 60 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà
de la darrera publicació de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, a dos diaris de premsa periòdica de més divulgació en l’àmbit municipal, al tauler
d’edictes de la Corporació, a l’e-tauler i donar-ne coneixement per mitjans telemàtics a més de penjar a la web
els documents íntegres del POUM per a la seva consulta, http://www.poummontbui.com/ per tal que les persones
interessades puguin consultar la documentació i formular les al·legacions que en el seu cas creguin convenients,
ja sigui en horari d’atenció al públic de forma presencial de 8 a 18 hores de dilluns a dijous, o divendres de 8 a 15
hores, a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, carretera de Valls, 57, o bé telemàticament a través de la seu
electrònica municipal www.montbui.cat.
A tal efecte es crea l’Oficina del POUM a la ciutadania per tal que, prèvia cita, l’equip redactor pugui atendre les
consultes dels veïns/nes i recollir els seus suggeriments a la seu de l’Ajuntament en l’horari que s’indicarà a la pàgina
web.
Tercer.- SUSPENDRE per un període màxim de dos anys la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats
o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
Aquesta suspensió comprèn el àmbits que resten reflectits en el plànol de suspensió de tramitacions de llicències,
que s’incorpora a l’expedient, i afecta els àmbits en els que el POUM de Santa Margarida de Montbui pot introduir
modificacions respecte la situació actual en la qualificació o en les condicions d’edificació i en els àmbits en els
quals el POUM pot alterar la classificació del sòl.
Altrament i en compliment d’allò que disposa l’article 102.4 del RLU que en tot cas podran atorgar-se i tramitarse aquelles llicències fonamentals en el règim vigent i que siguin compatibles amb les determinacions del nou
planejament inicialment aprovat. Igualment es podran tramitar figures de planejament derivat adequats al
planejament vigent i que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.
.../...
Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals situades a la Ctra.
de Valls, núm. 57 de Santa Margarida de Montbui, perquè es formulin les al·legacions que s’estimin pertinents durant
l’horari d’oficines.
Així mateix, estarà a disposició a la seu electrònica d’aquest Ajuntament www.montbui.cat. Exp. Núm. 1397/2017-G.

EL SECRETARI,
Jordi Gasulla Sabaté
Santa Margarida de Montbui, a 16 d’abril de 2019

