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Els companys i companyes de CanVi volem desitjar-vos 
a tots i totes unes bones festes i una bona entrada d'any 
gaudint-les amb tots aquells que us estimen.

Enguany, volem agrair-vos el suport mostrat al llarg de 
tot aquest any, ja que ens motiva a seguir treballant per 
vosaltres i aconseguir així un Sant Antoni millor.

Una abraçada i bones festes!
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No ens deixen aprovar el 
pressupost 2016

L’equip de govern ha portat al ple de 
l’ajuntament del dia 17 de desembre de 2015 
uns pressupostos tancats. No hem tingut cap 
possibilitat en dies anteriors a aquest ple per a 
poder discutir-los, comentar-los, donar la nostra 
opinió o fer alguna proposta de millora.

Hem tingut pocs dies per a revisar-los però 
malgrat tot com vàrem dir al ple volíem aprovar-
los i per a poder fer-ho només demanaven que 
es tinguessin en consideració uns puts que 
creiem són prou importants per a incloure’ls en 
el pressupost del 2016.

Aquests punts són els que us vam explicar fa 
un parell de dies i que tornem a explicar tal com 
vam fer al ple:

1. Volem un augment de la partida per a la llar 
d’infants Xauxa. Creiem que es pot recuperar el 
percentatge del pressupost destinat a tal efecte 
del curs 2012-2013, en aquest curs es van 
destinar 66.000 euros. Creiem que amb menys 
nens a l’escola i mantenint el mateix tant per 
cent en referència al total del pressupost, 
aquest any la partida per a la nostra llar 
d’infants hauria de ser de 75.000 euros.

2. Volem un augment de la subvenció de 
l’AMPA de l’escola Joan Cases. Actualment 
amb 420 nens la subvenció destinada per a ells 
és de 1.800 euros, 4, 28 euros per nen. Creiem 
que és totalment insuficient, encara més si fem 
la comparació amb qualsevol altra entitat. 
Aquest any demanen que la subvenció de 
l’AMPA sigui de 10 euros per nen, és a dir, un 
total de 4.200 euros

3. Al capítol de les inversions veiem que 
comprarem un cotxe i una nova furgoneta. 
Seguint el nostre model de poble més 
sostenible demanem que aquests dos vehicles 
que es comprin siguin elèctrics. Creiem que tots 
hem de donar exemple i l’ajuntament ha d’anar 
davant en aquestes qüestions. També volem 
que s’instal·lin dos punts de càrrega al pàrquing 
de l’ajuntament per a carregar aquests vehicles 
i que els veïns puguin fer-los servir lliurement.

4. Continuant amb el capítol de les inversions 
creiem que s’ha de retirar la partida destinada a 
un pàrquing de caravanes de 15.000. És una 
proposta a la qual no veiem sentit, de la qual no 
tindrem retorn i que pot portar-nos problemes de 
normatives i de seguretat.

5. Per acabar amb el capítol de les inversions 
creiem que és molt positiva la reforma del parc 
de Can Sauleda, com ja vàrem dir. Pensem que 
podem lligar aquesta inversió amb la participació 
ciutadana perquè puguem recollir idees i 
realment saber què volem els vilamajorins i 
vilamajorines. Ja que serà un parc per a tots, 
que menys, que puguem dir a nostra.

6. Per finalitzar , però no menys important, hem 
de recuperar aquell punt tractat fa uns anys i 
aprovat tant a escala internacional com als 
ajuntaments. És el famós 0,7%. per ajuda a la 
cooperació i el desenvolupament. Volem destinar 
el 0,7% del nostre pressupost per ajudar a 
aquells que menys tenen i més perden, tal com 
hauríem de fer tots els ajuntaments i institucions 
del país.

Una vegada explicat cada punt vam demanar 
que l’equip de govern els tingués en 
consideració per incloure’ls als pressupostos del 
2016., d’aquesta manera votaríem a favor.

Malauradament no va ser així, ens van explicar 
que ells portaven els pressupostos tancats i que 
això és el que s’havia de votar en aquell ple. 
També van dir que prenien nota, potser en el 
futur es pot reconduir la situació amb aquestes 
notes i amb una mica de voluntat.

Ens sembla una actitud poc correcta amb la 
resta de regidors, amb els equips de l’oposició i 
amb tots els ciutadans del nostre poble, ja que 
queda plasmat que no hi ha manera de fer 
aportacions, donar idees ni comentaris a uns 
pressupostos que són, no ho oblidem, de tots 
nosaltres encara que no ens deixin participar.

Ja que no tenim cap oportunitat de dir la nostra, 
ja que no deixen que fem cap canvi ni millora 
ens veiem obligats a votar en contra dels 
pressupostos del 2016; com sempre ells són 
majoria i aproven tot allò que consideren.
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Sol·lucions per als 
problemes del poble ✔

Us expliquem la feina feta durant els mesos de octubre i 
novembre i que, com a resultat, ens fa portar mocions i precs 
al ple del 25 de novembre de 2015.

Aquest es el nostre resum del treball fet a l’octubre i 
novembre del 2015

● Moció contra el TTIP
● Moció sobre la problemàtica energètica a les pistes de Can 

Miret i estudi del projecte de canviar a la companyia  Som 
Energia

● Moció per la migració dels serveis de subministrament 
elèctric municipal a la cooperativa catalana Som Energia

● Moció per tal de commemorar i recordar el 75è aniversari 
de l’afusellament del president Companys i de tres regidors 
de l’ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

 
● Prec per demanar un pas de vianant al carrer d’Ansel Clavé 

a l’alçada del carrer Sant Elies allà on s’acaba la vorera 
(pujant al costat dret)

● Prec per crear una Comissió d’investigació per depurar els 
resultats i responsabilitats a tots els nivells en relació als 
esdeveniments ocorreguts segons la sentència dictada per 
la secció cinquena de l’Audiència el dia 29 de setembre de 
2015 en la que un agent de policia local és condemnat per 
falsedat documental i ’Ajuntament com a responsable civil 
subsidiari al pagament d’una indemnització.

 
Seguirem treballant per a aconseguir un Vilamajor millor.
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8 de desembre de 2015
Acte de memòria històrica

El dimarts dia 8 de desembre de 2015 vam organitzar al Patronat un acte 
de Memòria Històrica pels represaliats pel franquisme. Tal i com vam 
demanar amb una moció al ple del 26 de novembre, moció que va ser 
aprovada per unanimitat.

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL 
DE CANVI  – CANDIDATURA PER VILAMAJOR 
PER TAL DE COMMEMORAR EL 75È 
ANIVERSARI DE L’AFUSELLAMENT DEL 
PRESIDENT COMPANYS I DE TRES 
REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
ANTONI DE VILAMAJOR.

Han passat 75 anys d’un dels fets més 
execrables de la dictadura franquista, els judicis 
sumaríssims. Una barbaritat que va constar de 
81.966 judicis amb la total indefensió per part 
dels acusats, sense cap mena de garantia 
processal, i que en el cas de 3.358 persones, 
els va suposar la mort.

75 anys després, tot havent passat 40 anys de 
la mort del dictador, l’estat espanyol segueix 
negant-se a anul·lar tots aquests judicis 
sumaríssims, que són el més clar exemple del 
que mai ha de ser la justícia, i malgrat totes les 
evidències, segueixen les seves amargues 
sentències en peu.

Un d’aquests judicis sumaríssims, va 
condemnar a mort al President Lluís Companys, 
l’únic president elegit democràticament que mai 
ha estat condemnat a mort.

El dia 15 d’octubre de 1940 va ser assassinat 
pel govern franquista.

Alhora, tres veïns de Sant Antoni de Vilamajor 
també van ser víctimes d’aquests judicis 
sumaríssims, essent tots tres condemnats a 
mort. És el cas de, en ordre cronològic, Joan 
Pou Genís, assassinat el dia 2 de juliol de 1940, 
Antoni Illa Sala, assassinat el dia 3 de desembre 
del mateix any, i Esteve Riera Casanovas, 
assassinat el dia 14 de febrer de 1942. Tots tres 
varen ser ajusticiats pel simple fet d’haver estat 
regidors del nostre Ajuntament formant part d’un 
partit democràtic, i a l’hora, tots tres, ara com 
ara segueixen tenint la sentència en vigor, de 
fet, com la resta dels jutjats.

Des de CanVi creiem que no podem deixar passar aquest 
75è aniversari de la mort, tant del nostre President 
Companys, com dels nostres regidors, sense fer un 
reconeixement a aquesta gent que van patir de la pitjor 
manera possible, amb la seva mort, la injustícia d’uns 
criminals que amb tota la impunitat del món, van 
assassinar milers de ciutadans simplement per rancúnia, 
per venjança.

Des de CanVi creiem que seguim en deute amb tots ells, 
molts dels quals, 75 anys més tard segueixen enterrats en 
marges de carretera per la inacció dels diferents governs 
espanyols, que han girat l’esquena a una gent que van 
donar la seva vida per la democràcia.

És per això que proposem al Ple de l’Ajuntament 
l’aprovació dels següents acords:

1. Commemorar i recordar el pròxim 8 de desembre en un 
acte públic, l’assassinat del President Companys i dels ex 
regidors del nostre Ajuntament, els Srs. Joan Pou Genís, 
Antoni Illa Sala i Esteve Riera Casanovas.

2. Instal·lar a El Patronat com a espai emblemàtic de la 
història del nostre poble i estretament vinculat als nostres 
regidors, una placa que recordi aquests fets.

3. Nomenar en aquest mateix acte del pròxim dia 8 de 
desembre fills predilectes a títol pòstum de Sant Antoni als 
tres regidors assassinats.

4. Delegar en un regidor de CanVi a efectes merament 
organitzatius, la realització de l’acte del dia 8 de 
desembre, convenientment posat en comú amb alcaldia.


