
ERC aconsegueix finalment un acord
satisfactori amb la resta de forces del acord
municipal, sobre la fórmula per al nou
sistema de gestió municipal donant resposta
a la ciutadania, i un compromís en ferm per
aprovar el futur POUM amb el màxim de
consens polític i social. Els esculls quedaven
superats i ERC pretenia l’acord històric
d’impulsar un govern diferent al de fa més
de 30 anys que ens representa.

BUTLLETÍ D'ESQUERRA

Imatge del moment de l'acord municipal el passat 9 de juny de 2011

     Un cop descartat el govern ja
experimentats, ERC va ser una de les
protagonistes de les negociacions a un
sola banda per formar un nou govern per
l’ajuntament de Sant Cebrià. Ja que la
proposta de formar Govern amb CiU
quedava en paper mullat, ja que CiU i

SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

esquerraSantCebrià

Negociacions pel nou govern
Un procés llarg i difícil

Cebrià havia pogut mantenir el gran cop
descendent de la resta de Catalunya. Veien
la gran patacada d’ERC en grans ciutats, i
l’ascens en algunes poblacions.
     Tocava esperar que baixes el soufflé en
referència a un nou panorama polític local
que demanava realitzar aliances per poder
formar un equip de govern. I es pot dir que
ERC podia ser una de les forces decisòries,
ja que un vol obtinguts els resultats
electorals on la ciutadania de Sant Cebrià va
poder expressar la seva voluntat de canvi.
     Mentre CiU intenta negociar amb ERC un
futur pacte, Josep Pla li és clar, CiU i ERC
no fan prou per fer un govern sòlid, i ERC
proposa a Jaume Borrell que busqui una de
les altres forces per poder-nos asseure a
negociar.
     Davant de tot això es rep la trucada per
explorar un possible acord amb la resta de
forces que obtenen presència al nou
consistori, tot fent un front comú per avaluar
si el projecte que defensaven en les
eleccions té prou vincles en comú per
platejar-nos tirar
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endavant un govern sense la federació
nacionalista tot defensant que un model
de poble on CiU no estigui al govern
també pot ser viable.
     Mentre el discurs oficial de CiU repetia
incansablement la voluntat d’arribar a un
acord com el de fa vuit anys CiU, PSC i
ERC. Paradoxalment, els que ara
denuncien que no volen ser un poble amb
un govern socialista volien comptar amb
ells per poder formar govern. Tot i que tal i
com va succeir fa 4 anys en el PSC que
no va rebre cap trucada de la

federació nacionalista, ara passava
exactament el contrari, CiU no rebia la
trucada de la federació socialista.
     ERC expressava, que el nou govern
se signifiqués per assolir un ampli
consens social davant dels grans reptes
d’aquest mandat. La voluntat,
expressada per un canvi en profunditat
en el govern. Gent nova idees noves.
     Després d’unes maratonianes
reunions per a la redacció del programa
de govern i de la configuració bàsica de
l’organigrama del futur executiu,

ELECCIONS MUNICIPALS 2011

ERC no sumàvem per fer un govern
sòlid i faltava alguna de les altres forces
per poder portar a terme negociacions
per un futur pacte.
     L’endemà de les eleccions, tocava
fer recollida de tot el material electoral,
plafons, banderoles, etc. ERC a Sant

CiU buscant un antic acord.
Escoltar la societat · ERC decideix govern
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Davant dels resultats, i amb l’objectiu de
donar resposta a la ciutadania, ens trobem
quatre dels sis partits representats, per tal
de validar la possibilitat a un acord i
establir les bases del canvi que Sant Cebri
à necessita després d’un últim any de
govern mono color, i iniciar un mandat
multicolor. Per això totes les forces del
nou govern hem treballat i treballarem per
elaborar un acord que permeti definir

El nou POUM i la millora de la gestió municipal van
ser les claus de l'acord

ACORD DE GOVERN

UN GOVERN
MULTICOLOR
 ERC ACORDA FORMAR
GOVERN AMB EE-ICV,
TxSC I PSC

Un acord per la transparència, cohesió social,
coherència, participació ciutadana i equitat.

MEDI AMBIENT I ENTORN
Creació, senyalització i promoció de rutes
amb senders i camins, obertura del
municipi al Montnegre i al seu entorn,
educar en un consum racional de l’aigua.
URBANITZACIONS
Impulsar i donar capacitat al consell
municipal de les urbanitzacions,
manteniment de les franges de protecció.
Estudi i adopció de mesures de prevenció.
TRANSPORT I MOBILITAT
Foment del transport públic, connexió amb
les urbanitzacions. Intentar l’exclusió del
trànsit rodat en el nucli antic i foment del
comerç en zona de vianants.

Més de 12 pàgines recullen l’Acord
Municipal signat per les quatre forces.
És el full de ruta del govern per als
propers quatre anys.
Aquest és un breu resum d’algunes de les
principals propostes signades  l’acord de
govern
GESTIÓ MUNICIPAL
Més transparència, cohesió social,
coherència, participació ciutadana i
equitat. I una millor gestió municipal.
FINANCES
Rebaixa de sou de l’alcalde/ssa,
austeritat en les despeses, pressupostos
participatius, auditoria de les comptes
municipals.

el pla d’acció municipal, per adoptar uns
compromisos en les formes de fer un govern
que han de fer caracteritzar el nou govern. I
per tant arribar a l’acord que permet definir
un equip de govern que impulsi a Sant Cebri
à el canvi que les urnes han reclamat.
     Enmig d’una sorollosa i a voltes histèrica
reacció de CiU i del seu entorn mediàtica en
contra del pacte, la gent d’ERC expressà en
els següents dies el seu suport a la decisió
presa. A les diferents assemblees
informatives organitzades en diverses
ocasions s’expressava l’aprovació de
suport al únic procés de negociació.
     L’executiva local d’ERC, per majoria, va
dir sí a un govern multicolor, integrat per
ERC, EE-ICV, TxSC i PSC.

     Després de més de 30 anys de governs
conservadors de CiU, ara és l’hora de la
proximitat a les persones, amb una gran
diversitat de partits per acostar la política a
la ciutadania.

Imatge d'arxiu de la portada del POUM actual.

 

 

PERSONAL
Estabilització de la plantilla municipal,
posar fi a l’interinatge perllongat.
Negociacions amb pobles veïns amb
l’objectiu de mancomunar serveis.
URBANISME
Aprovació del POUM, amb el consens
més ampli possible de tots els grups
municipals, agents socials i ciutadania
en general. Creixement només
connectat al nucli urbà actual. Eliminació
de barreres arquitectòniques, i un
consens ampli de la població per
qualsevol projecte a impulsar a la finca
de Can Mates. Buscar espais per la
creació de nous equipaments.
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En Josep Pla i Jubany
regidor de Promoció
Econòmica, Indústria i Medi
ambient.

INFÀNCIA
Manteniment del casal d’estiu, impulsar
activitats extraescolars.
JOVES
Consolidació d’un espai jove, i obrir als
joves l’organització d’actes i festes.
DONA
Creació d’un punt d’assessorament i
informació per a dones.
VELLESA
Finançament per a serveis. I estudiar la
possibilitat de mancomunar un centre de
dia amb Sant Pol i altre poblacions veïnes.
ENSENYAMENT
Estudi de viabilitat de construcció d’un
IES a Sant Cebrià, recuperació de lescola
de música i dansa. Obertura de les
instal·lacions del CEIP per a ús de la
ciutadania fora d’hores escolars, creació
d’una escola d’estiu amb voluntaris per
classes de repàs.
SALUT
Ampliació del CAP i lluitar per millorar
l’atenció sanitària a tots nivells.
ESPORTS
Recerca de finançament per adequar la
zona esportiva actual

REDACCIÓ

NOU GOVERN

Josep Pla en una imatge d'arxiu.

Els caps de llista de PSC i TxSC presidiran
un govern amb Pla de 3er tinent d’alcalde.
Esprem que els partits de l’oposició i la
ciutadania donin una oportunitat al nou
govern multicolor << perquè no se’ns pot
condemnar abans de començar a caminar
>>. Perquè em de pensar que és un govern
legítim i cal advertir CiU que haurà
d’acostumar-se a què el panorama polític
local ha canviat des de les eleccions del
maig.
Hi hagut un petit terratrèmol que ha donat la
volta al petit oasis de Sant Cebrià i això,
provoca preocupació, por i sorpresa en certs
àmbits, però també il·lusió i interès a la
majoria de cebrianenecs.
Mai els ciutadans no han parlat tant de
política, i això passa perquè és bo que hi
hagi alternança en les institucions democr
àtiques i que, després de més de 30 anys de
catalanisme conservador, ara li toqui
governar al catalanisme amb diversitat
d’opinions.
Per a Josep Pla, s’ha d’obrir del tot les
finestres i porticons i que entri aire fresc i
nou, ja que s’obre una nova etapa històrica
a Sant Cebrià i el govern multicolor és, com
a mínim, tan legítim i catalanista que
l’anterior.
Sant Cebrià no és un sol partit sinó que ho
som tots, en el poble que aposta ERC i el
nou govern hi cap tothom, amb
independència dels orígens, les cultures i les
llengües.
El nou govern pren possessió
Josep Pla i Jubany
3er tinent d’alcalde
Sant Cebrià de Vallalta, any de naixement
1963
Ingressà a ERC l’any 2001
Ha estat i és secretari de finances
d’esquerra Sant Cebrià

CULTURA
Aconseguir un espai adequat per al
foment, promoció i impuls de la cultura,
atenció especial al patrimoni cultural propi,
i festes tradicionals organitzades de forma
participativa fomentant així la creació
d’una comissió de festes.
SERVEIS SOCIALS
Eliminació de les llistes d’espera en
treballadora familiar i alarma telèfonica.
COMUNICACIÓ
Lluitar aferrissadament amb
administracions i empreses per tal que
Sant Cebrià deixi de ser un municipi de
segona per que fa a la TDT, ADSL,
telefonia mòbil i serveis de correus.
VOLUNTARIAT
Suport al voluntariat actual i impuls de nou
voluntariat per a fins socials
PROMOCIÓ ECONOMICA
Elaboració d’un pla de comerç local que
ajudi a la seva consolidació, promoció del
producte de la terra, i formació especificat
per a la pagesia.
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SANT CEBRIÀ - REPORT

és una publicació d'Esquerra-Sant Cebrià de Vallalta

Edita Fundació Josep Irla

feina amb poques inversions, però cal
tenir imaginació i ganes de voler mantenir
aquest equilibri. Els pilars sobre els que es
recolza el nostre municipi han suportat
moltes situacions desfavorables, en les
que els mateixos malgratencs s’hi han
implicat al llarg dels temps. Un exemple
n’és la nostra Festa Major de Sant Roc.
Ens arriba en breu la proposta anual de la
Festa Major de Sant Cosme i Sant Damià.
Esperem retrobar-nos-hi, per compartir
amb tots vosaltres la joia que suposa una
festa tant nostrada, en la qual ens
agradaria trobar-hi un caire popular,
desenfadat, fresc i engrescat.

BONA FESTA MAJOR A TOTS

Esquerra-Sant Cebrià de Vallalta
Plaça Baix Montseny, 3 1er 1ra
08396 Sant Cebrià de Vallalta

santcebriavallalta@esquerra.org
www.esquerra.cat/santcebriavallalta

Des d’Esquerra Republicana encetem
una nova legislatura amb il· lusió. Fins les
passades eleccions del 22 de maig,
l’equip que ens ha precedit format per en
Francesc Roig, ha estat qui ens ha
representat a l’Ajuntament. En aquesta
nova etapa política Josep Pla, ha pres el
relleu del grup municipal.
      Juntament amb totes les persones que
ens vam presentar a les eleccions, volem
treballar i donar continuïtat als projectes
que des d’Esquerra creiem necessaris
per millorar la vida cebrianenca. Els
nostres objectius els volem impulsar des
del

Consistori del qual en formem part, perquè
som conscients que les nostres idees són
clares i factibles. Volem un poble millor, i
les nostres preocupacions seran
transmeses de manera clara a la junta de
govern. Estem a la vostra disposició, com
sempre.
      Les nostres prioritats es centren en les
necessitats de la societat i el moment de
fragilitat econòmica en la que estem
immersos, les quals ens condueixen a
promoure la precaució en totes aquelles
despeses que puguin afectar la butxaca
del contribuent. Creiem que es pot fer
molta

esquerraSantCebrià
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