
ELECCIONS MUNICIPALS 24 de maig de 2015
Sant Cebrià de Vallalta

#NOUPAÍS,
NOU POBLE

PROGRAMA ELECTORAL



PRESENTACIÓ

El projecte d’ERC no és flor d’un dia, és el fruit d’haver escoltat
l'opinió de moltes persones i proposa un equip molt renovat i divers
amb moltes ganes de treballar per al poble.
No hem volgut ser una suma més o menys afortunada
d’individualitats, sinó el resultat d’un treball de reflexió conjunta que
es nodreix de les potencialitats i les diferències existents entre
nosaltres. Som gent de procedència i trajectòria personal diversa,
però amb els objectius i ideals comuns que ens empenyen a
treballar plegats per un futur millor per Sant Cebrià: un poble on
uns hem nascut i altres han triat per viure-hi. Tant se val, un poble
que estimem i que ens importa. Aquí és on resideix, en definitiva,
el nostre compromís i la nostra il•lusió.
El candidat parteix de l’experiència d’aquests últims quatre anys
en el govern, que utilitzarà per tirar endavant tant projectes que
han quedat pendents com projectes nous en els àmbits social,
educatiu, cultural, econòmic, esportiu i en el àmbit nacional.

josep Pla i Jubany
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La independència és l’oportunitat per generar nous motlles per a la
política municipal. Tenim l’oportunitat de superar totes les barreres
que avui condicionen els governs de les nostres viles: el
finançament, les competències per a noves polítiques socials,
culturals i econòmiques, la participació política, la transparència, la
lluita contra la corrupció, etc. En definitiva, a ERC volem ser
Ajuntament amb el poble i per al poble.
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MANCOMUNITAT
En aquesta legislatura ERC aposta
per un objectiu: mancomunar serveis
tant a nivell comarcal, com a la
Vallalta (Sant Pol, Sant Cebrià i Sant
Iscle) per aprofitar els recursos que
pot oferir cada poble.
Aquesta mancomunitat permetria
compartir algun dels serveis que ara
no tenim, o que son molt deficitaris.
- El passeig de la Vallalta, que
milloraria la comunicació amb
bicicleta o a peu entre els pobles i
permetria l’accés al tren, a la platja o
a la muntanya.
- Compartir Instal•lacions esportives.
- Recollida d’escombraries amb el
Consell Comarcal.
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ECONOMIA
PER UNA POLÍTICA FISCAL SOCIALMENT COMPROMESA,
FINANCERAMENT EFICIENT I FISCALMENT RESPONSABLE

- Defensar l’austeritat, l’honestedat i la transparència.
- Controlar el dèficit municipal i eficiència en la gestió.
- Revisar els impostos perquè les taxes siguin justes.
- Seguir promovent la implantació d’un pressupost d’inversions participatiu.
- Utilitzar mecanismes (subvencions i exempcions) davant desnonaments o
situacions de pobresa extrema.
- Impulsar el comerç local i el mercat setmanal.
- Prioritzar la despesa i la inversió destinades a la promoció de l’activitat
econòmica local.
- Donar suport als negocis de nova creació.
- Demanar al cadastre la ponència de valors de l’ impost de béns immobles IBI,
perquè reflecteixi el valor real de les propietats i, seguidament, reduir-lo.

PROMOCIÓ ECONÒMICA
- Col•laborar amb el teixit empresarial, donar suport a tot el que els faci falta,
bé siguin indústries, comerços, restauració, pagesia, etc.
- Agilitzar les tramitacions que facin falta als nous emprenedors.
- Impulsar i difondre la borsa de treball de Sant Cebrià.
- Seguir treballant com dinamitzador i promotor del nostre poble quant a la fira
de la maduixa, i la fira de la tardor.
- Seguir potenciant les passejades al nostre entorn, fomentant l’esport i els bons
hàbits alimentaris, ensenyant la nostra gastronomia.
- Animarem que es creï el consell d’emprenedoria, i així afavorir que tingui una
associació de comerciants, industrials i empresaris.
- Estudiar com podem fer créixer el mercat setmanal i defensar el comerç de
proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.
- Dinamitzar i impulsar actuacions que potenciïn la compra al comerç local.
- Impulsar i donar suport a iniciatives de millora en la gestió empresarial i estudi
de necessitats dels diferents sectors econòmics existents al municipi.
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CULTURA
PER UNA CULTURA
PARTICIPATIVA, POPULAR I
INNOVADORA

- Crear el Consell Local de Festes com a
estructura independent, perquè creï les
comissions de les diferents festes de
l’Ajuntament.
- Estudiar la possibilitat d’adquirir la rectoria
vella per crear-hi una seu on puguin
instal•lar-s’hi algunes entitats i associacions
culturals.
- Continuar recolzant el CESC perquè
segueixi treballant en la memòria històrica i
la cultura del nostre poble.
- Crear una programació estable per als
infants i joves de la vila, tot aprofitant i
donant a conèixer els diferents espais: parc
Puigvert, mercat municipal, carrer
Esplanada, plaça de l’Església, pavelló
municipal etc.
- Recuperar els concerts de música
clàssica i tradicional a l’església.
- Impulsar les festes tradicionals: gegants,
diables...
- Fer de la Festa Major una festa més
integradora: amb tothom i per a tothom.
- Fomentar l’ús de les xarxes socials, els
webs, la ràdio, les revistes i altres per
informar d’una manera més efectiva sobre
els esdeveniments al nostre municipi.
- Donar suport a totes les entitats de Sant
Cebrià en la seva generosa col•laboració.
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SANITAT
Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, de qualitat i
finançat íntegrament amb impostos en tot allò que sigui essencial i que
garanteixi el dret a la salut dels ciutadans.

En funció d’això, volem:

- Seguir dotant d’aparells desfibril•ladors els equipaments municipals, mercats
(caserna policia local) i altres espais públics d’altra freqüentació.
- Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la
salut.
- Incloure les instal•lacions municipals en els programes de salut cardiovascular,
metabolisme, osteoarticular, gent gran...
- Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència,
l’alcoholisme i el tabaquisme.
- Elaborar programes específics de control per a les plagues.

SERVEIS
- En el segle XXI és inamissible que es
rebin les senyals de TDT de manera
defectuosa, ens enfrontarem amb la
Generalitat per millorar el servei, com
també treballarem perquè millorin la xarxa
de telefonia i Internet.
- Negociar amb la Generalitat un millor
horari del bus públic, ja que a partir del
setembre l’ institut començarà a funcionar
a Sant Pol.
- Dinamitzar el transport a la demanda.
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EDUCACIÓ
Fins ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el concepte d’estudiar
durant uns quants anys per treballar tota la vida; actualment, el paradigma ha
canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver
d’estudiar tota la vida.
- Cercar prou finançament perquè els ajuntaments puguin donar una resposta
adequada a iniciatives educatives com són les escoles bressol o les escoles de
música.
- Considerar les necessitats de les famílies i fer compatibles els requeriments
laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius.
- Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu,
cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no
lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.
- Donar suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir
a les famílies un paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPES
no poden ser vistes des de les administracions com unes entitats que es limiten
a gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.
- Aplicar la tarifació social en els preus de la matrícules de les escoles bressol,
les escoles de música i les activitats de lleure (extraescolars i casals).
- Estudiar la creació d’una escola d’estiu, especial per a repàs.
- Buscar els mecanismes necessaris per tal de crear una biblioteca local.
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JOVENTUT I INFÀNCIA
Pel que fa a la joventut:
- Crear el Consell Local de Joventut, el representant d’aquest consell local de
joventut sigui l’interlocutor entre els joves i l’ajuntament.
- Fomentar la participació i impulsar l’associacionisme jove, potenciant els
projectes que ens proposin.
- Donar un nou impuls a la mobilitat del poble, per tal de facilitar-la als joves.
- Organitzar activitats lúdiques i formatives (cursos) en èpoques festives per a
joves, principalment a l’estiu.

Pel que fa a la infància:
- Millorar l’estat del mobiliari infantil dels parcs i afegir-ne de nous.
- Potenciar les activitats extraescolars de forma coordinada amb l’AMPA i les
entitats esportives dels pobles.
- Programar de forma estable més d’un esdeveniment al mes com pallassos,
titelles, contes, màgia, activitats lúdiques, etc., que es podrien fer a diferents
llocs del poble: parc Puigvert, mercat, plaça de l’Església, pavelló municipal...
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GENT GRAN
FER DESCOMPTES EN ELS IMPOSTOS I TAXES MUNICIPALS
A LA GENT GRAN SENSE RECURSOS

-Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els
afectin directament. I tenir en compte les seves opinions.
- Recolzar tota iniciativa, sigui amb suport públic o privat, que cobreixi la
necessitat de tenir una residència de gent gran.
- Potenciar mes sortides, culturals i d’esbarjo.
- Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent
gran i la gent jove. Compartir temps i experiències.
- Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i
de suport a la gent gran que viu sola.
- Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes les que van
encaminades a millorar la qualitat de vida i la salut. Posar al parc Ernest Lluch
una instal•lació d’exercicis per les persones grans, mes a prop del casal d'avis..
- Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) per a la gent gran.

SERVEIS SOCIALS
- Atendre les famílies i la gent més necessitada, buscar ajudes i bons serveis
socials. Ajudar en la millora de l’assessorament i l’atenció personalitzada dels
serveis socials d’atenció primària.
- Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els
models familiars.
- Tenir present l’envelliment de la població i, per tant, potenciar l’envelliment
actiu i preveure la necessitat de més recursos sociosanitaris.
- Deixar de parlar de “despesa social” i parlar "d’inversió social” i "d’inversió en
les persones” com un element positivitzador.
- Deixar de parlar d’“ajuts socials” i parlar de “suport a situacions de” o
equivalents.
- Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de
maltractaments.
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ESPORTS
FEM SERVIR L’ESPORT COM A EINA DE SOCIALITZACIÓ

Actualment l’esport és un mitjà de cohesió social saludable i beneficiós per a
les persones que el practiquen millorant la seva qualitat de vida. Cada vegada
hi ha més gent que practica esport i des de ERC som conscients d’aquesta
realitat. Per aquest motiu volem incentivar i potenciar la pràctica esportiva a
Sant Cebrià mitjançant 3 accions fonamentals:

- Nou projecte de zona esportiva per millorar les actuals instal•lacions esportives
del poble com el camp de futbol i incorporar nous equipaments.
- Promocionar activitats i esdeveniments esportius a Sant Cebrià que estiguin a
l’abast de tothom.
- Recolzar les entitats esportives existents i potenciar la creació de noves.
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MEDI AMBIENT
SANT CEBRIÀ PEL RESPECTE I EL CONEIXEMENT DEL SEU ENTORN
NATURAL, ELEMENT DIFERENCIADOR I DE GRAN VALOR PATRIMONIAL.
LA VALLALTA ÉS LA PORTA DEL PARC NATURAL DEL MONTNEGRE

- Ser model de sostenibilitat, respecte i conservació del medi, fent de
l’Ajuntament l’exemple d’aplicació de totes les mesures ambientals.
- Buscar ajuts i convenis que permetin seguir fent i millorant la neteja de boscos,
torrents i franges perimetrals antiincendis de les urbanitzacions.
- Potenciar i seguir dotant de recursos els voluntaris de la ADF i Protecció Civil.
- Realitzar un estudi per introduir arbres de ribera en alguns trams de la riera
perquè facin ombra, eliminar les canyes actuals i anar introduint l’aloc.
- Seguir potenciant les iniciatives en energies renovables, i mirant d’extreure
dels nostres boscos la biomassa necessària per al pavelló, l’escola bressol i la
sala polivalent del camp de futbol.
- Fomentar l’ús de la deixalleria amb descomptes i evitar els abocaments
incontrolats, potenciant la recollida selectiva.
- Seguir mantenint els camins públics en bon estat.
- Establir contactes amb consorcis i cooperatives forestals per a la neteja i
manteniment dels boscos.
- Prioritza el traçat d’un passeig que uneixi la Vallalta: Sant Pol-Sant Cebrià-
Sant Iscle.
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AGRICULTURA
Com a sector primari l’agricultura té
una vital importància, com element
d’equilibri territorial, per mirar de
compensar l’àmplia edificació del
territori.
En cas d’incendis les franges
cultivades eviten que no hi hagi un
bosc continu. Els propietaris forestals
repararan la xarxa de camins
secundaris, i les basses de rec són uns
punts d’aigua molt importants. Els
pagesos ens aporten un producte
fresc, de qualitat i de proximitat.
És urgent que no perdem més
agricultura. Totes les administracions
han de lluitar perquè el pagès es pugui
guanyar la vida.
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URBANISME
Apostem clarament a favor d’un model de municipi sostenible, sobre la base de
la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme
econòmic que comporta amb la cohesió social, el respecte al medi ambient i la
qualitat de vida de generacions presents i futures.

- Un municipi ordenat, ben compensat i estructurat. Municipi ordenat i equilibrat.
- Fer una passarel•la que vagi del pàrquing del Martri al carrer de l’ambulatori,
per evitar escales.
- Fer una vorera a la pujada del carrer Sant Cosme.
- Intentar evitar al màxim les barreres arquitectòniques.
- Promoure un model urbanístic de municipi al servei de les persones i de la
cohesió social on el municipi sigui un espai de trobada.
- Aconseguir ser un municipi sostenible i respectuós amb el medi natural.
- Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, en especial
en els municipis amb un gran poblament dispers on s’intercalen urbanitzacions
rodejades per grans masses forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a
fi d’evitar la propagació d’incendis forestals.
- Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de
façanes, redacció de la carta de colors i de materials, enjardinaments...
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SOSTENIBILITAT
La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics,
socials i ambientals i que esdevé un autèntic full de ruta per a l’acció política.
Sant Cebrià s’ha de veure com un sistema en interacció amb el seu entorn, i
aquest punt de vista ha de regir el nostre plantejament en dissenyar un poble
que contribueixi a un nou model de desenvolupament.
- Desenvolupament local sostenible.
- Impulsar el sector primari.
- El patrimoni natural i cultural, orgull i motor dels municipis.
- Cap a una nova cultura del territori.
- Generar una planificació sostenible.
- Gestionar els recursos en l’àmbit municipal.

COMUNICACIÓ
- Realitzar una publicitat adequada i més regular de totes les activitats dutes a
terme en el poble, de forma que puguin arribar a tothom ja sigui via web,
“Recull”, “Pregoner”, Ràdio Sant Cebrià o xarxes socials.
- Oferir una programació de ràdio i televisió online pròpia del poble.
- Portar al dia el web de l’ajuntament i les seves xarxes socials.
- Proposar de retransmetre en directe els plens de l’ajuntament a través de radio
Sant Cebrià.
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TRANSPARÈNCIA ADMINISTRATIVA I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A partir de setembre iniciarem un procés nacional d’ independència gràcies a la
mobilització ciutadana. Aquest reeixir transcendental en la nostra història ha de
començar amb un canvi decidit i segur de la democratització dels ajuntaments
arreu de Catalunya, d’ on Sant Cebrià no pot quedar exclòs. Així, des d’ERC, ens
oferim al compliment de manera irrenunciable i ferma dels següents aspectes
que enfortiran la democràcia:

Transparència
1.- L’exposició pública i consultada mitjançant models participatius de totes les
actuacions administratives que afectin el conjunt de la ciutadania, especialment
pel que fa al Dret Urbanístic, Pressupostari i Tributari.
2.- L’exposició a la ciutadania de la despesa pública en totes les actuacions
administratives, incloent-hi els sous i salaris dels càrrecs de govern, tal i com
s’ha fet en aquesta última legislatura, els quals sempre seran coherents amb la
realitat econòmica de cada moment.
3.- La constant alerta i denúncia de qualsevol mena de prevaricació per abús del
poder administratiu.

Participació ciutadana
La participació està a l’inici, al mig i al final dels processos polítics i ha de ser
flexible i incorporar necessàriament noves formes de trobada amb representants
electes, de la societat civil i de la ciutadania en general.
1.-A ERC volem ser Ajuntament amb el poble i per al poble. En aquest nou
procés democràtic que s’albira, amb el poble, obrirem les portes de l’Ajuntament
perquè governi la democràcia.
2.- Modificarem entre tots els Reglament Orgànic Municipal per facilitar i fer real
la democràcia en les assemblees i plens municipals.
3.- Constituirem assemblees participatives ciutadanes que vinculin les
actuacions administratives de l’Ajuntament.
4.- Construirem Consells Municipals atenent les diferents regidories per tal que
la democràcia directa sigui eficaç i eficient.
5.- Fomentarem l’educació participativa mitjançat l’estímul i l’impuls de
l’associacionisme a Sant Cebrià, en els darrers anys.
6.- Fomentarem la participació ciutadana, malgrat les dificultats, per tal que totes
les persones de Sant Cebrià que voluntàriament ho desitgin tinguem la suficient
educació participativa que ens faci responsables i lliures en la democràcia i en
les obligacions administratives.
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GOVERNACIÓ I SEGURETAT
CIUTADANA
Seguretat

Les normes de convivència són la clau per a l’ús equilibrat de l’espai públic i el
manteniment de l’estat del benestar.
- Seguir millorant els serveis d’emergència revisant els protocols existents.
- Revisar periòdicament el torrent i les carreteres per garantir l’accés a les
urbanitzacions i a les zones rurals en dies de pluges torrencials o inclemències.
- Revisar el trànsit i el parc de senyals.

Mobilitat

La mobilitat de persones i mercaderies augmenta cada dia més, per això optem
per potenciar el transport públic local, i informar de la resta de transport públic
de la comarca de l’Alt Maresme.

- Demanar que s’ampliï el transport públic tots els dies de la setmana, sobretot
en els mesos d’estiu.
- Suprimir les barreres arquitectòniques a tot el municipi i principalment al carrer
del Centre.
- Incrementar les zones d’aparcament.
- Regular de forma correcta el semàfor de l’entrada del poble i progressivament
anar implantant rotondes.
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LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ
L’esclat i la intensificació dels episodis de corrupció en els mitjans ha tingut un
impacte en la credibilitat dels polítics i dels partits. La lluita contra la corrupció i
l’emergència de representants polítics amb les mans netes s’erigeix com una
prioritat de primer ordre per guanyar la confiança dels ciutadans. Els valors
republicans de la meritocràcia, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda
de l’interès general, la gestió responsable de tots i cadascun dels euros del
pressupost públic són, avui, elements decisius i altament valorats per la
ciutadania.
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DELS NOUS AJUNTAMENTS NAIXERÀ
LA REPÚBLICA CATALANA
És clau per al país disposar d’alcaldes, regidors, consistoris i municipis
compromesos amb l’exercici del dret a decidir i l’assoliment de la independència,
fent costat a la majoria social i a les institucions de la Generalitat: el president i
el parlament.

En aquest sentit, els càrrecs electes municipals d’Esquerra Republicana es
comprometen a dur a terme les accions següents:

- Participació pro-activa dels municipis i els
seus representants en l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI)
- Impulsar mocions de suport al dret a
decidir, suport a la sobirania individual i
col•lectiva dels ciutadans de Catalunya i de
suport al procés cap a la independència.
- Exercir i fomentar la unitat d’acció amb
totes les forces polítiques i representants
electes compromeses amb el procés i amb
el dret a decidir.
- Facilitar l’acció i cooperar amb les
organitzacions de la societat civil
sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Sobirania
i Justícia, Catalunya Diu Prou, etc.
- Recolzar l’acció i posar-se a disposició de
les principals institucions del país
(Presidència del Govern i Parlament)
durant tot el procés constituent, des de la
declaració fins a la proclamació de la
independència.
- Participar pro-activament en la constitució
d’una «Assemblea de càrrecs electes»
com a eina d’expressió de la voluntat
democràtica.



LLISTA DE CANDIDATS 2015
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

1. Josep Pla i Jubany
2. Albert Pla i Besoli
3. Anna Rodón i Borras
4. Carlos Marco i Real
5. Yolanda Planelles i Valero
6. Joan Llobell i Martorell
7. Alèxia Arbonés i Rodón
8. Joaquim Matas i Vives
9. Èlia Arbonés i Rodón
10. Lilian Chaves i Petitet
11. Eloi Coll i Toledano

12. Alex García i Martínez
13. Rosa Maria Mateu i Cabot
14. Manuel Jesús Portillo i López
15. Maria del Carmen Maturana i Fernández
16. Jordi Clos i Badia
17. Concepción Garcia i Cluet
18. Francesc Roig i Salicru

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

Sant Cebrià de Vallalta
Plaça Baix Montseny, 3 1r 1a
08396 Sant Cebrià de Vallalta
Tel. 670063410


