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1. ANTECEDENTS
Un cop obtinguts els resultats de les eleccions municipals del passat mes de maig, en
les quals la ciutadania de Sant Cebrià va poder expressar la seva voluntat, i analitzant
les dades que dʼells seʼn desprenen, en podem extreure les següents conclusions:
● Hi ha hagut un majoria notòria de l´independentisme a Sant Cebrià.
● Existeix voluntat de canvi respecte al mandat anterior.
● Sʼhan de buscar aliances per poder formar un equip de govern estable.
Davant dels resultats, i amb lʼobjectiu de donar resposta a la ciutadania, ens trobem
dos dels sis partits representats, JXCAT i ERC, que junts sumem 697 vots, per tal de
validar la possibilitat dʼarribar a un acord i establir les bases del canvi que tots volem
per Sant Cebrià en aquest proper Govern.
Per això hem treballat per elaborar uns acords que permetin definir el pla
dʼacció municipal, per adoptar uns compromisos en les formes de fer i de governar que
han de caracteritzar el nou govern. I per tant arribar a lʼacord que permet definir un
equip de govern que impulsi a Sant Cebrià el canvi que les urnes han reclamat. Hem
extret dels programes de les dues formacions polítiques, els punts comuns i els més
forts de cada grup, per poder formalitzar un programa en comú que englobi les
necessitats i exigències dels cebrianencs i cebrenienques.
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0
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2. VALORS i COMPROMISOS
Ens comprometem públicament a governar amb:

Transparència
: treballarem per a que l´Ajuntament tingui les parets de vidre. Permetrem
que tant els treballadors com el govern i oposició tingui accés al diàleg i les necessitats
pertinents per fer que el consistori sigui profitós i eficient. La mateixa postura defensarem de
cara al cebrianenc i cebrianenca.
Cohesió social: farem que tot cebrianenc i cebrianenca sigui quin sigui el seu domicili se
senti acompanyat, recolzat i membre d´un poble cohesionat, en definitiva se senti part del
poble de Sant Cebrià fins el punt que ell desitgi. Compartint sempre drets i deures.
Coherència
: serem coherents amb els programes que hem aportat i que han fet que
guanyéssim les eleccions, perquè sabem que serà difícil però assolible.
Participació Ciutadana: obrirem la gestió municipal als cebrianencs i cebrianenques fent
que les decisions que tinguin implícita una despesa important es prenguin entre tots dintre
de les possibilitats que això comporta.
Equitat
: ens comprometem a que tothom sigui tractat amb dignitat i igualtat.
Per dur a terme aquests compromisos, formem a través d’aquest pacte un equip de govern 
que
amb honestedat i honradesa i amb el compromís dels qui el signin, tindran l’obligació de
complir-los. Aquest govern per tant, es configura com un equip de treball, que amb independència
de qui ocupa les regidories, haurà de ser capaç de donar una sola resposta i amb una sola
expressió a la ciutadania. Assumint com a un sol equip tant el que són els èxits, però també, si es
produeixen, els errors.

3. PLA DʼACCIÓ MUNICIPAL

Dins dʼaquest pacte de govern, sʼha acordat traçar i definir amb el consens de totes les
forces aquí representades, un full de ruta que defineix el pla de treball a dur a terme
durant el mandat 2019-2023
Conscients de la situació actual, tots desitjaríem el millor per a Sant Cebrià, hem definit
i consensuat un pla de treball on hi figuren els acords de mínims sobre els diferents
àmbits dʼactuació.
El nostre objectiu, és establir les bases de treball que han de permetre millorar Sant
Cebrià, millorar el seu entorn i sobretot les seves formes de govern. Sabem que la
situació interna dels treballadors de l´Ajuntament ha quedat molt tocada per l´últim
mandat i ens trobem amb l´obligació i amb el repte de recuperar i refer un equip
competent, eficient i orgullós de la feina que fa.
I finalment no hem d´oblidar els pilars i els ideals de les nostres sigles,
l´independentisme i el republicanisme recordant sempre que la República Catalana
l´aconseguirem desde i gràcies a cada petit i gran ajuntament del nostre país.
El pla dʼacció municipal sʼha estructurat en:

3.1 URBANISME
●
●
●
●

Aprovarem el POUM.
Arranjarem els carrers en mal estat per fer-los transitables.
Constitució d’un consell d’urbanisme amb membres de cada zona urbana que conforma el nostre
municipi.
Iniciarem la Via blava per dur-la a terme quant abans millor.

3.2 GOVERNACIÓ
●
●
●

●
●

Treurem les places necessàries per cobrir el servei 24h i recuperar les patrulles nocturnes.
Reactivarem el servei de Protecció Civil amb col.laboració constant amb el consistori.
Afegirem i re activarem les càmeres de vigilància i buscant les més productives possibles sense
que això sigui una gran despesa pel municipi. I la gestió de les dades obtingudes sigui la més
eficient possible.
Col.laborarem sempre amb l´ADF.
Durem a terme el camí escola.

3.3 PROMOCIÓ LOCAL I TURISME
●

●
●
●

Buscarem les millors opcions de fires per fer que Sant Cebrià sigui un referent al Maresme
millorant la Fira de la Maduixa i recuperant la de la Tardor o altres dins de les possibilitats
econòmiques en que es trobi el consistori en cada moment.
Activarem la borsa de treball establint convenis i col.laboracions amb les empreses locals.
Crearem una associació o entitat sense ànim de lucre que promogui el comerç de Km 0.
Escoltarem i ajudarem a la pagesia.

3.4 SERVEIS MUNICIPALS
●

●
●
●

●
●

Referem el pla de transport que trobem indispensable però millorable. Valorarem els horaris del
cap de setmana i nocturns, estudiarem de nou els itineraris i marcarem el calendari del 2020 partint
dels resultats del 2019.
Durem a terme una auditoria dels 3 sistemes que tenim de la gestió de l´aigual.
Ampliarem els senyals de les telecomunicacions (wifi i tv) implementant la fibra òptica a tot el
municipi.
Durem a terme el manteniment de les zones i materials municipals i dugui a terme un control en tot
el terme municipal de possibles abocaments, desperfectes, tala d´arbres, i els arranjaments
necessaris.
Manteniment i acondiciament del cementiri. Farem estudi per tal de construir espai per a
columbaris
Farem manteniment de l´arxiu municipal.

3.5 MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Millorarem el servei d´escombraries amb l´objectiu primordial del residu 0
Recuperarem els contenidors per les restes verdes durant l’època de poda.
Implementarem la càmera tèrmica.
Formarem el ramat per a la neteja de les franges de protecció d´incendis i zones verdes.
Mantindrem les rieres, franges i camins nets.
Treballarem per a la transició energètica.
Volem tenir cobertura fotovoltaica.
Volem implementar la cultura ambiental en tot el municipi aprofitant que tenim un entorn natural ric.
Crearem la xarxa de camins rurals aprofitant el senderisme històric del poble.

3.6 EDUCACIÓ, JOVENTUT I INFÀNCIA
●
●
●
●
●

Promourem l´acompanyament pedagògic dels nens cap a l´institut seguint les directius que duen a
terme les escoles-institut.
Buscarem solucions i recursos pel jovent.
Promourem l´educació 360 que ha de ser a temps complet i involucrant a totes les parts de la
societat que envolta als nens i jovent.
Involucrarem la gent gran en l´educació a través de diferents actuacions, tallers i programes,
compartint temps, vivències i ajuda mútua.
Garantitzarem que l´escola bressol mantingui els 3 projectes que la fan pionera i de model a tantes
altres, el projecte educatiu, el menjador ecològic i el projecte somso.

3.7 CULTURA
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Treballarem amb el CESC de la mà com a font de la nostra memòria històrica, dotant-lo d´un espai
on pugui treballar còmodament.
Buscarem un espai per fer el centre cívic i la biblioteca. Mentrestant seguirem amb l´ús del
bibliobús.
S´organitzaran sortides culturals periòdiques al teatre, espectacles musicals, de dansa, literaris,
etc.
Crearem la colla gegantera per poder compartir amb pobles del Maresme aquesta activitat.
Es crearà una comissió de festes dedicada no només a la Festa Major si no a dur a terme actes
festius durant tot l´any.
Promourem els cicles de concerts i cinema a l´aire lliure.
Crearem un club de lectura.
Recuperarem la relació amb els pobles agermanats dels que en podem aprendre i compartir molt.
Durem a terme la diada de l´1 d´octubre.
Crearem un espai on dur a terme activitats de caràcter lúdic i cultural
Definirem els actes del mil.lenari.
.

3.8 SANITAT
●
●
●

Ampliarem el CAP
Ampliarem la cardioprotecció.
Buscarem sistemes no contaminants per al control de la vegetació.

3.9 GENT GRAN
●
●
●

Augment dels horaris i activitats del casal d´avis.
Impulsarem tallers i formacions del seu interés.
Afavorir la participació en les polítiques del poble que els involucrin directament.

3.10 SERVEIS SOCIALS
●
●
●
●

Seguiment de ben a prop dels casos amb necessitats especials, recolzant sempre la feina dels
tècnics de serveis socials.
Contacte directe amb les persones que es troben en situació d´exclusió i farem seguiment dels
casos de desnonaments.
Farem avaluació de les necessitats de joves no estudiants i aturats intentant promocionar-los a
nivel local o comarcal.
Garantitzarem la continuïtat del banc d´aliments.

3. 11 COMUNICACIÓ
●
●
●
●
●

Actualitzarem i ampliarem el web de l´ajuntament per què tothom estigui informat.
Informarem dels actes i les notícies del poble mitjantçant tots els canals possibles.
Farem consultes populars i el poble tindrà accés directe a la bústia de l´alcaldia amb un número de
whatsapp.
Ampliarem l´ús de la ràdio promocionant-la i treien-la al carrer.
Continuarem editant el recull com a mitjà d´ informació convencional.

3.12 TRANSPERÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
●
●
●

Cumplirem amb la llei de transperència.
Farem pressupostos participatius.
Recuperarem i cumplirem les ratios i indicacions publicades per arribar a l´excel.lència en quant a
transperència.

4. EQUIP DE GOVERN
Lʼequip de govern local queda establert segons el present acord tal i com es descriu a
continuació:
4.1 JGL (Junta de Govern Local)
●
●
●
●

ALCALDIA: Albert Pla i Besolí
1r TINENT ALCALDE: Jordi Marqueño
2n TINENT ALCALDE: Anna Rodón
3r TINENT ALCALDE: Jordi Armengol
4.2 REGIDORIES
Es defineixen les següents regidories que seran coordinades pels següents regidors:


ALBERT PLA i BESOLÍ
-

Administració

-

Hisenda i Tresoreria

-

Recursos Humans

JORDI MARQUEÑO BASSOLS
-

Urbanisme

-

Medi Ambient

-

Sanitat

ANNA BASAS i JAUMANDREU
-

Comunicació i Transparència

-

Promoció local, Turisme i Agricultura

-

Promoció per la Igualtat

-

Serveis Socials

JORDI ARMENGOL i PASTOR
-

Serveis Municipals i Obres Públiques

-

Noves Tecnologies

-

Transport

ISABEL VICO TORRILLAS
-

Governació

-

Esports

-

Gent Gran

ANNA MARIA RODON i BORRAS
-

Cultura

-

Joventut-Infància

-

Educació

5. ACORDS I COMPROMISOS
Lʼacord de govern, es fonamenta en la mútua confiança, en la feina dʼequip i
en la voluntat ineludible dʼarribar al consens entre totes les forces, per això els
a sota signants es comprometen a la contínua negociació que faci possible aquesta
suma de voluntats, alhora que en la plena competència de cada regidor en la seva
respectiva àrea, tenint com eix vertebrador la plena comunicació, coordinació,
obertura i la participació envers la societat.
La Junta de Govern es reunirà com a mínim una vegada a la setmana i sempre que
algun assumpte ho requereixi.
Els regidors membres del pacte de govern, però que no ho siguin de la junta de
govern local, també podran assistir a aquestes reunions amb veu però sense vot.
Lʼalcalde tindrà com a feina principal la coordinació entre les diverses regidories i els
diferents grups, a la vegada que haurà dʼexercir les competències no
delegades i trobar el màxim de recursos provinents dʼaltres institucions.
Per tal dʼassolir lʼobjectiu dʼobrir-nos a la societat, cada regidor podrà crear un consell
de participació, on tothom tindrà cabuda, que servirà per assessorar i impulsar la
tasca de la regidoria.
Els regidors seran els responsables de les seves àrees i de les seves accions.
Tindran lʼobligació de garantir la transparència, de cadascun dels seus àmbits
de responsabilitat, informar i comunicar a la ciutadania tot allò que pugui tenir un
interès col·lectiu.
Aquest pacte podrà ser modificat sempre que hi hagi unanimitat dels membres que
romanen en lʼacord.

6. SIGNATURA DEL PACTE

Signatura del Pacte dels candidats al govern, a Sant Cebrià, 14 de juny de 2019

