L’ACORD D’INVESTIDURA I
GOVERNABILITAT
EL CONTROL DEL COMPLIMENT DE L’ACORD
PER ASSEGURAR EL
COMPLIMENT DE L’ACORD, ES
FIXEN TRES ESTRUCTURES
ESTABLES DE CONTROL
COMISSIÓ TÈCNICA
Integrada per un regidor de cada partit, es reunirà setmanalment i farà el seguiment transversal de la tasca
de l’equip de govern. El representant de l’equip de govern informarà de la gestió diària el representant de la
CUP i s’hi realitzarà un control dels decrets d’alcaldia
aprovats durant la setmana. La regidora i el regidor de
la CUP podran requerir l’assistència dels caps d’Àrea
a la comissió de seguiment de la gestió de l’acord.

COMISSIÓ POLÍTICA
Integrada per tres persones de la CUP i tres de CiU,
nomendades cadascun dels partits polítics, de les
quals n’hi haurà una de ﬁxa i les altres dues podran
canviar. La comissió es convocarà bimensualment i
extraordinàriament cada vegada que ho sol·liciti alguna de les parts i realitzarà una valoració global
d’execució del pacte.

ASSESSOR TÈCNIC DE LA CUP
La CUP podrà nomenar representants que desenvolupin la tasca d’assistència tècnica al grup municipal
de la CUP. Aquestes persones tindran accés a tota
la informació municipal i podran mantenir converses
amb el secretari i l’equip tècnic municipal, així com
amb els diferents membres de l’equip de govern.

Consulta
el contingut íntegre
de l’Acord d’investidura
i governabilitat a
www.cupsantceloni.cat

Què passa en cas
que s’incompleixi
el contingut de
l’Acord d’investidura i
governabilitat?
L’incompliment per part de l’equip de govern de
qualsevol dels punts acordats suposarà el trencament d’aquest acord d’investidura i governabilitat. Aquest incompliment podrà ser de caràcter
estrictament polític o de caràcter pressupostari.
En aquest sentit, els pressupostos de l’Ajuntament
hauran de reﬂectir, any rere any, les línies mestres i
l’esperit de l’acord amb l’objectiu que els diferents
punts que l’integren disposin de dotació econòmica suﬁcient per desenvolupar-se.

VI L A CUP
VILACUP

especial acord d’inves tidura i governabilitat
La CUP explica per
què va signar un
acord d’investidura i
governabilitat amb CiU
Encara no són palpables els resultats de l’acord
d’investidura i governabilitat que la CUP ha signat amb
CiU i ja han sorgit veus en contra i a favor (majoritàries)
de la decisió presa. Una resolució que la CUP va adoptar
amb coratge després d’haver avaluat minuciosament què
era el millor per a les veïnes i veïns de Sant Celoni i la
Batllòria. Perquè aquest objectiu és el prioritari més enllà
de tacticismes polítics de curta volada.
Cal emfatitzar que la CUP va haver d’encarar l’escenari
polític obert després de les eleccions amb molt poc temps
i amb el repte de garantir la màxima transparència, així
com treballar perquè hi participés el màxim nombre de
gent possible. Dues característiques que, juntament amb
l’aposta per les polítiques d’esquerres i a favor de la igualtat, fan que el projecte polític de la CUP sigui diferent del
que propugnen els partits convencionals.
Malgrat la pressió, la novetat de la situació i la urgència
de decantar-se per un candidat o l’altre, les voluntàries i
voluntaris de la CUP han encetat un model de participació política que mai ﬁns ara cap partit polític havia gosat
executar i que ha reviscolat en moltes celonines i celonins
l’interès per participar en els assumptes públics.
Malgrat tot, i com era d’esperar, no tothom ha acceptat
que se signés un acord d’investidura i governabiliat amb
CiU i, ﬁns i tot, n’hi ha que han criticat la forma com s’ha
tramitat tot el procés.
Per tal d’explicar-vos tots els detalls de l’acord, la Candidatura d’Unitat Popular ha editat el VILACUP que teniu
a les mans. En aquest número especial s’explica amb detall quin és el contingut de l’acord signat i les mesures
de control que s’han previst per garantir-ne el compliment
íntegre. Així mateix, s’inclouen cinc puntualitzacions que
considerem clau per explicar la decisió presa. Primera:
aclarir que si la CUP ha pogut fer alcalde el candidat del
PSC-PSOE o el de CiU és perquè així ho ha volgut; segona: argumentar el perquè es va decidir signar l’acord
de governabilitat i investidura amb CiU i no amb el PSCPSOE; tercera: explicar que els motius de la decisió no
s’han de buscar en raons d’aﬁnitat ideològica; quarta:
aclarir que no s’ha signat un pacte de govern, sinó un
acord d’investidura i governabilitat, i, cinquena: subratllar
que la CUP es manté fora de l’equip de govern.

CLAUS
INTERPRETATIVES
DE L’ACORD
Per què CiU i no el PSC-PSOE ?
Abans de prendre una decisió, la CUP va consultar les
seves bases i simpatitzants, així com el teixit associatiu de Sant Celoni i la totalitat dels partits polítics. La
consulta no perseguia pas constatar quin era el candidat preferit pels diferents agents socials del municipi,
sinó identiﬁcar els grans reptes de futur de Sant Celoni
i la Batllòria i, alhora, reconèixer els problemes més
importants que el veïnat identiﬁca.
La informació obtinguda d’aquesta consulta àmplia
més el contingut del programa electoral de la CUP es
van convertir en la base a partir de la qual la Candidatura d’Unitat Popular va redactar l’anomenat “Document
de treball per negociar un possible acord d’investidura
i governabilitat amb el PSC-PSOE o CiU”.
Aquest document es va convertir en la base de negociació amb el PSC-PSOE i CiU per avaluar la possibilitat de signar un acord. Després de les reunions
celebrades amb ambdós partits, la CUP va constatar
que un i l’altre acceptaven, amb matisos irrellevants,
totes les propostes programàtiques recollides al document, de manera que tant el PSC-PSOE com CiU
podien jugar el mateix paper a l’hora de funcionar com
a instruments que permetessin executar els eixos programàtics de la CUP.
Que ambdós partits acceptessin tots els punts programàtics de la CUP va suposar que la decisió de
fer alcalde el candidat del PSC-PSOE o el de CiU
s’hagués de sustentar en raons que anessin més enllà
de les estrictament programàtiques.
Davant d’aquest escenari, la CUP va decidir no
signar un acord d’investidura i governabilitat amb el
PSC-PSOE perquè, primer, aquesta aposta permetia
trencar cercles de poder i aparells de dominació consolidats durant 18 anys; segon, perquè assegurava que
la CUP pogués desenvolupar la tasca de seguiment
de l’acció de l’equip de govern amb majors garanties
i, tercer, perquè, i és la raó més important, així ho van
decidir la majoria dels 100 col·laboradors i votants que
van assistir a la cinquena Assemblea d’Unitat Popular
de la CUP celebrada el passat 14 de juny.

CLAUS INTERPRETATIVES
DE L’ACORD
A Sant Celoni
s’ha obert un nou
escenari polític
gràcies a la CUP
El dia després de les eleccions, la CUP va
haver d’encarar una situació política complexa: fer alcalde el candidat del PSC-PSOE
o de CiU. Però cal subratllar que aquest
escenari es va obrir perquè la CUP ho va
voler. Una alternativa hauria estat defugir
la responsabilitat política que els resultats
electorals ens van atorgar i que la CUP hagués passat a l’oposició sense donar suport
extern a cap del dos partits amb possibilitats
d’assumir l’alcaldia de Sant Celoni.
Des del principi, la possibilitat d’inhibir-nos
es va descartar i la CUP va apostar clarament per garantir l’estabilitat i la governabilitat. La Candidatura d’Unitat Popular es va
decantar per aquesta opció, primer, perquè
assegura millorar el benestar i la igualtat de
les veïnes i veïns de Sant Celon; segon, perquè permet que s’executin molts dels eixos
programàtics clau, d’esquerres i amb fort
contingut social, que la CUP ha defensat, no
només durant la campanya electoral, sinó
des de fa quatre anys (quan va començar
a treballar), i, tercer, per responsabilitat política.

La CUP ha signat un
acord d’investidura i
governabilitat i no un
pacte de govern
La CUP ha signat amb CIU un acord
d’investidura i governabilitat i no pas un pacte de govern. Això signiﬁca que la Candidatura
d’Unitat Popular es compromet a donar suport a
l’equip de govern de CiU pel que fa als punts inclosos a l’acord. En relació amb qualsevol altre
assumpte que se sotmeti a debat, la CUP s’hi
pot manifestar en el sentit que consideri més
convenient. Tot plegat signiﬁca que la Candidatura d’Unitat Popular no ha signat un pacte
de govern per als quatre anys de legislatura
que suposi votar a favor de totes les iniciatives
polítiques que proposi CiU, sinó que el suport,
com s’ha dit, se circumscriu exclusivament al
contingut de l’acord signat.

La CUP es manté fora de l’equip
de govern municipal i CiU
governa en minoria
La signatura de l’acord
d’investidura i governabilitat
amb CiU no ha suposat que
la CUP s’integrés a l’equip de
govern, sinó que se’n manté
fora i, per tant, CiU governa
en minoria.
La Candidatura d’Unitat Popular no ocupa cap regidoria
i des de fora del govern municipal (des del carrer) dóna
suport a CiU exclusivament
pel que fa als punts recollits
a l’acord d’investidura i governabilitat.
La CUP considera que serà
més útil a totes les veïnes i
veïns de Sant Celoni i la Bat-

llòria des del carrer, ja que així
podrà realitzar un seguiment
transversal i complet de totes
les actuacions i iniciatives de
l’equip de govern i no només
de les regidories que hauria
pogut ocupar. La CUP vol executar íntegrament el seu programa quan el veïnat li conﬁï
prou suport per fer-ho amb
força. Ara, només disposa de
dos regidors. Alhora, com que
als membres de la CUP no els
mouen sous ni càrrecs, prefereixen exigir l’aplicació de
més i millors mesures socials
o participatives que no pas
ocupar quotes de poder.

Dretes i esquerres, i les
maquinàries de poder
La CUP vol recalcar que
l’acord d’investidura i governabilitat que ha signat amb
CiU respon únicament i exclusiva a l’objectiu de millorar el
benestar i la igualtat del veïnat de Sant Celoni, i no pas
a raons de suposada aﬁnitat
ideològica.
Alhora, la Candidatura d’Unitat
Popular sosté que la decisió
de signar l’acord amb CiU
no s’ha d’analitzar des de la
perspectiva dreta i esquerra.
No pas perquè ja no hi hagi
diferències entre polítiques
d’esquerres o de dretes,
sinó perquè ni el PSC-PSOE
ni tampoc CiU n’executen
d’esquerres. Ambdós partits
promouen
la
indeﬁnició
ideològica amb l’objectiu de
captar el major nombre de

votants possibles perquè,
com a maquinàries de manar
que són, només ambicionen
acaparar les màximes quotes
de poder possibles. En
conseqüència, les polítiques
públiques
que
executen
afavoreixen majoritàriament
les classes socials amb més
poder i capacitat d’inﬂuència.
El PSC-PSOE i CiU són les
dues cares de la mateixa moneda. D’acord amb aquesta
diagnosi, la CUP va considerar –una apreciació que el
procés negociador va ratiﬁcar
cruament– que ambdós partits podrien jugar el mateix
paper a l’hora de funcionar
com a palanques que permetrien executar el programa de
la CUP, de marcat contingut
social.

L’ACORD D’INVESTIDURA I
GOVERNABILITAT
CONTINGUT PROGRAMÀTIC
S’estructura ens sis grans reptes, conté 105 mesures; les 20
destacades són les prioritàries.
GARANTIR, AMPLIAR I CONSOLIDAR UNS SERVEIS
PÚBLICS DE QUALITAT A TOTES LES VEÏNES I VEÏNS
i. Promoure tres llars d’infants (una a La Batllòria)
ii. Habilitar un centre de dia i garantir el transport habilitat per
traslladar-hi els usuaris
iii. Ampliar els serveis socials i augmentar-ne la partida pressupostària
iv. Crear un Fons per la Igualtat Social per eradicar la pobresa
al 2011
v. Aconseguir sòl per ubicar horts per a la gent gran
GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE DELS COL·LECTIUS
AMB DIFICULTATS
i. Constituir el registre únic de necessitats i sol·licitants
d’habitatge
ii. Reservar un mínim del 50% del sòl urbanitzable per habitatges protegits (sobretot de lloguer)
iii. Estudiar de gravar ﬁscalment els immobles desocupats
GARANTIR UNA ORDENACIÓ TERRITORIAL DEL MUNICIPI
QUE ASSEGURI LA QUALITAT DE VIDA DELS VEÏNS I VEÏNES,
I CONSOLIDAR UNA GESTIÓ CUROSA DELS RECURSOS
i. Redactar un nou pla general per deﬁnir el model de poble
comptant amb tothom
ii. Estudiar la possibilitat de desclassiﬁcar la Ferreria, la Verneda i Cal Batlle
iii. Reformular el model de poble de La Batllòria amb la participació de tot el veïnat
GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA, LA INFORMACIÓ, LA
PARTICIPACIÓ I LA QUALITAT DEMOCRÀTICA
i. Reduir el sou dels polítics
ii. Executar els pressupostos participatius
iii. Celebrar dos referèndums sobre qüestions transcendentals
pel municipi
iv. Modiﬁcar el Reglament Orgànic Municipal per afavorir la
participació als plens i garantir que les comissions de govern
restin obertes als regidors de la CUP
v. Convertir L’Informatiu en un butlletí obert
GARANTIR UN MODEL DE CULTURA, LLEURE I EDUCACIÓ
QUE FOMENTI L’EMANCIPACIÓ, L’AUTONOMIA I L’ESPERIT
CRÍTIC
i. Convertir Can Ramis en un hotel d’entitats i centre cívic
ii. Potenciar el teixit associatiu
iii. Habilitar un casal de joves autogestionat
GARANTIR UNA ECONOMIA PRODUCTIVA ASSENTADA AL
MUNICIPI QUE DEFENSI ELS DRETS DE TREBALLADORS

A part dels punts programàtics més concrets
i d’exigibilitat immediata, l’acord d’investidura
i governabilitat signat amb CiU conté quatre
qüestions importants que durant la legislatura
s’han d’estudiar i avaluar.
1. PERSPECTIVA DEL BAIX MONTSENY
La CUP proposa constituir una comissió intermunicipal entre els pobles del Baix Montseny
per abordar qüestions com ara l’ordenació del
territori, el serveis socials, la cultura o les polítiques econòmiques.
2. REPTES GLOBALS
Hi ha decisions que s’haurien de prendre perquè millorarien la qualitat de vida de les veïnes
i els veïns de Sant Celoni, però que requereixen d’una fase d’estudi prèvia que permeti
constatar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.
Entre aquets reptes cal destacar:
a. Estendre la xarxa “wiﬁ” d’accés lliure a internet arreu del municipi
b. Constituir
una
empresa
d’habitatge i d’urbanisme

municipal

c. Escollir un barri pilot per aplicar la recollida porta a porta de les deixalles
d. Crear una empresa de serveis municipals
integrals
3. PACTES LOCALS
La CUP considera que hi ha qüestions clau per
al futur de Sant Celoni i la Batllòria que l’equip
de govern no pot decidir unilateralment, sinó
que tot el veïnat ha de participar en la deﬁnició, aplicació i gestió d’aquests assumptes
determinants del futur de Sant Celoni.
La CUP ofereix ﬁxar tres pactes locals:
a. Pacte local per deﬁnir el model de poble a
través de la redacció d’un nou POUM.
b. Pacte local per garantir la qualitat de vida
de la Batllòria.
c. Pacte local per deﬁnir la identitat i la capitalitat de Sant Celoni i la Batllòria i la seva
projecció exterior.
4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA MUNICIPAL
En un curt termini de temps, s’haurà de
reformular l’estructura organitzativa de
l’Ajuntament.

