ACORD DE GOVERN 2019-2023
SANT CELONI I LA BATLLÒRIA
JUNTS PER CATALUNYA – ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Les passades eleccions municipals del 26 de maig a Sant Celoni i a La Batllòria han
configurat un consistori divers, on els partits independentistes han tornat a assolir una
majoria molt àmplia i les forces que conformaven l’anterior govern han vist avalades la
seva gestió amb un increment de vots i de regidors.
Fruit de la bona entesa en la legislatura anterior que ha permès posar al dia Sant Celoni i
La Batllòria ens molts aspectes; davant d’un context de país que reclama acords entre
forces sobiranistes per fer front a la repressió de l’Estat i fer camí cap a la culminació de
l’1 d’octubre; davant l’oportunitat de forjar un govern amb majoria i estabilitat per encarar
els reptes de futur de Sant Celoni i La Batllòria, els grups municipals de Junts per
Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acordem formar un
govern de coalició per als propers quatre anys basat en els següents punts programàtics i
organitzatius.
Principals línies programàtiques (desenvolupades en l’annex):
 Reconnectar amb l’entorn, amb una aposta per convertir-nos en un municipi
referent en matèria de Medi Ambient:
-

Treballant per la sostenibilitat i el medi ambient, amb un model de recollida de
residus porta a porta i apostant per energies més netes i sostenibles.
Treballant per una millor mobilitat, més sostenible, amb més protagonisme dels
vianants i la bicicleta, millorant la connectivitat i seguretat de la C-35.
Per un poble més net, amb més civisme, i més bonic.
Aprofitant el nostre entorn com a element de promoció i d’identitat de la vila.

 Un municipi que evoluciona i que és referent en equipaments i serveis per a les
persones i el territori:
-

Amb visió de capitalitat del Baix Montseny.
Amb nous equipaments per donar servei a tothom: casal de la gent gran, espai
per joves, piscina descoberta, nou CAP...
Que dona un servei integral a les persones, atén les seves necessitats en tots els
vessants: formatius, ocupacionals, socials...
Amb l’ampliació del parc d’habitatge social i millorant la gestió per facilitar l’accés
a un habitatge digne.
Treballant per a una vila més segura i cohesionada, amb més atenció als barris i
urbanitzacions.

 La Batllòria, un poble com cal: treballant amb el Consell de Poble per tal de
desenvolupar els equipaments i serveis necessaris per La Batllòria i la seva
identitat.
 Tot això amb fidelitat al mandat democràtic de l’1 d’Octubre i al servei del país i la
seva gent.
Amb aquestes línies programàtiques, JxCat i ERC hem acordat una governabilitat basada
en la corresponsabilitat i la confiança, principis que inspiraran l’organització municipal del
proper govern, que inclou dues grans novetats:
- La creació del Gabinet d’Alcaldia, òrgan en el qual hi seran presents representants
de les dues formacions i que actuarà com a nucli principal de decisions del
govern, on es tractaran els principals projectes del pla de govern (com l’impuls de
la recollida selectiva d’escombraries porta a porta, la seguretat ciutadana, l’impuls
del Baix Montseny o el projecte de capital del bosc). El Gabinet d’Alcaldia tindrà
una visió global de tota l’acció de govern i incidirà en aspectes com el protocol o la
comunicació de la institució.
- La creació de la figura d’un coordinador general que facilitarà una gestió tècnica
de les diferents àrees de l’Ajuntament des d’una visió directiva i que respondrà
davant el Gabinet d’Alcaldia.
A través de l’acord que avui signem, JxCat i ERC acordem que l’Alcaldia de Sant Celoni
serà exercida durant els propers quatre anys pel cap de llista de la formació més votada
el passat 26 de maig, en Raül Garcia. Així mateix, la primera tinença d'alcaldia
correspondrà a la cap de llista d'ERC, Magalí Miracle, que formarà part del Gabinet
d'Alcaldia, participant de manera corresponsable en les tasques de representació
institucional i política. La proposta de coordinador general serà de consens entre
ambdues formacions.
Pel que fa a la Tinences d’Alcaldia, acordem que la Primera i Quarta seran exercides per
ERC, mentre que la Segona, la Tercera i la Cinquena ho siguin per a JxCat.
En quant a les regidories del govern, l’organització queda definida de la següent manera:
-

Gabinet d’Alcaldia (JxCat i ERC): Presidència, Coordinació general, secretaria,
comunicació, protocol, projectes estratègics.

Junts per Catalunya:
- Cultura, Educació i Esports: Pla Educatiu d’Entorn, Pla de Formació al Llarg
i Ample de la Vida, festes, patrimoni, programació cultural, joventut,
equipaments culturals, educatius i esportius...
- Seguretat Ciutadana: policia local, protecció civil.
- Atenció Ciutadana i Barris: OAC, IRIS, participació.
- Serveis Generals: Recursos Humans, Economia, TIC.
- La Batllòria.

-

Espai públic: Enginyeria/serveis, obres i projectes, manteniment, transport,
parcs i jardins, via pública.

Esquerra Republicana de Catalunya:
- Promoció Econòmica: Fires, turisme, comerç, empresa, orientació laboral i
Baix Montseny.
- Medi Ambient i Urbanisme: Projectes medi ambientals, recollida selectiva
d’escombraries porta a porta, canvi climàtic, sostenibilitat, control de plagues,
POUM, urbanisme i llicències d’obres.
- Afers Socials: Serveis Socials, atenció a la dona, atenció a les persones amb
dependència, atenció als joves, habitatge, infància, salut comunitària i
consum.

Sant Celoni, 14 de juny de 2019

Raül Garcia Ramírez
Cap de llista JxCat

Magalí Miracle Rigalós
Cap de llista ERC

