
 

RESPOSTA DE LA CUP  
A L’AGRUPACIÓ DE VEÏNS DE SANT CEBRIÀ A L’ESCRIT AL 

SEU BLOG DEL 7 DE MAIG 
 
 
La CUP vol aclarir una sèrie d’aspectes en relació a l’escrit que l’Agrupació de 
Veïns de Sant Cebrià va penjar al seu blog el passat 7 de maig. 
 
En primer lloc, subratllar que la tasca per constituir la Taula Comuna de les 
Urbanitzacions (TCU) no ve d’ara sinó que es va iniciar amb unes primeres 
trobades al mes de novembre amb l’Associació de Propietaris de Vistamar, 
l’Assocació de Parcel.listes de Castellà d’Índies i l’Associació de Propietaris de 
Can Palau. De fet, a l’Espurna, el nostre butlletí, ja publicàvem al juliol de 2014 
que “La CUP promourà la Taula Comuna per a les Urbanitzacions del 
poble” on ja es dibuixaven els eixos bàsics de la Taula. 

 
D’aquí van sorgir aquestes primeres trobades entre la CUP i les entitats veïnals 
amb uns primers resultats, que van sortir publicats a la portada de l’Espurna el 
febrer d’aquest any sota el títol “La Taula Comuna d’Urbanitzacions segella 
els primers acords”. Uns acords que van ser comunicats via correu electrònic 
als interlocutors. 
 
El passat 7 de febrer vam enviar un correu electrònic a la presidenta de 
l’Associació de Propietaris de Vistamar i un altre a un membre de la junta amb 
la proposta d’aquests primers acords. Dos dies després vàrem rebre un correu 
també de la presidenta de l’Associació de Propietaris de Vistamar comentant 
com havia anat una reunió de veïns que s’havia fet al pavelló on ja es va 
proposar la creació d’una nova entitat política. En cap moment en aquest 
correu es va fer cap esment  sobre la proposta dels primers acords de la TCU i 
per tant enteníem que no hi havia oposició en anunciar-ho públicament. 
 
A principis  d’abril vam tornar a engegar una segona ronda de converses amb 
les associacions. En aquesta segona ronda, de les tres associacions abans 
esmentades, l’Associació de Propietaris de Vistamar ja va rebutjar continuar 
treballant per aquesta Taula. El 5 d’abril vàrem rebre aquesta resposta de 
l’associació: 
 
“Que sepamos desde Vistamar no se ha llegado a ningún acuerdo para la 
"taula comuna d'urbanizacións" solamente diálogo., tampoco estamos de 
acuerdo en tener voz pero sin voto, esta opción ya la tenemos, sabemos que 
se acercan elecciones pero pedimos que seais más objetivos y no informar de 
acuerdos que no se han realizado, independientemente de lo expuesto 
anteriormente la junta de Vistamar no puede aprobar ningún planteamiento sin 
la consulta previa en asamblea de los asociados. 
 
Sembla estrany que havent tingut coneixement per via correu electrònic i a 
través de la nostra publicació dos mesos abans, en reiniciar una nova tanda de 
converses per continuar treballar la Taula, se’n desmarquessin. Posteriorment 
es va incloure el dret a vot a les meses de contractació però tot i així tampoc no 



va ser suficient. Malgrat això vàrem continuar treballant amb la resta d’entitats 
que ja hi eren inicialment. D’aquesta segona tanda de converses del dia 8 
d’abril va sorgir un nou document. 
 
Pel que fa al representant de l’Associació de Can Palau va fer saber que ho 
traslladaria a l’Associació per tal  que aquesta es pronunciés. En aquest cas la 
resposta literal de la presidenta de l’Associació de Propietaris de Can Palau va 
ser la següent: 
 
“Que la idea es buena, que nos parece muy bien que más partidos se esten 
sumando pero que necesitamos consultarlo con los socios en assemblea y no 
lo haremos hasta pasadas las elecciones cuando veamos el mapa poítico 
resultante y que todo lo que beneficie y sea positivo para la urbanización 
contarà con nuestro apoyo siempre consultando prèviamente con los socios”. 
 
Aquesta resposta la vàrem rebre el 21 d’abril i entenem que si existia la 
voluntat per traslladar-ho a la resta de socis hi havia temps més que suficient. 
 
Un cop confirmats els acords amb  les diferents  entitats vam iniciar converses 
amb les candidatures. D’aquí va sorgir el document final que bàsicament es 
dividia en dues parts:  la modificació del Reglament del Consell de Participació 
en Assumptes de les Urbanitzacions per una gestió comuna entre ajuntament i 
associacions veïnals  i un acord de transparència i participació de les entitats  
com per exemple el dret a veu i vot en les meses de contractació i el 
compromís de consultes vinculants, etc. 
 
De totes les candidatures a les que vàrem proposar arribar a un acord 
transversal l’única que va rebutjar-ho va ser l’Agrupació de Veïns de Sant 
Cebrià, precisament la vinculada a les Associacions de Propietaris.  La seva 
resposta, enviada el 27 d’abril, va ser la següent:  
 
 
“Des de la Agrupació d'Electors AVSC et donem les gràcies per enviar-nos la 
proposta i tenir-nos en compte. Lamentablement no tenim temps suficient per 
valorar-la com cal i no podem donar-te una resposta immediata sense el vist-i-
plau de tots els nostres associats. Esperem poder tractar el tema amb 
tranquil·litat després de les eleccions.” 
 
Pel que fa al document que han penjat al bloc  de l’Agrupació Veïns volem 
situar en el debat algunes consideracions: 
 
Bloc de l’Agrupació de Veïns de Sant Cebrià:  
  
“Han decidido tirar hacia delante y excluir del mismo a los no firmantes” 
 
Això és rodundament fals:  
 
Text de la TCU: 
 
A efectes del present acord s’entén per entitat pròpia de les urbanitzacions 



aquelles associacions legalment constituïdes i inscrites en el registre 
d’entitats de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta que tinguin com a 
àmbit territorial principal dels seus fins qualsevol de les urbanitzacions 
del terme municipal de Sant Cebrià de Vallalta. En tot cas, es reconeix dita 
condició a les entitats sotasignades. 
 
Resposta CUP:  
 
En cap lloc s’afirma que les entitats no signants quedaran excloses. 
 
Bloc Agrupació Veïns:  
 
“De la CUP, parece que anda más preocupada en cazar votos que en plasmar 
las reivindicaciones que hemos planteado” 
 
Resposta CUP:  
 
Ningú pot negar el nostre compromís en haver treballat aquests quatre anys 
amb les associacions donant tot el nostre suport vehiculant mocions o oposant-
nos al POUM. Si realment haguessim volgut anar a “cazar votos” el més fàcil 
hagués estat  fer-ho  com a proposta de programa sense demanar la implicació 
i compromís a la resta de partits que es presenten. Nosaltres sempre hem 
pensat que el que calia era garantir un compromís transversal de totes les 
candidatures. Evidentment tampoc no estem d’acord en com s’ha gestionat les 
urbanitzacions fins al moment. A partir d’aquí o continuàvem la crítica o fèiem 
un pas endavant per aportar solucions compartides i garantir un canvi de 
model. On està l’electoralisme? 
 
Bloc Agrupació Veïns: 
  
 “la única validez que tiene, por incumplimiento, es la del reproche de: “eres 
malo, muy malo”” 
 
Resposta CUP:  
 
En qualsevol cas no té menys valor que un programa electoral. Pel que fa això 
del “eres muy malo” no entrarem a valorar aquestes consideracions que 
entenem fora de lloc.  
 
Bloc Agrupació Veïns: 
  
En referència a la signatura d’una assocació poc representativa: 
 
“Associació de Veïns de Vistamar, formada por unos 15 socios” 
 
Resposta CUP: 
 
Nosaltres som gent inclusiva que volem sumar, per tant treballarem amb 
tothom que vulgui,  siguin molts o pocs. En qualsevol cas això tenia fàcil 
solució: signar la Taula Comuna de les Urbanitzacions. 



 
 
Bloc Agrupació Veïns: 
 
Desde un punto de vista urbanístico sería más serio, como mínimo y en 
lugar de las pretendidas consultas, que el sistema de actuación de los 
Polígonos de Actuación fuera por COMPENSACIÓN 
 
Resposta CUP: 
 
L’associació de Propietaris de Vistamar posava com una de les  justificacions 
per no signar la Taula que no estigués inclòs el dret a vot en les meses de 
contractació, que es va incloure a petició seva. Si realment es creia que calia 
canviar de sistema de cooperació a compensació ens preguntem: Per què no 
ho van proposar com associacions de propietaris o com Agrupació? 
 
En qualsevol cas temes com aquests serien per a debat a la Comissió 
Permanent de Consell d’urbanitzacions, però insistim que si tenien aquestes 
propostes,  ¿per què no les van plantejar i així veure si  era factible  assumir-les 
entre tots? 
 
Bloc Agrupació Veïns: 
  
“Otra cuestión, a tener en cuenta, es que el representante de las 
urbanizaciones quede en minoría en las votaciones propuestas” 
 
Una cosa és tenir la voluntat de treballar entre tots sense imposar res a ningú i 
l’altra és voler tenir la majora de representants en una mesa de contractació. Si 
demaneu rigorositat cal que aquesta sigui recíproca. 
 
 
Conclusions: 
 
És evident que la finalitat de l’Agrupació no és persuadir  a la resta de 
candidatures per aconseguir un  nou model  de coparticipació entre 
urbanitzacions i ajuntament  que beneficiï la coheció social i l’entesa entre el 
consistori i els veïns sinó obtenir representació encara que sigui intentant 
desacreditar aquells que durant mesos i anys hem  estat treballant pel poble. I 
quan diem poble ens referim a tots i totes sense exclusió. 
 
 
 
 


