EIXOS PRIORITARIS PER A LA INVESTIDURA DE
L’ALCALDE QUE HA DE LIDERAR UN GOVERN DE
CANVI A CERDANYOLA

Els resultats de les darreres eleccions municipals del dia 24.05.15 han configurat una nova
realitat política a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès i per tant requereix d'un nou marc
polític que reflecteixi la voluntat de la ciutadania amb un nou consistori, davant el clar
retrocés del partits que tradicionalment han estat al govern, cal un canvi que configuri una
nova majoria que dinamitzi la ciutat amb un nou estil de gestió que apropi l’Ajuntament a la
ciutadania i el faci mes participatiu i transparent.
És per això que els sota-signants acordem un pacte d’investidura que defineix uns eixos
prioritaris d’actuació de cara a impulsar el canvi de cicle que necessita Cerdanyola i facilitar
la investidura d'en Carles Escolà cap de llista de Compromís per Cerdanyola-CUP, com a nou
alcalde de la ciutat.

1. Pla de xoc en polítiques socials


Política activa per aturar desnonaments i mecanismes de suport a les famílies en
situacions de pobresa o risc d'arribar-hi.



Instar a les Entitats bancàries a crear una borsa de lloguer social amb els pisos buits.



Pla estratègic dels Serveis Socials per adaptar-los a la realitat actual i agilització dels
mecanismes d'atorgament de prestacions.

2. Deute i sostenibilitat financera


Auditoria dels comptes municipals, que es farà publica i transparent .



Abordar i renegociar al seu venciment en el 2016 el deute del Consorci del Centre
Direccional, per evitar possibles problemes financers a l’Ajuntament.



Trobar una solució viable i definitiva a negocis ruïnosos que llastren les finances
municipals.

3. Serveis públics i gestió eficient de l'administració


Estudi de la situació dels serveis municipals externalitzats i elaboració d'un pla
gradual de millores en totes direccions d'aquells serveis que, previ estudi econòmic

acreditat, amb un canvi de model de gestió es pogués aconseguir un estalvi
econòmic i una millora de qualitat rellevants per a la ciutat.


Defensa activa de la qualitat dels serveis públics, que tot i no ser competència
directa de l'Ajuntament, són imprescindibles per a la cohesió social.



Eficiència en la despesa, optimització de l'ús del patrimoni municipal i priorització
d'inversions en manteniment i que suposin un estalvi a curt termini.



Creació de una comissió per elaborar un nou ROM municipal.

4. Ocupació i dinamització de l'economia de proximitat


Potenciar i promoure la creació de cooperatives de treball com a motor d’ocupació,
vinculant-les a les necessitats de la població i els barris.



Aposta per la formació ocupacional, especialment en activitats relacionades amb
l'economia social i la implantació de tecnologies d'estalvi i eficiència energètica.



Polítiques de dinamització i suport del comerç local, restauració i hostaleria, i
minimitzar l’impacte pel nostre comerç de proximitat en la implantació de noves
grans superfícies de distribució al terme municipal.



Impulsar un pla de reindustrialització que generi ocupació, recursos i millores socials
per la ciutat.

5. Participació, transparència i noves formes de fer política


Aposta decidida per la participació activa de la ciutadania en la diagnosi de
necessitats i presa de decisions a través dels Consells Municipals sectorials, Consells
de Barri i consultes ciutadanes com a òrgans consultius i de suport al govern i el
plenari de l’Ajuntament, defensant el dret a decidir i la sobirania en un sentit
Integral.



Ajustar i equilibrar els sous dels càrrecs polítics i acord ètic i de bones pràctiques
dels càrrecs públics i de l'administració en general.



Creació d’una comissió de treball per analitzar l’estat econòmic de l’Ajuntament i
aplicar mesures de reducció de despeses no prioritàries i costos innecessaris.



Impuls de la transparència com a guia de tota l'activitat municipal.



Aposta per uns mitjans de comunicació municipals plurals i en base a criteris
professionals, que esdevinguin autèntics espais de relació entre el conjunt de la
ciutadania i l'Ajuntament.

6. Política territorial, desenvolupament urbà i medi natural.

Treballar decididament per cercar i que sigui aplicada, una solució definitiva de
l'abocador de Can Planas amb garanties per la salut publica de la ciutat, i estudi
d'actuacions sobre la resta d'abocadors i altres fonts de contaminació.



Recuperació de la plena sobirania municipal en la planificació territorial i elaboració
d'un pla de ciutat que determini quin ha de ser el desenvolupament urbà del futur.



Preservació dels espais naturals del terme municipal davant de planejaments
urbanístics i infraestructures desfasades e innecessàries, i aposta clara per un
model.



Donada la nova realitat política del consistori, és voluntat de les parts que cadascun
dels grups municipals amb representació al Ple, tingui un representant al Consell
del Consorci del Centre Direccional, mantenint la proporcionalitat.



Pel que fa al centre Direccional, i donada la distancia que ens separa en temes de
fons, situem la trobada d’acords en el si del plenari de l’Ajuntament.

7. Lleialtat al procés de autodeterminació de Catalunya, participant de forma activa en
l'AMI i en la defensa dels drets democràtics.

L’acord subscrit en aquest pacte d’investidura esta centrat en els termes i capítols aquí
expressats. La resta de temes programàtics de cada grup aquí firmants queden relegats a
la capacitat de consens de les parts, i en última instancia a la sobirania del plenari de
l’ajuntament .

En Cerdanyola del Vallès, a 13 de juny de 2015

