Acord bilateral
d’estabilitat
consistorial
Entre CxC i ICV-EUiA per al mandat 2015-2019

Aquest document configura un acord polític bilateral entre les forces polítiques de CxC i d’ICV-EUiA per
tal d’avançar en la governabilitat del municipi de Cerdanyola.
Aquest acord és un complement de l'acord d'investidura elaborat per les quatre forces, que inclou: un
document d’acord programàtic, un document d’acord metodològic i la formació del govern.
Per aquest motiu el present acord s’estableix sobre aquests mateixos tres eixos, prioritzant, completant i/o
matisant els elements ja subscrits per les quatre forces:


Eix programàtic. Conté els acords i els desacords entre les dues forces, així com una priorització
consensuada sobre els aspectes continguts en el document d’acord d'investidura de Carles Escolà.



Eix metodològic i de relació bilateral. Estipula la relació entre ICV-EUiA i CxC, els marcs de diàleg
i una metodologia per assegurar el correcte compliment d’aquest acord.



Eix institucional. Recull estratègies i accions per visualitzar a CxC i a ICV-EUiA en
governabilitat i del canvi a Cerdanyola.

la

L’acord bilateral configura entre les parts signants un marc de coincidència en les polítiques estipulades i
un marc de relacions preferents en el funcionament habitual de la dinàmica de govern municipal, impedint
el bloqueig institucional i polític. Ambdues forces mantindran les seves posicions polítiques en aquells
assumptes en els què s'expressin dissensos, els quals es gestionaran amb diàleg i respecte. L’acord de
governabilitat coresponsabilitza els signants de les decisions acordades i garanteix la visibilitat de les
aportacions de cadascuna de les formacions polítiques en els àmbits institucionals i comunicacionals.

Eix programàtic
A continuació identifiquem 3 blocs:
1) Les polítiques estratègiques en les que cal un aprofundiment per tal d'arribar a consensos. Aquests
acords hauran d'establir concrecions temporals i econòmiques.
2) Els temes en els que coincidim i en els que caldrà una planificació conjunta per a desenvolupar-los.
3) Els temes en els que existeix discrepància i que cal una gestió des de la prudència i el diàleg.

1) Polítiques estratègiques
Replantejar el centre direccional a partir d’un procés participat amb la ciutadania de Cerdanyola i acordat
amb la resta d’actors del consorci. Aquest replantejament haurien de tenir en compte aspectes relacionats
amb la salut i els vectors ambientals com a primeres prioritats. Pel que fa a la activitat econòmica que s’hi
pugui desenvolupar, apostarem per una economia basada en el coneixement i la innovació, vinculant el
desenvolupament empresarial a la UAB com un dels mecanismes per enfortir el lligam entre la Universitat
i Cerdanyola.
Pressupost: En aquesta proposta d'acord bilateral, proposem el treball conjunt en l’elaboració del
pressupostos del 2017, 2018 i 2019. Pel que fa a les inversions, es pactarà un Pla d'Inversions de Mandat,
és a dir, un Pla Quadriennal que concentri els seus esforços en els següents àmbits:


Actuacions en els Equipaments Municipals existents que més ho necessiten: Ateneu, Dependències
Municipals, Centres Cívics, Instal·lacions Esportives, etc.



Actuacions en l'espai públic, especialment en aquells projectes que han quedat pendents després de
l'URBAN, en els Parcs Urbans, en determinats carrers que requereixen d'una inversió immediata
en diversos barris, en l'aplicació del Pla de Mobilitat aprovat recentment i que cal desenvolupar,
etc.



Definir conjuntament amb la ciutadania, mitjançant una consulta durant el 2017, quin ús donar a
l'antiga Biblioteca.



Adequar l'espai cedit a l'Ajuntament en l'actuació de Mercadona per fer un espai polivalent.



Pla de rescat social:



o

Garantir mínims vitals (pobresa energètica, alimentació infantil, foment lloguer social,
ajudes habitatge).

o

Pla de xoc contra l'atur (nous jaciments d'ocupació, economia social i solidària, canvi de
model productiu, plans d'ocupació en aquests termes. Més ocupació i desenvolupament
econòmic i industrial).

Impuls de polítiques mediambientals i de canvi climàtic:
o

Energia (estalvi energètic i auditories energètiques), especialment en equipaments
municipals.

o

Aigua (racionalització de l’ús de l’aigua com a bé escàs). Avançar cap a la gestió directa
de l’aigua. Apostar per la millora d’infraestructures de titularitat pública que són causa de
malbaratament de l’aigua.





o

Aire (compromís amb la reducció del CO2). Seguir treballant en el Pla de Mobilitat
Urbana, així com en la millora del transport públic urbà i treballar amb el transport de
l’Àrea Metropolitana. Creació d'un pla de Millora de la Qualitat de l'Aire a Cerdanyola.

o

Medi natural (protecció del parc natural de Collserola i potenciació d’espais verds a la
ciutat)

Defensa i protecció dels drets i les llibertats:
o

Defensa de l’educació pública i de qualitat. Aprofundiment en l’accés universal a
l’Educació, treballant per a baixar les ràtios mestre/alumne i plantant cara a les retallades.

o

Defensa de la cultura com a mecanisme de cohesió social.

o

Defensa de la sanitat pública i de qualitat.

o

Aprofundiment en les polítiques de igualtat.

o

Cooperació internacional com a eix indestriable de l’acció municipal.

Qualitat democràtica:
o

Aprofundiment en la transparència, participació i interlocució: dinamització dels consells,
aposta pels processos participatius com a mesura de deliberació i decisió , pressupostos
participatius a partir del 2017, amb una partida específica prou significativa tant del
Pressupost ordinari com del d’Inversions, a treballar amb les entitats i la ciutadania i
dissenys d’espais públics participats.

2) Coincidències programàtiques


Lluitar per evitar la construcció del crematori.



Millorar les relacions amb entitats i augmentar el grau de participació.



Serà una prioritat del mandat estudiar la remunicipalització de la gestió dels serveis externalitzats
per aplicar una gestió directa.



Ampliar i prioritzar el portal de la transparència.



Subscriure l’acord programàtic signat per les quatre forces que van donar suport a la investidura
que ha de desembocar en l’acord programàtic, l’acord metodològic i facilitar la formació d’un
govern ampli.

3) Dissensions programàtiques


Tot i l’acord per facilitar la viabilitat de Cerdanyola Aparca i per evitar la judicialització i
mediatització de la política, les dues forces es reserven el dret de discrepància pel que fa a l’ús de

la justícia com a mecanisme de resolució parcial o total del conflicte. ICV-EUiA apostem per una
solució pactada dins de Cerdanyola Aparca, donat que l’Ajuntament és propietari del 50% de
l’empresa i del 100% del sòl i subsòl que aquesta utilitza.


Les dues forces discrepen en el procediment seguit fins ara per encarar la gestió del procediment
judicial referent a l’Altis.



Les dues forces també discrepen en la posició del que ha estat fins ara el planejament del Centre
Direccional i els Abocadors. En aquest sentit no s’acorda la retirada del recurs al segon estudi de
Can Planes.



Tot i estar d’acord en la necessitat d’abordar la confecció d'un nou conveni amb la UAB i
d'aprofundir en el marc de relacions, ambdues forces defensen posicions diferents pel que fa a
com afrontar possibles situacions de conflicte entre les dues administracions.

Acord metodològic i de relacions bilaterals
Per tal que ICV-EUiA esdevingui el soci prioritari de CxC, es procurarà la unitat d’acció del dos grups, en
els acords recollits en l’acord de governabilitat, així com en les concrecions dels mateixos i en altres
aspectes que puguin sorgir durant la legislatura.


Es crearà un grup paritari de les dues forces polítiques signants que s'encarregarà del seguiment
de l’acord i es reunirà amb una periodicitat mínima mensual, prèvia als plens municipals.



Aquest acord es revisarà obligatòriament cada 9 mesos.



Es rendiran comptes en audiència pública oberta a la ciutadania de les polítiques desenvolupades i
dels acords presos entre les dues forces, amb una clara voluntat d'aprofundiment democràtic i
transparència.



CxC es compromet a fer partícip al grup municipal d’ICV-EUiA d’informació restringida al
govern pel que fa a partides o decisions que es continguin en l’acord programàtic de
governabilitat.



ICV-EUiA es compromet a donar estabilitat al govern, votant en el ple municipal a favor de totes
aquelles accions que avancin en la direcció dels acords programàtics del present acord de
governabilitat, mantenint el dret a la discrepància en tots els punts esmentats en l’apartat 3) de
dissensions i en aquells temes que no formin part d’aquest acord.



CxC es compromet a incorporar ICV-EUiA en els processos deliberatius del govern en tots
aquells temes que es considerin d’especial importància i/o relatius a l’acord de governabilitat.



Dins dels processos deliberatius del govern als quals es faci partícip a ICV-EUiA ambdues forces
es comprometen a buscar consensos per garantir una acció de govern d’esquerres.



CxC i ICV-EUiA es comprometen a crear un marc de relacions bilaterals entre ambdues
organitzacions per tal d’entomar debats polítics de ciutat.

Acord institucional
Recull estratègies i accions per visualitzar a CxC i a ICV-EUiA en la governabilitat i del canvi a
Cerdanyola.


CxC i ICV-EUiA es comprometen a donar-se suport mutu, pels mitjans que estiguin al seu abast
(premsa, xarxes socials, relacions institucionals, etc.), en relació a aquelles polítiques acordades
entre les dues forces.



El grup municipal d’ICV-EUiA se situarà al costat del grup municipal de CxC en les sessions del
ple municipal.



Es crearà una comissió extraconsistorial de seguiment de l’acord programàtic, que es reunirà
trimestralment per actualitzar i fer el seguiment de l’acord. Aquesta comissió estarà formada per
les 4 forces que han subscrit l’acord.



ICV-EUIA donarà suport a un Cartipàs Municipal entre CxC, ERC i CiU, sempre i quan aquest
tingui un cost raonable.



Pel que fa als possibles càrrecs eventual, s’acorda que no haurien de ser més de tres persones i que
cal apostar per la gent de la casa a l’hora de fer aquests nomenaments sempre que sigui possible.

