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PROPOSTES DEL COMPROMÍS PER CERDANYOLA PER AL
PRESSUPOST DE DESPESES DEL 2013
INTRODUCCIÓ
Aquest document ha estat elaborat a partir del document de propostes que el Compromís
per Cerdanyola vam elaborar per al pressupost municipal de l'any 2012. Després d'un any
d'acció política municipal hem anat elaborant noves propostes que ara incorporem al
nostre document d'aportacions per al present any 2013.
CONSIDERACIONS GENERALS
Amb anterioritat a aquest document varem editar “Propostes des de l’esquerra per a una
fiscalitat més justa i equitativa a Cerdanyola del Vallès”. Si bé el document que acabem de
citar versava sobre els ingressos, el que avui presentem fa especial referència a les
despeses, entenent que ambdós mantenen una coherència, es complementen i contenen
les propostes de Compromís per Cerdanyola per a tot allò que té a veure amb l’aprovació
dels pressupostos municipals de 2013.
Tenim el convenciment que encara que partim d’una situació de dèficit greu (100 milions
d’euros) i tenint en compte el context de crisi econòmica en què estem, es poden fer
propostes compromeses des de l’esquerra, per tal que en la contenció de la despesa no
es vulnerin els drets fonamentals de les persones. Ans al contrari, caldrà establir prioritats
i desestimar aquelles de les quals podrem prescindir, fent els canvis que calguin al
respecte.
Les nostres propostes doncs donen prioritat als drets de les persones per sobre del
benefici econòmic immediat i, per sobre de tot, volen evitar el malbaratament de recursos,
que lamentablement ha estat una constant en aquest Ajuntament. Per aquesta raó
exposem un seguit de propostes al voltant de quatre eixos:
•
•
•
•

La participació ciutadana en els diferents àmbits.
La defensa dels serveis públics i les polítiques socials.
Les polítiques d’ocupació i dinamització econòmica.
La valoració seriosa del deute i com abordar aquesta qüestió.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
És evident que aquest pressupost arriba sense la necessària participació ciutadana.
Participació que hagués ajudat a establir prioritats des del coneixement de la realitat i des
de la solidaritat necessària que ens permet sentir-nos vinculats a la nostra localitat. Ara
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bé, encara estem a temps d’establir que dins de les diferents línies de treball que es
plantegin per aquest pressupost els veïns i les veïnes hi puguin dir la seva, així com els
diferents sectors de la població i els propis treballadors i treballadores de l’ajuntament.
Proposta. Establir espais de co-decisió i de co-gestió en els diferents serveis i en
les diferents partides d’inversions. La societat és capaç d’autorganitzar-se amb
l’ajuda de l’administració per tal d’abordar la gestió de les seves necessitats.
Proposta. Crear els “Consells de Barri”, de tal manera que la ciutadania se senti
representada territorialment i vinculada a les decisions que tinguin a veure amb el
seu barri.
Proposta. Consells Municipals “Sectorials” amb vinculació de les decisions preses.
Superant l’actual caràcter informatiu que tenen, promovent arribar a acords que
passin directament a Ple.
Proposta. Crear un marc de participació ciutadana per iniciar la implantació dels
anomenats “Pressupostos Participatius”. Aquest camí es pot iniciar sotmetent a la
consideració, anàlisi i decisió ciutadana la part del pressupost destinada a
inversions.
DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS I LES POLÍTIQUES SOCIALS
Si hi ha alguna cosa en la que no podem escatimar esforços és en aquest àmbit. Caldrà
afrontar amb fermesa les retallades que en aquests moments estem patint per part de la
Generalitat de Catalunya i del Govern central i ser els primers defensors i garants dels
serveis públics. L’Ajuntament ha d’encapçalar amb resolució les diverses manifestacions
que es produiran pel descontentament existent i ha d’unir-se a d’altres entitats municipals
per tal d’aconseguir retornar a la població tot allò que se li ha arrabassat.
Pel que fa als Serveis Socials, i a tots aquells que depenen fonamentalment de
l’administració local com els serveis d’atenció als estrangers, serveis de mediació
ciutadana, d’atenció a les dones, o plans d’inclusió. A més de ser ferm en les postures
abans citades l’Ajuntament assegurarà els Serveis Socials Bàsics, exercint en tot allò que
li correspon la gestió municipal directa, evitant subcontractacions i no deixant de banda
iniciatives ciutadanes que hi puguin sorgir o que ja estan actuant.
Cal crear espais per usos d’utilitat social tenint en compte que l’Ajuntament disposa
d’espais físics i que no hi ha d’haver cap espai tancat ni infrautilitzat.
Proposta. Tenir a l’abast un Pla estratègic en el qual constin les mesures, els
recursos i les accions que es pensen posar en marxa al municipi.
Proposta. Establir un Pla de Barris que, tenint en compte la participació de veïns i
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veïnes, assenyali i prioritzi les necessitats i les urgències en cada barri de
Cerdanyola.
Proposta. L’Ajuntament ha de significar-se en la defensa de l’educació i la sanitat
públiques. Planificar i preveure els serveis necessaris i fer el manteniment en
aquells en què està compromès. Per aquest any, concretament, vetllar per el servei
d’escoles bressol i de l’escola municipal de música i de l'educació d'adults. I en
sanitat, pel manteniment del dels diferents CAP de Cerdanyola.
Proposta. Augment de l’assignació pressupostària de Joventut. Cal aconseguir
aprofundir en les polítiques de joventut amb un Pla Local de Joventut que contempli
tots aquells aspectes a que s’hagi arribat amb l’acord i la participació dels i de les
joves.
Proposta. Seguint les línies aprovades en una moció al ple del novembre del 2012,
millorar les polítiques d’infància així desenvolupant un pla local per a la infància i
l’adolescència, per tal d’apropar-nos als objectius que ens planteja la llei de drets i
oportunitats per a la infància i l’adolescència. Crear més recursos preventius i
comunitaris per a tots els nens/es, però sobretot per atendre aquells casos que es
troben en situacions més vulnerables. Desenvolupar mitjans de participació infantil
com serien els consells municipals d’infància.
Proposta. Hotel d’entitats. Tenint en compte la manca d’espais actual, cercar-ne de
nous comptant amb els relacionats a l’inventari del patrimoni municipal.
Proposta. Fomentar activitats culturals i lúdiques que no requereixin d’una gran
inversió econòmica, que qüestionin el binomi: cultura i diversió igual a consum.
Sempre donant el suport i contant amb la participació de les entitats del municipi.
Proposta. Completar l’eliminació de barreres arquitectòniques.
Proposta. Aposta clara per mantenir els programes de cooperació dotant partides
per valor del 0,7% dels ingressos municipals, en compliment d'una reivindicació
que, malgrat els compromisos verbals dels diferents grups polítics, mai no ha
arribat a fer-se realitat.
La greu problemàtica dels desnonaments de famílies, conseqüència directa i cruel de
l'elevada taxa de desocupació que pateix la nostra ciutat, exigeix de fermes polítiques
públiques que garanteixin el dret fonamental de les persones a un habitatge digne. Per
dur-les a terme, cal un compromís clar del l'Ajuntament per impulsar mesures concretes,
tant en termes de serveis socials, com en termes de mediació i pressió a les entitats
financeres per aconseguir solucions que garanteixin el drets fonamentals de les famílies
afectades.
Proposta. Denegar les llicències d'obertura a noves oficines bancàries a bancs i
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caixes que realitzin desnonaments.
Proposta. Com ja han fet altres municipis (per exemple Tarragona), retirar els
diners dels bancs i caixes que realitzin desnonaments.
Proposta. Elaborar un cens d'habitatges desocupats a Cerdanyola, que serveixi
com instrument per incentivar la seva incorporació en una borsa de lloguer social.
Caldria disposar també d'instruments fiscals com el recàrrec del 50% de l'IBI.
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA
El municipi és un espai òptim per establir polítiques de dinamització econòmica.
Recuperant els serveis externalitzats es pot contribuir a dinamitzar l’economia local.
També cal contemplar la dinamització del comerç local com una altra manera de fer ciutat
i de crear ocupació a Cerdanyola.
Proposta. Recuperar la gestió dels serveis externalitzats que hem d’oferir de forma
permanent i no puntual. Municipalització d’aquests i d’aquelles altres concessions
que sense èxit han estat llastrant l’economia local.
Proposta. Valoració dels llocs de treball a l’Ajuntament, de forma acurada i justa.
Diferenciació entre personal funcionari i laboral segons les tasques que cadascun
tingui encomanades, essent el funcionari la figura prevista per a les tasques
permanents i el laboral per a les provisionals o que depenen de necessitats
variables.
Proposta. Incorporació de tot el personal municipal al conveni col·lectiu, en
compliment de la moció aprovada al ple de març del 2012. Aquest acord obligava el
govern a aplicar aquesta mesura abans de 3 mesos, cosa que el govern fins la data
s'ha negat a complir.
Proposta. Pel que fa al comerç local, prioritzar una política de suport dirigida a
evitar que la població hagi de marxar del municipi per comprar o accedir a serveis,
tot fomentant l’associacionisme en aquest àmbit, la complementació i la
col·laboració dels comerços i emprenedors locals.
Proposta. Donar al servei municipal d’ocupació els recursos necessaris per tal que
pugui dur a terme cursos d’inserció laboral per a totes aquelles persones que els
necessitin. Com ser una eina que realment faciliti la inserció laboral dels ciutadans.
Fer-lo un referent per les empreses del municipi a l’hora de contractar personal.
Proposta. Impulsar i donar suport a la creació de cooperatives de treball. D’una
banda, les que treballin en noves tecnologies, però no únicament: pensar també en
els altres sectors, els oficis, així com l'agricultura. L'alimentació és un aspecte bàsic
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del que mai no en podrem prescindir; estaria bé començar a treballar en la direcció
de la sobirania alimentària, la pròpia i, de passada, contribuir a la d'altres.
EL DEUTE. COM ABORDAR AQUESTA QÜESTIÓ.
L’actual situació de crisi està suposant una pèrdua important de recursos al nostre
Ajuntament. Les administracions locals han hagut d’ofertar serveis a la ciutadania que no
li eren propis.
Les pràctiques en anys anteriors per una banda basades en el benefici immediat que
proporcionava la construcció massiva d’habitatges i per l’altre en la manca de contenció
de la despesa, han fet que hores d’ara els Ajuntaments hagin de recórrer a noves
mesures, mesures que sempre haurien d’haver estat presents.
Aquesta situació descrita i la manca de planificació ha dut al nostre Ajuntament a
acumular un deute de 100 milions (55 milions de deute directe i 45 més perquè som
propietàries del 50% del deute del Consorci Urbanístic del Centre Direccional, que
ascendeix a un total de 90 milions) que ha comportat el pagament de prop de 3,7 milions
d’euros en concepte de retorn de deute amb bancs i caixes, dels quals 1,2 milions són
només interessos. Per a aquest any 2013 la situació empitjora perquè el govern preveu el
pagament de casi 7 milions, més del 12% del total del pressupost, que es preveu de 50
milions.
Per tot plegat des de Compromís fem un seguit de propostes encaminades a abordar
aquesta qüestió.
Proposta. Substitució dels càrrecs de confiança per personal de la casa qualificat
incloent noves pràctiques com els consells ciutadans experts en temes concrets.
Proposta. Reducció immediata de la despesa d'estructura política eliminant els
telèfons mòbils proporcionats als grups municipals i regidores del govern, establint
un límit en el nombre d'indemnitzacions que es poden cobrar per cada tipus de
sessió (màxim 11 cada any) i reduint la quantia de totes les indemnitzacions i
remuneracions en un 30%.
Proposta. Atenent l’inventari municipal tenir en compte totes les instal·lacions de
què disposem i deixar de llogar espais i locals, optimitzant la utilització del que ja
existeix.
Proposta. Creació d’una oficina antifrau, que tindrà com a primera tasca auditar el
deute de l'Ajuntament.
Proposta. Modernització del programari informàtic del consistori migrant al
programari lliure per evitar de pagar llicències costoses.
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Proposta. Reduir la despesa en propaganda institucional fomentant els canals
d’informació digital que tenen un cost molt més baix i una penetració social cada
cop més àmplia.
Proposta. Dissolució d’organismes inútils o bé la desvinculació de Cerdanyola, tot
cancel·lant els compromisos econòmics que se’n deriven per al nostre Ajuntament.
Proposta. Prioritzar el pagament als petits proveïdors. Aquesta mesura implicaria
invertir els actuals criteris de priorització dels pagaments, on primer cobren les
entitats financeres i posteriorment es prioritza les empreses amb gran capacitat
econòmica, deixant els petits proveïdors en una situació clara d'indefensió i
extrema fragilitat a l'hora de continuar endavant.
Proposta. Suspendre el pagament de deute bancari, a llarg i a curt termini, ja sigui
en concepte d'interessos com amortització de capital.
Proposta. En cas de necessitat de finançament, recórrer a l'anomenada banca
ètica i cooperatives de crèdit, com alternatives al mercat financer especulatiu.
Proposta. Eliminar l'aplicació sistemàtica de beneficis fiscals a entitats amb
activitat econòmica pròpia. Revisar els criteris de concessió de subvencions; les
renovacions no seran automàtiques sinó en base a la presentació de les
corresponents memòries justificatives.
Cerdanyola del Vallès, març del 2013
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