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Bases de l’acord de govern de la ciutat de Cerdanyola (2011-2015)

Els Grups Municipals del PSC, amb el suport dels Verds, i CiU han arribat a la formulació conjunta
del present document de bases, que ha de ser l’eix vertebrador del desplegament d’un Pla
d’Actuació Municipal (PAM). Amb la representació democràticament sorgida de les eleccions
locals del dia 22 de maig a la ciutat de Cerdanyola del Vallès, des de la sobirania política i en
atenció a la gran responsabilitat que atorga la voluntat popular majoritària, l’objectiu d’aquest
acord entre ambdues formacions és la constitució d’un Govern sòlid, amb sensibilitat social,
interès per les polítiques transparents i participatives i amb clara voluntat per activar polítiques
mediambientals, de sostenibilitat i de promoció econòmica i ocupació.

És per això que manifestem els següents Principis i Programa de Govern

PRINCIPIS

Els resultats de les passades eleccions municipals han deixat un ventall ampli de forces polítiques
amb representació al Consistori. Aquesta pluralitat obliga, per obtenir una majoria suficient, a
l’establiment d’acords de govern.

Tot acord de govern té una vocació de durabilitat en el temps però, a la pràctica i a Cerdanyola,
no sempre ha estat possible. És voluntat dels signants establir unes bases sòlides i clares que
permetin edificar una relació duradora entres els diferents grups polítics, amb la finalitat de
garantir un govern fort i estable.

S’obre una nova època a la ciutat que exigirà el bo i millor de cada un dels partits presents al
Consistori; els temps que vivim no permeten alegries ni tacticismes polítics, cal posar la ciutat i la
ciutadania al centre de la vida política local.

Aquest acord no és únicament la suma matemàtica de vots i el repartiment més o menys
equitatiu de les responsabilitats municipals. Al final, si la gestió quotidiana (l’administrativa i la
política) de cada partit polític al govern funciona com un compartiment estanc aliè als objectius
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generals de la ciutat i l’Ajuntament, la ciutadania percep aquesta situació com una mala gestió i
estem contribuint al desprestigi de la cosa pública i dels polítics.

Per aquest motiu, establim els presents acords com una aliança de partits per assolir els objectius
de ciutat que es determinen més endavant en aquest mateix document. Sobre aquesta
coincidència d’objectius volem estructurar en cada àmbit de l’organització un equip polític divers
que col·labori solidàriament i lleialment en la consecució de les fites que l’organització i la ciutat
demanen.

L’aliança que proposem no l’entenem únicament com una simple coalició de partits, sinó també
com una aliança de persones, associacions, moviments i grups que, en la societat civil i en el
camp polític local, comparteixen un mateix projecte estratègic per a Cerdanyola del Vallès.

Cal una nova lògica col·lectiva que respongui a la necessitat, que comparteix la majoria de la
ciutat de Cerdanyola, de superar les dinàmiques habituals de confrontacions. Cal que superem la
desconfiança i el joc d’incompatibilitats entre partits i moviments socials.

En lloc d’acceptar del postulat que la confrontació és la regla, els grups polítics i socials han de
demostrar que el seu objectiu és construir una majoria social, cultural i d’acció local.

Només si avancem junts podrem fer possible la millora social, política, econòmica, ecològica i
cultural de la ciutat, amb un projecte de progrés al servei de la majoria del poble.

El Govern reeixirà amb aquesta fórmula de l’aliança si sabem guanyar el repte de les confiances
recíproques. Això requereix generositat. L’encert i la sinceritat dels plantejaments i de les
propostes, de les maneres de fer, del llenguatge, ens han de fer vèncer en el terreny de les idees i
de les opinions. Amb aquestes bases el Govern municipal ha de liderar amb autoritat moral la
ciutat, amb coherència i convenciment en l’acció política.

Els Grups Municipals signants es comprometen a desenvolupar un programa de govern que
contempli i estableixi les prioritats en l’execució, durant el proper mandat, de les següents
accions polítiques.
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PROGRAMA DE GOVERN

1.-El Govern Municipal

1.1.- Estructura de Govern

Per tal de fer realitat aquestes polítiques, es fa necessari un nou model de govern a l’Ajuntament
de Cerdanyola que tingui en compte els principis de transversalitat, transparència, bona
organització i eficàcia.

Serà objecte de consens entre els grups del govern la composició dels òrgans de govern de les
Empreses municipals, així com la reformulació d’atribucions i funcions en aquells casos en què
calgui introduir-hi canvis o renovar criteris d’actuació.

1.2.- Acció del Govern:

EI Govern haurà de constituir-se sota el criteri genèric de coresponsabilitat en l’atenció als àmbits
en què es configuri l’organigrama funcional municipal. Aquesta coresponsabilitat igualment
afectarà l’acció de les diferents regidories sectorials de cada Àmbit.

EI Govern vetllarà per l’aplicació de polítiques transversals en la seva actuació, amb la finalitat
d’aconseguir una major coordinació de l’acció de govern i una millor atenció als diversos
segments de la població.

1.3.- Govern i ciutat

EI Govern redactarà un PAM que marcarà les prioritats polítiques i la necessària planificació
econòmica durant tota la present legislatura. El PAM serà també l’eina de planificació de les
inversions reals.
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El Govern sorgit del pacte entre els Grups Municipals impulsarà l’aplicació d’un Pla de Qualitat
Municipal per atendre amb la major eficàcia, eficiència i transparència els procediments
administratius i les respostes a la ciutadania que s’adreci a l’administració local o als responsables
polítics de l’Ajuntament.

El Govern es compromet a activar polítiques per a la promoció econòmica, social i cultural i el
desenvolupament sostenible de l’entorn, tot mantenint el diàleg i la col·laboració amb els
municipis d’aquest entorn.

1.4.- Participació Ciutadana

La nostra ciutat disposa d’un teixit associatiu ric i divers, que ha estat fonamental per cohesionar
els nostres barris i articular i vertebrar la nostra societat civil. Des del municipalisme hem de
donar suport als processos de millora de les entitats per enfortir-les i potenciar-les, perquè
serveixin com a eines de transformació, espai de trobada i de relació de les persones; per
defensar, reivindicar, promoure, fer, etc. En definitiva, perquè puguin fer el seu paper enfortidor
de la societat. La participació ciutadana és una peça fonamental del sistema democràtic. Una
participació activa de la ciutadania enforteix la democràcia. Cal ampliar aquest dret i aprofundirlo per incorporar la ciutadania, des del començament mateix del disseny i l’elaboració de les
polítiques públiques.

La participació dels ciutadans i de les ciutadanes no s'improvisa, necessita voluntat política i una
certa visió estratègica. I també necessita regles, mecanismes, espais i metodologies. No és
possible plantejar receptes, sinó que, en funció de la realitat vigent en cada moment, caldrà
apostar per espais, mecanismes i metodologies diferents: audiències públiques, consells de
participació sectorials i territorials, etc.

L’Ajuntament de Cerdanyola ha d’evolucionar a un estat de govern més participatiu. Les
preferències de la ciutadania són cada cop més fragmentades, en funció de la mateixa diversitat
de la societat. Els òrgans polítics i l’Ajuntament han de satisfer les demandes socials de la forma
més eficient. Per una altra banda, la interrelació entre agents públics i agents privats serà cada
cop més àmplia.
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Per tal de donar solució a aquests reptes de futur es revisaran el mecanismes establerts
actualment.

2.- Pla d’Actuació Municipal ( PAM )

El PAM és l’instrument bàsic del govern municipal. Es redactarà en base als Eixos del Punt 3 i serà
consensuat pels grups municipals que formen el pacte de govern. El avantprojecte del PAM es
redactarà abans de l’aprovació dels pressupostos de 2012.

El PAM concretarà les accions i inversions que es realitzaran durant la legislatura, d’acord amb les
prioritats polítiques que es defineixen en aquest acord.

El PAM es confeccionarà tenint en compte les possibilitats econòmiques de l’Ajuntament i les
implicacions de les altres administracions i de la societat civil.

El PAM inicialment consensuat pels grups de govern s’anirà executant i es revisarà de mutu acord
si les circumstàncies ho aconsellen.

Proposta de calendari del PAM

De setembre a desembre de 2011
•

Redacció avantprojecte de PAM (octubre)

•

Aprovació interna del document (novembre )

•

Aprovació pel Ple de l’avantprojecte (desembre)

•

Recepció d’esmenes i aportacions pels diversos canals.

De gener a abril de 2012

(debat ciutadà, gener-febrer)
•

Prioritzacions (debat ciutadà, febrer-març)

•

Revisió del PAM (debat polític, abril)

•

Aprovació definitiva (Ple d’abril)
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Maig 2012
• Retorn als participants del debat ciutadà i presentació del
PAM

3.- Eixos prioritaris en les polítiques municipals

A continuació relacionem els principals eixos i actuacions que hauran de configurar el futur PAM ,
a banda dels que com a conseqüència del processos de participació ciutadana es puguin aportar,
al llarg del període de redacció i aprovació.

3.1 Les persones i el benestar social
3.2 Els barris i el territori.
3.3 Economia i ocupació
3.4 L’educació, la cultura i l’esport.
3.5 La mobilitat
3.6 El Medi Ambient i la Sostenibilitat
3.7 Els serveis públics de qualitat

3.1 Les persones i el benestar social

La situació econòmica està afectant negativament bona part de la població i això ens obliga a
cercar noves mesures i serveis per donar una resposta eficaç i eficient a les necessitats de les
persones. Cal seguir treballant per oferir el suport necessari a aquells col·lectius en situació risc i
en precari, per evitar qualsevol tipus de discriminació i desigualtat, dins dels marges que la
situació econòmica municipal permeti.
Davant de la crisi, caldrà optimitzar les polítiques socials com a garantia d’equitat, igualtat
d’oportunitats i cohesió social.
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Accions i propostes:

1. Garantir i millorar els serveis públics, en els nivells de benestar, però millorant les
possibilitats d’accessibilitat universal.

2. Aconseguir l'Hospital Ernest Lluch com abans millor, com un element cabdal en el propòsit
permanent de millorar l’atenció especialitzada al nostre territori.

3. Impulsar polítiques actives per a la família, per als infants, per als joves, per a les dones,
per a les persones amb discapacitat i la gent gran.
4. Fomentar la vida activa dels col·lectius de gent gran a la ciutat i facilitar la seva mobilitat
en transport públic. D’altra banda, cal crear places de residència de dia i aconseguir la
creació de residències assistides.

5. Assolir una Cerdanyola 100% accessible.

6. Fomentar la dinamització del casal i altres equipaments municipals per als joves.
Desenvolupar polítiques de joventut tenint en compte la diferent realitat social de tots els
joves de la ciutat.

7. Crear programes dedicats especialment a la educació no formal de la infància, en
col·laboració amb les entitats, per tal que els nostres infants creixin en valors.
8. Promoure una zona d’oci jove, amb una oferta diversa i connectada amb transport urbà
amb el centre de la ciutat.

9. Recuperar, millorar i actualitzar les instal·lacions esportives existents.

10. Crear programes d’activitat fisico-esportiva oberts a tota la població, amb especial atenció
a col·lectius amb risc de sedentarisme.
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11. Obrir més espais a la ciutadania per a la pràctica l'esport, tant de les actuals pistes
esportives, com dels patis escolars.

12. Incrementar el nombre d’efectius policials de proximitat per reforçar la seguretat als
barris i de les persones.

13. Crear la figura del regidor de barri, responsabilitat que assumiran regidors del govern que
actuaran com a interlocutors entre l’Ajuntament i els veïnats.

3.2.- Els barris i el territori

La política territorial és un dels fonaments bàsics de la cohesió social i la qualitat de vida de les
persones. Actualment, aquesta ha de garantir la sostenibilitat de la ciutat en el seu conjunt, però
la realitat urbana que ens envolta es caracteritza per l’existència de barris desenvolupats durant
els anys 60 i 70 que pateixen importants deficiències urbanístiques, començant per
l’accessibilitat.

El nostre objectiu, per tant, ha de ser considerar els barris com la primera prioritat, per garantir
tot seguit la cohesió del conjunt a través d’intervencions a l’espai públic (parcs, carrers i places),
els equipaments i els grans projectes de ciutat.

Volem barris ben urbanitzats, amb serveis públics de qualitat, barris verds i amb més espais per
als infants i la gent gran, barris per potenciar la convivència, ben equipats i, sobretot, nets, ben
il·luminats, accessibles i ben comunicats.

Accions i propostes:

1. Elaborar un Pla estratègic de ciutat consensuat i participat amb tots els actors implicats.

2. Regular el model de creixement de Cerdanyola.
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3. Crear un nou esquema de relació amb la UAB que ens permeti avançar cap a una ciutat
universitària de veritat.

4. Davant les dificultats econòmiques, cal prioritzar i garantir recursos per atendre les
despeses de caràcter obligatori que tots els ajuntaments tenen. Amb aquesta finalitat es
tindrà especial cura a proveir prou recursos per a manteniments de la via pública (carrers,
voreres, mobiliari urbà, jocs infantils, etc.), adaptats a les nostres capacitats econòmiques i
dimensió com a municipi.

5. Intensificar el servis adreçats a fer de Cerdanyola una ciutat encara més neta i cívica.

6. Crear la “brigada exprés”, amb l'objectiu de resoldre en menys de 48 hores les petites
incidències de manteniment (electricitat i obres).

7. Portar a terme un pla integral de reforma de Cerdanyola 2000.

8. Treballar per convertir la Carretera de Barcelona en una avinguda plenament integrada a
la ciutat

9. Dignificar el Riu Sec amb un pla viable i sostenible.

10. Tolerància zero amb l'incivisme. Amb especial atenció a la mala utilització dels
contenidors de recollida de residus, als sorolls nocturns i les deposicions dels animals
domèstics.

3.3.- Economia i ocupació

A Cerdanyola hi ha en aquests moments unes 4.800 persones en situació d’atur. La màxima
preocupació dels signants és crear més i millor ocupació per a la nostra ciutat. Cerdanyola té unes
potencialitats excel·lents per fer créixer l’activitat econòmica i crear riquesa que es tradueixi en la
creació de llocs de treball.
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El Parc Alba i el Sincrotró, el creixement del Parc Tecnològic del Vallès i el desenvolupament
sostenible del Centre Direccional ens han de permetre incidir directament i en positiu sobre la
taxa d’atur del municipi. Es el Servei Municipal d’Ocupació qui ha d’aprofitar aquestes
oportunitats i planificar actuacions que s’anticipin als esdeveniments, mantenint i millorant el
nivell d’excel·lència que actualment ofereix el Servei.

Accions i propostes:

1. Seguiment acurat de les recomanacions del Pla de viabilitat econòmica aprovat. Limitació
de les pujades de l’IBI, que mai seran per sobre l´IPC, i estudi de bonificacions per a les
famílies amb més dificultats

2. Crear el Consell Econòmic i Social com a fòrum actiu de cooperació empresarial i
generació de sinèrgies entre tots els agents econòmics del municipi, cercant sempre la
màxima implicació del Parc de la Ciència, el Parc Tecnològic i la UAB.

3. Fomentar fiscalment la inversió en el nostre territori i la implantació de noves empreses.

4. Potenciar les polítiques actives d’ocupació, la formació, els suport als emprenedors i als
autònoms com eines cabdals per lluitar contra l’atur i la crisi i treballar-hi conjuntament
amb el nostre teixit empresarial.

5. Modernitzar els mercats municipals, ampliar els serveis que s’ofereixen, l’oferta i les
tipologies d’accessos.

6. Promocionar i dinamitzar el comerç de proximitat i alhora enfortir els nostres eixos
comercials.
7.

Elaboració del pressupost en base 0 i per programes i lligat al Pla d’Actuació Municipal
amb programes que es puguin avaluar.
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8.

Participar i aprofitat les oportunitats de promoció que ens ofereix pertànyer a la Xarxa de
Ciutats de la Ciència i la Innovació, que ens ha de permetre captar inversions per a la
ciutat.

9.

Implicació en el Consorci CIT, de promoció del nostre espai econòmic.

10.

Redacció d’un Pla d’aparcaments, per estudiar la creació de nous aparcaments lliures a
l’entrada de la ciutat, reordenar la zona blava en funció de les necessitats i ampliar horaris
dels aparcaments municipals, amb l’establiment de la 1a hora gratuïta.

3.4.- L’educació, la cultura i l’esport

Defensem l’educació com un eix fonamental d’integració i cohesió social, així com un element
cabdal per promoure la igualtat d’oportunitats. Un dels nostres objectius prioritaris és garantir
l’accés de la ciutadania a l’educació al llarg de la vida. I també cal continuar vetllant per uns
equipaments de qualitat que donin resposta a les necessitats d'aprenentatge.

Cerdanyola ha estat sempre una ciutat generadora d’esdeveniments culturals i alguns d’ells estan
reconeguts com un referent al nostre país. Perquè això segueixi sent una realitat, des del govern
municipal impulsarem les eines bàsiques per a la participació activa de la ciutadania en els
processos i esdeveniments culturals, i reforçarem els serveis culturals amb noves prestacions
tecnològiques i d’equipaments, que obriran noves possibilitats perquè la cultura esdevingui un
dels principals elements de cohesió social.

Ens comprometem a promoure i facilitar l’accés a la pràctica esportiva al conjunt de la població
de Cerdanyola i a treballar per un model esportiu de ciutat que doni un nou impuls a l’esport
local i retorni la il·lusió per la participació i la pràctica esportiva.

L’esport és un element transversal de gran impacte socialitzador i integrador que està fermament
interrelacionat amb àmbits com l’educació, la salut i la integració social. La pràctica esportiva ha
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esdevingut una activitat amb una gran incidència en el desenvolupament integral de les persones
de qualsevol edat, per això serà una de les prioritats d’aquest govern.

Accions i propostes:

1. L’Ajuntament de Cerdanyola s’implicarà en la promoció de la cultura popular, les
tradicions i la defensa de la identitat de Catalunya, a través de les seves polítiques
quotidianes. El suport a la llengua catalana i la seva normalització serà un compromís
municipal.

2. Activar les polítiques culturals, especialment les de promoció dels creadors i creadores i
de les entitats que produeixen cultura mitjançant fórmules de gestió el més eficaces
possibles, així com de la cultura popular i les tradicions.

3. Avançar en la dotació d’infraestructures museístiques per a la ciutat de Cerdanyola,
potenciant els equipaments existents i impulsant la restauració de béns patrimonials, i en
l’estabilització de formes de creació cultural en matèria de teatre, música i dansa, arts
plàstiques, etc..., amb les dotacions adients. Reobrir, adaptat, el Museu de ca n’Ortadó,
com a sala on s’expliqui el conjunt de la història local.

4. Fer de l’Ateneu cap i casal de la cultura de la ciutat, modernitzar-lo i adequar-lo a les
noves necessitats. Avançar, a mesura que la situació econòmica ho permeti, en la
construcció del nou Auditori de Cerdanyola.

5. Incrementar les infrastructures de lectura pública, fent la nova biblioteca central de
Cerdanyola i creant altres espais als barris.

6. Constituir el Consell d’infants i el Consell de joves de la ciutat i aprovar un pla local per
vèncer el fracàs escolar.

7. Impulsar la relació transversal entre la cultura, l’esport, l’educació, la salut, etc.
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8. Impulsar l’elaboració del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

9. Posar en marxa els mecanismes adients, dins la legalitat vigent, per tal de lluitar contra la
formació de guetos als centres escolars i, d’aquesta manera, aconseguir la tan desitjada
cohesió social. No hi ha prou d’adscriure recursos específics a les escoles amb un gran
nombre d’infants fills de famílies immigrants. La cohesió social no només s’aconsegueix
d’aquesta manera. Cal dissenyar un pla municipal propi per garantir la matriculació sense
concentrar la població d’origen estranger en poques escoles.

10. Reforçar les accions d’informació, orientació i acompanyament a Les famílies i les AMPA
Finalitzar la construcció de la nova escola al barri de Can Xarau.

11. Desenvolupar el Programa d’Atenció a la Petita Infància. Col·laborar amb els centres
educatius per afavorir la millora dels resultats escolars i el nivell d’èxit educatiu.

12. Desenvolupar una relació sòlida entre l’esport escolar i el base, conjuntament amb AMPA,
AEE i entitats esportives, i vetllar pel foment els valors positius propis de la pràctica
esportiva mitjançant la formació.

13. Desenvolupar accions pel foment de la inclusió social a través l’esport i potenciar la lluita
contra el sedentarisme per afavorir la salut i la qualitat de vida de la ciutadania.

14. Millorar la interrelació amb les entitats i associacions esportives mitjançant els convenis
de col·laboració, l’organització conjunta d’esdeveniments i l’afavoriment espais comuns
de cooperació entre entitats.

15. Seguir potenciant l’aprofitament conjunt dels equipaments esportius de les escoles amb la
finalitat d’optimitzar les infraestructures públiques per a la competició esportiva, el lleure
i l’activitat als barris.

16. Desenvolupar i actualitzar la xarxa d’equipaments esportius planificada per tal de
racionalitzar l’ús dels espais esportius per part de les entitats.
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3.5.- La mobilitat

La mobilitat ha esdevingut un element clau des del punt de vista de la cohesió territorial, el
benestar de les persones i la millora de la competitivitat de les economies locals. Però el seu
desenvolupament s’ha de fer amb una perspectiva de model sostenible, amb criteris que
comporten el compromís social, l’atenció de la demanda ciutadana, l’aposta pel transport públic i
la reducció de l’impacte ambiental.
Hem de partir d’una concepció integral de la mobilitat on les formes alternatives de
desplaçament, a peu o en bicicleta, ja sigui a l’interior de les poblacions com pel sistema de
camins, complementin les formes tradicionals s’incorporin als processos de planificació i inversió
urbanística i territorial. Hem de fomentar, doncs, les zones exclusives de vianants, les de prioritat
invertida, el sistema de “green ways”, l’ampliació de l’espai reservat a vianants i ciclistes en els
eixos urbans, l’estacionament soterrat i el “park and ride”. Contribuirem, amb tot això, a
aconseguir uns municipis més humanitzats i cohesionats a l’hora que més sostenibles.
Respecte als temes de mobilitat i transport, l’àmbit metropolità és el marc més eficient per a la
gestió d’un transport públic urbà col·lectiu de viatgers en superfície i subterrani. Cal incidir en la
planificació i en la gestió de competències i millorar les eines de programació del trànsit a la xarxa
viària bàsica, definida pel pla territorial parcial, pel pla director urbanístic i per la planificació
sectorial en matèria de transports.

Accions i propostes:
1. Transport públic urbà gratuït per a la gent gran.

2. Fer les gestions necessàries per aconseguir que totes les parades i estacions del terme
municipal de Cerdanyola estiguin a la Zona 1 del sistema tarifari integrat de Transport
Metropolità, inclosa Bellaterra.

3. Potenciar una mobilitat sostenible, basada en el transport públic i en la intermodalitat,
així com l’aplicació de noves tecnologies menys contaminants.
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4. Centrar els esforços i les negociacions amb totes les administracions implicades per
aconseguir el Tram Vallès i millorar així la connexió amb la UAB, la resta de la comarca i
Barcelona.

5. Oferir vals-comerç per als aparcaments municipals i zones blaves.

3.6.- El Medi Ambient i la Sostenibilitat

L’augment del benestar ha comportat el creixement de la qualitat de vida, però també canvis
mediambientals d'impacte negatiu, com els índexs de contaminació atmosfèrica, l’escalfament
climàtic, l’augment de la contaminació acústica, els abocaments incontrolats en rius i la mar, etc.
Amb l’actual model de desenvolupament i consum del nostre patrimoni i recursos, el futur de les
noves generacions es pot veure fortament hipotecat.
És necessari, doncs, introduir el criteri de prudència en tota actuació municipal en relació a
l’autorització d’activitats públiques o privades, susceptibles de qualsevol forma de contaminació
(acústica, atmosfèrica, per emissió de radiacions, en el sòl i subsòl, i de qualsevol altre tipus). I fer
més eficaç la incorporació prèvia d’estudis d’impacte ambiental i epidemiològics, elaborats amb
independència i estadísticament significatius, garantint la seva divulgació pública a tothom que
ho demani.
Creiem que el creixement de la ciutat s’ha de desenvolupar de forma regulada, sostenible i tenint
com a una de les bases el respecte pel medi ambient.

Accions i propostes:

1. Auditar tots els edificis municipals per a implantar-hi polítiques d’ecoeficiència energètica.

2. No permetre en el nostre territori cap abocador més.

3. Exigir a l’Agència Catalana de l’Aigua que adquireixi el compromís de garantir el bon
funcionament de la depuradora (De Sant Pau) i canalitzar l’aigua del riu Sec cap al riu
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Ripoll, per tal que el Riu Sec esdevingui un espai més per a la ciutat, d’acord amb els
principis bàsics del Pla Integral del Riu Sec.

4. Reduir la generació de residus al municipi mitjançant campanyes informatives i de
conscienciació ciutadana, així com mesures fiscals, per tal que es compleixin les 5R del
reciclatge: reduir, reutilitzar, reciclar, recuperar i revaloritzar, fent especial atenció a les
escoles de Primària i Secundària.

5. Estímul a la instal·lació d’energies renovables. Solar tèrmica, fotovoltaica, biomassa..., que
redueixen emissions de CO2.

6. Potenciar l’ús de materials i tècniques constructives que ocasionin un mínim impacte
ambiental: reciclats i reciclables generats a prop de l’obra, recursos locals,...

3.7.- Els servis públics de qualitat

La modernització de l'administració local ha estat una prioritat. La millora permanent de la gestió
municipal ha de donar com a resultat una simplificació en els tràmits i una més ràpida resposta
en la comunicació i les demandes de ciutadans i ciutadanes. Calen noves fórmules d'organització
i nous instruments de gestió que ens permetin acostar-nos més a la ciutadania i que ens ajudin a
millorar l'eficiència de l'administració, alleugerint les estructures i els processos, i d'aquesta
manera estalviar temps i recursos.

La planificació estratègica del recursos disponibles i les noves tecnologies de la comunicació i la
informació estan definint nous temps i nous reptes, també a les administracions públiques. Cada
vegada es fa més necessària una gestió més acurada dels serveis, alhora que una resposta més
eficient i ràpida de les demandes i tràmits.

Hem de fer que les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) siguin el principal mitjà de
comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania. És per això que s'ha de generalitzar el
coneixement dels diversos certificats digitals i ampliar els tràmits que es poden realitzar de forma
virtual.
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Cal potenciar un model de serveis públics orientat a impulsar una gestió més transparent, més
eficient i on la qualitat sigui un compromís contrastable i avaluable per part dels usuaris, així com
una major participació i coresponsabilitat de la ciutadania.

Objectius:

1.

Eficiència i transparència en la gestió.

2.

Facilitar la relació amb els ciutadans.

3.

La qualitat en els serveis.

Accions i propostes:

1. Aprofundir en el procés continu de modernitzar i apropar l’administració local a la
ciutadania i, per tant, adaptar l’organització a les noves realitats econòmiques i socials, i
seguir avançant cap al model de l’Ajuntament 2.0 que cerca sempre l’excel·lència i la
millora contínua.

2. Revisar i analitzar en profunditat els tràmits municipals per tal d’aconseguir una
administració, que a banda de garantir la legalitat en els processos, centri els seus
esforços i s’organitzi en funció dels interessos de la ciutadania i de la ciutat i que es
caracteritzi per la seva gran vocació de servei.

3. Establir una estructura organitzativa tècnica estable, basada en el model gerencial.

4. Dissenyar i aplicar un Pla de Qualitat Municipal.

5. Descentralitzar algunes oficines municipals per tal d’apropar els serveis als barris.

6. Crear una Oficina d'Atenció a les Entitats, per ajudar-les en els tràmits administratius amb
l’Ajuntament.
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7. Crear la figura del tutor de llicències. Fixar com a objectiu prioritari la concessió de les
llicències d’obra menor en un màxim d'una setmana.

8.

D’acord amb la nova estructura organitzativa i el pla de qualitat, l’Ajuntament tendirà a
aprimar els seus recursos humans i, en tot cas, el seu pes dins del pressupost no superarà
els límits actuals.

5 .- Els Temes centrals de ciutat

Hi ha un seguit de temes en la política local que en els darrers anys han marcat l’agenda i que en
el present i futur seran centre d’atenció de l’activitat municipal. Per aquesta raó necessiten un
tractament específic.

1. La situació econòmica i les finances municipals
2. El planejament del Centre Direccional
3. Els abocadors a la ciutat

1. La situació econòmica i les finances municipals

Davant la crisi econòmica general i la difícil situació econòmica i financera de l'Ajuntament, el
2010 es va aprovar el Pla de viabilitat municipal que contempla tot un seguit de mesures que han
de portar a la millora de la situació econòmica municipal.
Cal comprometre’s a complir fidelment les recomanacions del pla sense posar en perill la
prestació dels serveis obligatoris i bàsics de la ciutat.

2. El planejament del Centre Direccional

Pel que fa a l’àmbit de desenvolupament del Centre Direccional, la recent sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya fa necessari un replantejament del projecte.

Cal mirar les noves opcions possibles, que resultaran d’adaptar el planejament a la sentència i a la
nova realitat econòmica.
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3.- Els abocadors a la ciutat

Cal trobar una solució definitiva per a l’abocador de Can Planes, que no suposi cap risc per a la
ciutat ni per a les persones. El govern local assumirà la proposta de solució que surti del procés
de consulta de la Unió Europea. En el benentès que Generalitat i Entitat Metropolitana s’han de
corresponsabilitzar de les decisions últimes que s’adoptin i del cost que suposin.

No s’acceptarà cap altre abocador a Cerdanyola del Vallès, en cap indret del terme municipal,
inclosa Bellaterra.

Cerdanyola del Vallès, 10 de juny de 2011

Carme Carmona Pascual

Alfons Escoda Arbulo

Grup Municipal del PSC

Grup Municipal de CiU
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