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1. INTRODUCCIÓ
El present document és un balanç de l'activitat institucional realitzada pel grup 
municipal del Compromís per Cerdanyola-Candidatures Alternatives del Vallès 
durant els dos primers anys de la legislatura 2011-2015, això és, el període 
comprés entre els mesos de juny del 2011 i maig del 2013. Aquest balanç és 
un  instrument  de  la  política  de  transparència  i  rendiment  de  comptes  del 
Compromís,  tant  davant  la  militància  del  col·lectiu  com  el  conjunt  de  la 
ciutadania de Cerdanyola del Vallès. 

Volem destacar que el treball polític que el Compromís per Cerdanyola realitza 
simultàniament  a  dins  i  a  fora  de  la  institució  municipal  no  és  patrimoni 
exclusiu  de  les  nostres  dues  regidores.  Creiem  fermament  en  el  treball 
col·lectiu com aposta de present i de futur, és la nostra manera de fer Política. 
És per  aquest  motiu  que l'òrgan de debat,  decisió  i  coordinació  del  treball 
municipal és la pròpia assemblea setmanal del nostre col·lectiu, un espai obert 
a totes les persones que d'una forma o altra participen del  nostre projecte 
polític. Una altre element important per tal d'acomplir aquest compromís de 
treball en grup és la política de relleus dels nostres càrrecs electes.

Malgrat aquest fet, sí és cert que la tasca municipal suposa un enorme esforç i 
sacrifici  de  temps  personal  per  a  les  dues  regidores,  doncs  aquesta 
responsabilitat pública l'han de compaginar amb la seva activitat productiva 
pròpia. I volem posar en valor aquest fet perquè cap d'elles rep cap tipus de 
remuneració  per  aquesta  activitat.  Les  indemnitzacions  percebudes  en 
concepte d'assistència a sessions es destinen íntegrament al Compromís per 
Cerdanyola.

Fa unes setmanes ja vam fer públiques les finances de la nostra candidatura, 
on donem compte dels ingressos i despeses, és a dir, els recursos dels que 
disposem per  dur  a  terme  la  nostra  acció  política,  i  com els  utilitzem.  El 
document de comptes es pot trobar al nostre lloc web:
http://www.compromispercerdanyola.cat/system/files/attachments/comptes_c
xc_2012-12-31.pdf
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2. ÒRGANS DE L'AJUNTAMENT I ALTRES ENS
En aquesta secció volem fer una breu valoració de la nostra participació als 
diferents  òrgans municipals i  altres ens dels que formem part  com a Grup 
Municipal, i com ens organitzem per realitzar la feina.

2.1. PLE MUNICIPAL
El Ple Municipal es realitza en sessió pública el darrer dijous de cada mes, i és 
l'òrgan més rellevant de l'Ajuntament quant a importància política, donat que 
els seus acords són d'obligat compliment, encara que el govern no sempre ho 
faci. Per aquest motiu, sempre intentem argumentar de la forma més clara i 
sintètica el nostre posicionament polític a cada punt. Ens neguem a anar al Ple 
a votar i prou, com fan alguns grups, i com els altres voldríem que féssim, 
perquè entenem que és una molt bona plataforma per donar a conèixer la 
nostra alternativa política i confrontar-la a la proposta esgotada de la resta de 
grups.

Tot i que la dinàmica de treball entorn al plenari comença la setmana anterior 
amb les comissions informatives, i en general sempre forma part de l'activitat 
política del nostre col·lectiu, el gruix de la feina de preparació es realitza la 
mateixa setmana de la següent forma:

• Dilluns, dins de la nostra assemblea setmanal, repassem els punts que 
aniran a ple (ja disposem de l'ordre del dia) i organitzem quina feina ha 
de realitzar cada membre del col·lectiu (anàlisi dels expedients, consultes 
i assessorament tècnic i jurídic, treball amb col·lectius implicats...).

• Dimarts  i  dimecres  realitzem totes  aquestes  tasques,  especialment  la 
revisió dels expedients, que és la que no podem fer fins que es convoca 
el Ple oficialment. De fet, tampoc sempre ha estat fàcil consultar tota la 
documentació legalment exigible, i a vegades ha estat impossible, motiu 
pel  qual  vam  presentar  un  recurs  contenciós  contra  l'aprovació  del 
Pressupost 2012 o al·legacions a dues modificacions de crèdit.

• Dimecres (vigília del ple), en assemblea oberta al conjunt de la militància 
del  Compromís  (com totes,  però  aquesta  en especial  donada la  seva 
rellevància) acordem el nostre posicionament en cada punt (intervenció i 
sentit del vot) i decidim quina de les nostres regidores s'encarregarà de 
la seva defensa al Ple.

2.1.1. PLE D'INVESTIDURA

El Ple d'Investidura, que aquesta legislatura va tenir lloc l'11 de juny del 2011, 
té un seguiment especial per part de la ciutadania, donat el seu alt contingut 
simbòlic. Aquesta importància política mereix tractar-lo en un punt propi en el 
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present document.

Les  regidores  del  Compromís  per  Cerdanyola  (Maribel  Rodríguez  i  Carles 
Escolà)  van  acceptar  el  càrrec  per  la  fórmula  del  “imperatiu  legal”,  doncs 
políticament ens oposem a prometre sobre  una Constitució Espanyola que no 
acceptem.  També  es  van  negar  a  posar-se  la  banda  de  regidores,  al 
considerar-la una simbologia caduca i  elitista situada a les  antípodes de la 
forma de fer Política del Compromís per Cerdanyola. Aquesta pràctica també la 
va dur a terme el company Sergio Rodríguez en acceptar el càrrec en relleu de 
la Maribel al ple del març del 2013.

En el Ple d'Investidura vam decidir mantenir la nostra candidatura a l'alcaldia 
(el  nostre  cap  de  llista,  Carles  Escolà),  per  respecte  a  la  nostra  proposta 
programàtica i, més important, per respecte a les 1875 persones que ens van 
fer confiança. Naturalment només vam rebre els nostre dos vots.

El nostre discurs al Ple d'Investidura podeu trobar-lo al següent enllaç:
http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/que-vam-presentar-nostra-
candidatura-alcaldia

2.2. JUNTA DE GOVERN
La junta de govern és un òrgan municipal a priori reservat per als membres del 
govern. A principi de la legislatura el govern (PSC) va fer l'intent de facilitar la 
participació (amb veu però sense vot) a l'oposició amb convocatòries a les 13h, 
però a partir del pacte amb ICV-EUiA van passar-se a les 9h.

Considerem que no és un espai de treball polític per a l'oposició, ja que no 
disposem de vot i la sessió és a porta tancada (només hi participen uns pocs 
tècnics), de forma que no hi ha trasllat directe a la ciutadania. Tot i això, hem 
mirat d'assistir sempre que hem pogut, però no sempre per la dificultat de 
conciliació amb les obligacions laborals de les regidores.

2.3. JUNTA DE PORTAVEUS
Aquest  òrgan,  on  participen  els  portaveus  de  cada  grup  municipal,  té  la 
finalitat  de  funcionar  com espai  d'intercanvi  de  posicions  i  debat  entre  el 
govern i els diferents grups de l'oposició. Es tracten els ordres del dia del Ple, 
qüestions  d'ordre  i  també  s'intercanvia  informacions  en  relació  a  la  ciutat 
(agenda, iniciatives, situació de la tramitació d'expedients...). 

Els primers mesos de la legislatura la junta de portaveus es convocava un cop 
al  mes  (dilluns  abans  de Ple).  Posteriorment  l'alcaldessa  (Carme Carmona, 
PSC)  va  proposar  una segona junta  de portaveus  a  mitjans  de mes,  amb 
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l'objectiu  de  donar-li  pes  a  l'òrgan  com  espai  de  decisió  i  així  poder 
descarregar el Ple de qüestions com mocions i declaracions institucionals. Però 
a la pràctica, s'ha limitat a ser un espai on el govern comunica l'ordre del dia 
de les comissions informatives i transmet algunes informacions, de forma que 
realment no té gaire justificació més enllà d'augmentar la despesa en dietes. 
La prova és la poca durada que acostumen a tenir (massa sovint no arriben als 
30 minuts).

2.4. COMISSIONS INFORMATIVES I COMISSIONS 
ESPECIALS

Les comissions informatives són òrgans en sessió tancada on tots els grups 
disposem de dret a veu i vot (ponderat). També participen els caps de les 
àrees sobre les que s'informa, per donar tots els antecedents dels expedients i 
respondre  les  preguntes  i  precs  de  l'oposició.  Es  convoquen  la  setmana 
anterior  al  Ple  (dimarts  Serveis  a  les  persones  i  Benestar  Social,  dimecres 
Urbanisme i Espai públic, i dijous Alcaldia-Presidència i Serveis econòmics). Les 
sessions,  acordat  per  unanimitat  dels  grups,  comencen  a  les  13:30h  per 
facilitar  la  participació  de  les  regidores  i  regidors  sense  dedicació  a 
l'Ajuntament.

Amb antelació rebem les actes de treball on s'exposen els diferents expedients 
que  es  el  govern  vol  portar  a  ple,  però  hi  ha  dificultat  per  consultar  els 
expedients  complets amb anterioritat  i  per tant a les comissions no es pot 
aprofundir tant com seria adequat. Per la nostra part, organitzem les nostres 
intervencions a l'assemblea setmanal de dilluns (precs i preguntes a realitzar, 
seguiment d'expedients i acords del Ple...).

També cal destacar que les regidores de Compromís no s'han “especialitzat” 
per  àrees  temàtiques  (tindria  poc  sentit  sent  només  2  persones  i  amb 
dedicació laboral pròpia) i indistintament han coordinat la seva assistència en 
funció  de  la  disponibilitat  de  cada  una,  garantint  sempre  la  participació 
d'almenys 1 regidora del grup.

2.5. EMPRESES PÚBLIQUES
A  principi  de  la  legislatura  l'Ajuntament  de  Cerdanyola  disposava  de  dues 
empreses públiques (Cerdanyola Opcions i Cerdanyola Promocions), tot i que 
ja s'havia iniciat el procés de fusió de totes dues.

Donat que el propi ple és la Junta General de les empreses públiques, des del 
primer  moment  hem  tingut  participació  en  aquest  òrgan,  però  l'accés  a 
informació  i  documentació  no  ha  estat  gens  fàcil  i  només  rebíem  la 
documentació mínima que es sotmetia a votació. El govern no es mostrava 

Pàgina 6 de 21



Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola -
Candidatures Alternatives del Vallès

BALANÇ DE L'ACTIVITAT INSTITUCIONAL (JUNY 2011 – MAIG 2013)

disposat  a  facilitar  res  més.  D'aquesta  forma,  l'única  eina  de  la  que 
disposàvem per poder conèixer la situació d'aquestes empreses era el propi 
Compte  General  de  l'Ajuntament,  però  malauradament  aquest  expedient 
municipal es realitza any rere any amb un dèficit important d'informació sobre 
les  empreses  públiques  (la  Intervenció  General  ho  denuncia  en  els  seus 
informes).

A la Junta General de Cerdanyola Promocions del 28 de juny del 2012 (un cop 
ja  fusionades  les  dues  empreses)  el  govern  va  acceptar  donar-nos 
representació al consell d'administració. A partir d'aquí hem tingut més accés a 
la informació (per exemple la situació de Cerdanyola Aparca, l'empresa mixta 
propietat al 50% de Cerdanyola Promocions i Toro Construcciones que gestiona 
la zona blava i el aparcaments soterrats), però el govern s'ha negat en tot 
moment  a  obrir  un  debat  polític  sobre  el  futur  de  l'empresa,  i  el  consell 
d'administració  només  el  conceben  com  un  òrgan  formal  on  aprovar  els 
comptes anuals.

2.6. ALTRES ENS I INSTITUCIONS SUPRAMUNICIPALS

2.6.1. CONSORCI CENTRE DIRECCIONAL

Des del primer moment hem reivindicat participar en aquest òrgan, composat 
per 5 membres de l'Ajuntament de Cerdanyola i 5 membres del departament 
de Territori de la Generalitat. Però des de l'inici de la legislatura PSC-Verds, 
ICV-EUiA, PP i CiU va acordar vetar-nos amb l'argument que la nostra postura 
és la dissolució d'aquest ens.

Certament el Compromís pensem que el Consorci del Centre Direccional és un 
ens inútil que només està servint per especular amb el territori de Cerdanyola 
(uns terrenys plens d'abocadors tòxics) i engreixar el deute de l'Ajuntament. 
Per  aquests  motius  defensem  la  seva  dissolució.  Però  també  és  cert  que 
mentre funcioni volem tenir-hi representació, per utilitzar-ho com a instrument 
per, com a mínim, obtenir informació d'aquest ens fosc que continua actuant 
amb total opacitat i impunitat.

2.6.2. CONSELL COMARCAL

En compliment dels acords de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), 
el regidor Carles Escolà va fer el primer relleu al Consell Comarcal, des de la 
investidura, el juliol 2011, fins el juny del 2012. Posteriorment va prendre el 
relleu  el  regidor  de  l'Alternativa  Ciutadana  de  Rubí,  Agustí  Martínez.  Els 
diferents temes del Consell  Comarcal s'han treballat a la Coordinació de les 
CAV i a la Comissió de Càrrecs Electes.
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Denunciem  que  el  Consell  Comarcal  és  un  òrgan  buit  de  competències  i, 
encara més preocupant, mancat de debat polític perquè els grups majoritaris 
que conjuntament el governen (CiU, PSC, ICV-EUiA i ERC) l'entenen com un 
simple espai de tràmit administratiu al seu servei. Des de les CAV pensem que 
el  Consell  Comarcal  necessita  esdevenir  un  instrument  per  mancomunar 
serveis  públics  dels  municipis,  especialment  per  recuperar  aquells  serveis 
actualment  privatitzats  i  que  requereixen  d'una  estructura  que  supera  les 
capacitats dels municipis (per exemple la recollida i gestió de residus).
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3. INICIATIVES, PROPOSTES I EIXOS DE TREBALL
En  aquesta  secció  farem  un  balanç  de  l'acció  política  del  Compromís  per 
Cerdanyola a l'Ajuntament, una activitat molt intensa. Hem fet un seguiment i 
control de l'acció del govern (PSC-Verds i, a partir d'abril del 2012, també ICV-
EUiA), esdevenint una ferma oposició, la principal oposició d'esquerres. Però no 
ens hem quedat en això. Hem fet moltes propostes valentes i  innovadores, 
propostes que volen fer de la institució municipal un instrument al servei de la 
justícia i la transformació social.

Estem  convençudes  que  en  aquests  dos  anys  d'activitat  municipal  hem 
consolidat  el  nostre  espai  polític  i  hem aprofundit  en  el  nostre  programa, 
avançant  fermament  en  la  construcció  de  la  necessària  alternativa  per  a 
Cerdanyola.

3.1. FISCALITAT PROGRESSIVA I JUSTA
Aquest ha estat sense cap mena de dubte un dels eixos principals del nostre 
treball  polític.  Des  del  Compromís  pensem  que  cal  trencar  amb  la  falsa 
premissa  que  la  fiscalitat  a  un  Ajuntament  són  “faves  comptades”.  Hi  ha 
capacitat  de  maniobra  per  decidir  políticament  tipus  impositius,  quanties, 
bonificacions  i  recàrrecs,  i  per  tant  capacitat  per  poder  fer  una  política 
impositiva d'esquerres. Només cal la voluntat de fer-ho i la valentia política per 
tirar endavant mesures en aquest sentit, perquè en el fons es tracta de fer 
això, Política.

En aquest sentit,  hem elaborat moltes propostes polítiques per abordar els 
impostos, taxes i preus públics municipals des d'una perspectiva progressiva, 
partint de dues premisses molt clares:

a) En la situació actual és imprescindible mantenir o inclús incrementar la 
recaptació de l'Ajuntament.

b) Es necessari un re-equilibri de la pressió fiscal cap a les rendes més altes 
i  especialment  els  grans capitals  (entitats  bancàries,  grans empreses, 
especuladors...).

Totes  les  nostres  propostes  les  hem condensat  en  un  document  amb títol 
“Propostes des de l'Esquerra per a una fiscalitat més justa i equitativa 
a Cerdanyola del Vallès”. Aquest document vam presentar-lo públicament 
per primer cop el novembre del 2011, i l'abril del 2013 vam presentar una 
versió actualitzada.

• Versió novembre 2011:
http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/actualitzacio-
ordenances-2012-proposta-fiscalitat-mes-justa-equitativa

• Versió abril 2013:
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http://www.compromispercerdanyola.cat/system/files/attachments/prop
ostes_ordenances_2013_def.pdf

3.1.1. ELIMINAR EXEMPCIONS I BENEFICIS FISCALS

Des del primer moment ens hem oposat fermament a la política d'exempcions i 
bonificacions  fiscals  que  malauradament  són  una  dinàmica  habitual  a 
Cerdanyola.  Des  del  Compromís  per  Cerdanyola  hem  sintetitzat  la  nostra 
oposició  en  els  següent  termes:  no  condonar  el  pagament  impostos  a 
empreses privades, administracions superiors i ens amb capacitat econòmica. 

En  els  moments  actuals  és  més  important  que  mai  mantenir  el  nivell  de 
recaptació, i per tant és un imperatiu social que aquelles empreses i ens amb 
capacitat econòmica facin front a les seves obligacions fiscals. En aquest sentit, 
ens hem oposat a les bonificacions concedides a grans empreses com Lacer o 
Sener (empreses transnacionals que s'han implantat o ampliat instal·lacions al 
Centre Direccional), a ens de l'entorn de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(massa  sovint  empreses  i  iniciatives  privades  que  parasiten  una  institució 
pública com la universitat) i fins i tot hem proposat acabar amb l'exempció de 
l'Impost de Béns Immobles a l'Església Catòlica.

En relació a les bonificació d'impostos a entitats que realitzen una funció social, 
cal dir que en termes generals ens sembla bé, però pensem que cal analitzar-
ho cas per cas, ja que a vegades hi ha darrera d'aquestes entitats altres ens 
amb capacitat econòmica, i per tant podrien fer front a les seves obligacions 
fiscals.  Alhora,  cal  tenir  cura perquè en molts  casos aquestes bonificacions 
esdevenen  vies  ocultes  a  través  de  les  quals  la  Generalitat  o  altres 
administracions superiors deriven despesa cap al nostre Ajuntament.

3.1.2. TARIFACIÓ SOCIAL

Tot i que inicialment la Tarifació Social no era un proposta nostra, vam decidir 
assumir-la i vam iniciar un treball a fons al respecte, perquè la vam considerar 
un instrument per avançar en la línia d'una fiscalitat progressiva.

Conjuntament  amb  agents  implicats  vam  elaborar  una  proposta  que  vam 
presentar com al·legacions a la proposta del tot insuficient que el govern va fer 
el  juliol  del  2012.  Tot  i  que  el  govern  no  va  acceptar  totes  les  nostres 
propostes,  vam  considerar  important  recolzar-ho  al  Ple,  entenent  que 
d'aquesta forma s'obria un pont d'entesa amb el govern per treballar en la línia 
de la fiscalitat progressiva. Sempre amb el compromís que la Tarifació Social 
era  només  un  primer  pas,  que  caldria  avaluar-la  continuadament  i  anar 
abordant les problemàtiques detectades.
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Malauradament quan va arribar  el  moment de revisar  la  Tarifació Social  el 
govern  va  decidir  ignorar  les  nostres  propostes  (que  eren  fruit  del  treball 
d'anàlisi de les problemàtiques derivades), dinamitant així el pont d'entesa.

Aquí  podeu consultar  les  propostes  que el  Compromís per  Cerdanyola vam 
presentar:

– Proposta de setembre del 2012:
http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/tarifacio-social-
oportunitat-avancar-cap-justicia-social-al%C2%B7legacions-modificacio-
ordenance

– Proposta de febrer del 2013:
http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/compromis-reclama-
al-govern-modificacio-tarifacio-social

3.1.3. RECÀRREC DEL 50% A L'IBI DELS PISOS BUITS

Fruit  de  l'esclat  de  la  bombolla  immobiliària  i  l'actual  situació  de  crisi 
econòmica,  entitats  bancàries  i  grans  promotores  immobiliàries  són 
propietàries actualment de la majoria del parc d'habitatges desocupats. Segons 
dades de l'Instituto Nacional  d'Estadística (INE),  l'any 2011 hi  havia  3.542 
pisos buits a Cerdanyola. Aquests habitatges romanen tancats i degradant-se, 
mentre moltes famílies perden casa seva i veuen vulnerat el seu dret a un 
sostre.

Davant  d'aquesta situació,  i  en empara de l'actual  legislació reguladora del 
règim local, els Ajuntaments poden aprovar un recàrrec del 50% a la quota de 
l'IBI  per  als  habitatges  desocupats.  El  problema  és  que  és  necessari  un 
reglament que determini  les condicions en que un habitatge es considerarà 
desocupat, un reglament que hauria d'aprovar la Generalitat o el govern de 
l'estat.

Com que no existeix la voluntat política de tirar endavant aquest reglament per 
part  de  les  administracions  superiors,  el  Compromís  vam  proposar  que 
l'Ajuntament de Cerdanyola aprovi un reglament municipal i posi en marxa el 
recàrrec de l'IBI. Aquesta proposta, que venim treballant des del principi de la 
legislatura, la vam presentar al ple en forma de moció (va ser aprovada per 
tots els grups excepte el PP), posant alhora sobre la taula una proposta de 
reglament (basat en el que es va aprovar a Sant Celoni):
http://www.compromispercerdanyola.cat/system/files/attachments/Reglament
%20habitatges%20desocupats%20V4%20%282%29.pdf

A data d'avui el govern (PSC-Verds i ICV-EUiA) s'ha negat sistemàticament a 
impulsar l'aprovació d'aquest reglament i, a través d'un pacte amb el PP per 
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aprovar les ordenances fiscals del 2013, ha eliminat de l'ordenança reguladora 
de l'IBI la possibilitat d'establir aquest recàrrec.

3.1.4. TAXA DE RESIDUS

El  Compromís  per  Cerdanyola  estem d'acord  en  l'existència  d'una  taxa  de 
residus a Cerdanyola, doncs aquesta pot servir com instrument per reduir la 
quantitat  de  residus  generats  a  la  nostra  ciutat,  i  alhora  per  millorar  la 
separació  i,  en  conseqüència,  el  reciclatge.  Malauradament,  la  majoria  de 
grups del consistori només la conceben com un mer instrument recaptatori, i 
per això actualment Cerdanyola té una taxa amb una quota fixa.

Nosaltres  apostem,  i  així  ho  hem anat  posant  sobre  la  taula  en forma de 
propostes,  per una taxa de residus progressiva que tingui  en comptes dos 
elements a l'hora de determinar la quota:

a) la  seva  quantia  no  pot  ser  igual  per  a  tothom  i  cal  tenir  presents 
elements com la renda familiar (taxa domèstica) o el volum de negoci 
(taxa comercial)

b) cal  establir  barems  de  bonificacions  per  a  aquelles  unitats  familiar  i 
comerços que redueixin, separin...

3.2. GESTIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS MUNICIPALS
Un dels  nostres  eixos principals  de treball  ha estat  la  defensa dels  serveis 
municipals de gestió 100% pública, com a mesura per disposar d'uns serveis 
públics de qualitat i més eficients econòmicament (com a mínim ens estalviem 
els beneficis de les empreses concessionàries i també el pagament de l'IVA) i 
socialment (ens permet garantir millor les condicions laborals del personal i 
establir espais de participació ciutadana i fins i cogestió).

En aquests dos anys hem estat analitzant els serveis actualment privatitzats, 
elaborant  un  mapa-resum  dels  principal  serveis.  Aquest  document  es  pot 
trobar al nostre web:
http://www.compromispercerdanyola.cat/system/files/attachments/Serveis_Ce
rdanyola.pdf

Des  del  Compromís  per  Cerdanyola  ens  hem  oposat  a  la  renovació  de 
concessions  i  hem  defensat  la  recuperació  dels  serveis  privatitzats.  Som 
conscients  que aquest  és  un  procés  llarg,  perquè alguns  serveis  es  poden 
recuperar d'immediat i d'altres caldrà una feina important abans (especialment 
els que només es podrien assumir de eficientment de forma mancomunada 
entre diferents municipis). Però per fer aquest camí cal començar a fer passes 
endavant,  crear  en  primer  terme un calendari  de  recuperació.  Alhora  hem 
proposat la recuperació immediata de serveis com la neteja de dependències 
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municipals, les línies de bus urbà o el PEM Guiera.

3.3. CAN PLANAS I EL CENTRE DIRECCIONAL
El Compromís per Cerdanyola reivindiquem des del primer dia la necessitat de 
netejar la Plana del Castells d'abocadors, especialment els més tòxics, com és 
el de Can Planas. Tot aquest treball s'ha realitzat a través d'un espai unitari 
com és la Plataforma Cerdanyola sense Abocadors.

La feina ha estat molta i continuada, però volem destacar l'impuls de l'acord de 
ple pel qual s'instava a l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) a que declari 
Can Planas  com a sòl  contaminat.  Cal  destacar  que aquest  acord,  aprovat 
finalment per unanimitat dels grups municipals, va ser una proposta que el 
govern mai no va voler, fet que queda demostrat per la desidia amb que ha 
actuat davant de la passivitat de la pròpia ARC. De fet, l'ARC ha anunciat que 
no tramitarà la declaració de sòl  contaminat,  motiu pel  qual  hem instat  el 
govern (de moment sense èxit) a que impugni aquesta decisió. 

Per altra banda, també ens hem oposat a l'anomenat “segon estudi” sobre Can 
Planas,  al  considerar  que es  tracta  d'un estudi  que només té  per  objectiu 
relativitzar la perillositat de l'abocador per a la salut de les persones. A més, 
l'estudi  va  ser  encarregat  a  a  dit  a  través  d'un  procés  de  licitació  del  tot 
fraudulent, motiu pel qual el Compromís hem interposat un recurs contenciós 
administratiu que a hores d'ara està pendent de resolució per part del jutge.

També cal destacar que el desembre del 2012 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat va decidir impulsar un Pla Director del Centre 
Direccional  per  tal  d'assumir  totes  les  competències  del  desenvolupament 
urbanístic del Centre Direccional. L'objectiu és molt clar: alliberar el govern de 
la ciutat del desgast polític d'aquest planejament que té una gran oposició a 
Cerdanyola,  i  per  altra,  accelerar-lo.  En  aquest  sentit,  el  Compromís  hem 
participat  de  l'impuls  de  la  Plataforma  Salvem  Cerdanyola,  un  espai  de 
confluència  entre  diferents  entitats  i  col·lectius  que  s'oposen  al 
desenvolupament  d'aquest  pla  especulatiu.  Alhora,  treballem  conjuntament 
amb  el  Grup  Parlamentari  de  la  CUP-AE  per  coordinar  la  lluita  també  al 
Parlament de Catalunya.

3.4. REDUCCIÓ DE LA DESPESA POLÍTICA
Tot i que la quantia absoluta destinada a despesa política no és elevada en 
comparació amb el conjunt del pressupost municipal, hem proposat mesures 
per la reducció d'aquesta despesa en considerar que en la situació actual és 
imperatiu realitzar mesures simbòliques en aquest sentit. Quan s'estan exigint 
esforços enormes a la ciutadania (reducció de les polítiques socials, augments 
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indiscriminats d'impost i taxes...) pensem que cal primer donar exemple des 
dels grups polítics.
En aquest sentit, hem proposat diferents mesures, que fins i tot vam presentar 
al ple en forma de moció (que naturalment no va aprovar-se). Les propostes 
giren entorn a 3 eixos:

a) limitació del nombre d'indemnitzacions que una regidora o regidor por 
percebre per assistència a sessions.

b) Reducció del 30% en els sous de l'alcaldessa i els membres del govern 
(regidores i càrrecs de confiança), i també en les indemnitzacions per 
assistència a sessions.

c) Supressió dels telèfons mòbils per als membres del govern.

3.5. APOSTA PEL PROGRAMARI LLIURE
Defensem  la  necessitat  d'implantar  el  Programari  Lliure  a  l'administració 
municipal, com a eina més eficient i que ens permet avançar cap a la sobirania 
tecnològica, deixant així de dependre d'empreses privades que monopolitzen la 
producció i manteniment del programari.

Encara que aquesta ha estat una mesura transversal  que hem anat posant 
sistemàticament sobre la taula, el gener del 2012 vam presentar una moció al 
ple on vam proposar crear un calendari de migració cap a tecnologies lliures, 
amb  l'objectiu  de  substituir  completament  el  programari  privatiu  durant 
aquesta legislatura. El text de la moció és el següent:
http://www.compromispercerdanyola.cat/noticies/mocio-implantacio-
programari-lliure-administracio-municipal

Tot i que la proposta va ser aprovada per unanimitat del ple, la realitat és que 
el govern mai no se l'ha cregut i no treballa activament per dotar el servei dels 
recursos per poder fer aquesta migració.

3.6. ORDENANÇA DE CIVISME
Cerdanyola del Vallès és la primera ciutat (i de moment l'única) en que la lluita 
social  ha  aconseguit  aturar  l'aprovació  de  l'anomenada  “Ordenança  de 
civisme”. Volem començar destacar aquesta gran victòria popular.

El Compromís per Cerdanyola pensem que aquesta lluita és un bon exemple de 
la conjugació de la lluita institucional i la lluita social al carrer, un exemple de 
Política de base realitzada conjuntament amb col·lectius i moviments socials. 
Tot aquest treball es va realitzar a través d'una comissió oberta on un grup 
important de col·lectius i persones a títol individual vam planificar la lluita i 
vam elaborar una proposta alternativa que aposta per la convivència. Aquesta 
proposta va ser vehiculada pel nostre grup municipal en forma d'al·legacions:
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http://www.compromispercerdanyola.cat/system/files/attachments/proposta_c
onvivencia_v2_definitiva.pdf

3.7. SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DE DEUTE
El  deute  de  l'Ajuntament,  com  en  la  pràctica  totalitat  d'administracions 
públiques,  ha  esdevingut  en  els  darrers  anys  un  problema  molt  greu  que 
amenaça la pròpia sobirania dels ens locals.  Cal  dir-ho clar,  el  deute és el 
principal instrument de sotmetiment del nostre Ajuntament, suposa una sagnia 
inacceptable  de  recursos  en  un  moment  on  el  pressupost  per  a  polítiques 
socials  experimenta  un  continu  descens,  i  alhora,  donades  les  successives 
reformes que “obliguen” a prioritzar el pagament a les entitats bancàries per 
sobre  de  qualsevol  altra  cosa,  llastra  la  tresoreria  municipal  contribuint  a 
empitjorar el ja de per si insostenible pagament als proveïdors privats.

Com a dades que ajuden a entendre la situació actual, destaquem:
– el 2011 (dades del compte general) es va incrementar en un 130% la 

partida destinada a pagar interessos a les entitats bancàries.
– el deute de l'Ajuntament amb els bancs a data 31/12/2012 (dades de la 

liquidació  del  2012)  és  de  33.176.199,39€  (3,3  milions  més  que  el 
2011).

– com a deute també cal comptabilitzar el 50% dels 90 milions d'euros de 
deute que acumula el Consorci del Centre Direccional, un deute que venç 
l'any 2015.

– el  pagament  del  deute  ha  suposat  el  2012  una  despesa  de 
6.527.760,44€, un 11,98% del pressupost ordinari (54.467.496,11€)

Certament el Compromís per Cerdanyola apostem per no pagar aquest deute, 
perquè considerem que la totalitat del deute de les administracions públiques 
és  del  tot  il·legítim  i  considerem  que  cal  apostar  per  una  política  de 
desobediència.  Però  en  tot  cas,  pensem  que  és  inajornable  replantejar  la 
situació del deute en el seu conjunt, i és per això que proposem la suspensió 
temporal del pagament del deute i així obrir un procés d'anàlisi i debat conjunt 
amb la ciutadania. Malauradament, aquesta postura no és compartida per cap 
altre  grup  municipal,  i  fins  i  tot  el  govern  (PSC-Verds  i  ICV-EUiA)  intenta 
desacreditar-la (sense èxit) considerant que “vulnera la legalitat”.
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3.8. MOCIONS
A  continuació  presentem  les  diferents  propostes  de  moció  que  hem  presentat  al  Ple  de  l'Ajuntament  i,  en  cas 
d'aprovació, el seu grau d'acompliment per part del Govern municipal.

Moció Resultat Data Ple Realitzada Enllaç

Compromís i ERC demanen que l'Ajuntament 
pressioni per tenir un hospital Ernest Lluch de gestió 
pública

Rebutjada 28/07/11 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/compromis-erc-demanen-que-
ajuntament-pressioni-tenir-hospital-
ernest-lluch-gestio-publica

Moció Junta portaveus a favor d'establir un conjunt 
de mesures de prevenció de desnonaments

Aprovada 27/10/11 parcialment http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-junta-portaveus-favor-
establir-conjunt-mesures-prevencio-
desnonaments

Moció CxC, ICV-EUiA-E, CiU i ERC-AM per l'adhesió 
de Cerdanyola a l'associació de municipis per la 
independència

Aprovada 27/10/11 parcialment

Moció CxC de solidaritat amb les persones 
detingudes pel bloqueig del Parlament de Catalunya

Rebutjada 27/10/11 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-solidaritat-amb-persones-
detingudes-pel-bloqueig-parlament

Moció CxC d'aprovació de mesures per a la reducció 
de la despesa política a l'Ajuntament

Rebutjada 27/10/11 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-mesures-reduccio-despesa-
politica-ajuntament-cerdanyola

Esmena a una moció d'ERC per adherir-se al Fòrum 
Estratègia Catalana Residu Zero

Aprovada 29/12/11 NO

Acord per declarar Can Planas sòl contaminat Aprovada 26/01/12 parcialment http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-declarar-cerdanyola-valles-
municipi-republica

Moció per impulsar un pla de manteniment i millora 
de l'espai públic al barri de Cerdanyola 2000 i el 
carrer Diagonal entre el número 16 i el 34-B

Aprovada 26/01/12 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-impulsar-pla-manteniment-
millora-espai-public-al-barri-cerdanyola-
2000-carrer-diagona



Moció Resultat Data Ple Realitzada Enllaç

Moció per a la implantació del programari lliure a 
l'administració municipal

Aprovada 26/01/12 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-implantacio-programari-
lliure-administracio-municipal

Moció per declarar Cerdanyola del Vallès municipi 
republicà

Rebutjada 26/01/12 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-declarar-cerdanyola-valles-
municipi-republica

Moció grups Plataforma (CxC, ERC, PP) perquè 
l'Ajuntament es posicioni respecte la situació actual 
de Can Planas

Rebutjada 28/03/12 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-perque-ajuntament-es-
posicioni-respecte-situacio-actual-can-
planas

Moció per la defensa dels drets laborals a 
l'Ajuntament de Cerdanyola

Aprovada 26/04/12 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-defensa-drets-laborals-
ajuntament-cerdanyola

Moció de condemna de l'atac feixista a la sala 
Stroika de Manresa

Aprovada 26/04/12 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-condemna-atac-feixista-
sala-stroika-manresa

Moció proposant la implantació d'un recàrrec del 
50% a l'IBI per als habitatges desocupats

Aprovada 31/05/12 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-proposant-implantacio-
recarrec-50-ibi-als-habitatges-desocupats

Moció contra la repressió policial als Moviments 
Socials

Aprovada 28/06/12 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-contra-repressio-policials-
als-moviments-socials

Moció de rebuig al projecte d'Eurovegas Aprovada 28/06/12 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-rebuig-al-projecte-
eurovegas

Moció de suport a la lluita dels miners del carbó Aprovada 26/07/12 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-suport-lluita-miners-carbo

Moció CxC, ERC, PSC i ICV contra la reforma de la 
llei de l'avortament

Aprovada 27/09/12 SI

Moció per garantir els drets dels infants i 
adolescents de Cerdanyola del Vallès

Aprovada 29/11/12 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-garantir-drets-infants-



Moció Resultat Data Ple Realitzada Enllaç

adolescents-cerdanyola-valles

Moció per rebutjar la designació de la senyora 
Victoria Morón Mendicuti amb funcions i sou de 
direcció al centre “Sabadell Gent Gran”

Aprovada 20/12/12 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-rebutjar-designacio-
senyora-victoria-moron-mendicuti-amb-
funcions-sou-direccio-al-cen

Moció presentada al ple ordinari del mes de 
desembre del 2012, per demanar al govern de la 
Generalitat l’abolició de l’ús de les bales de goma tal 
i com ja ha succeït en altres països europeus.

Aprovada 20/12/12 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-abolicio-us-bales-goma

Moció de suport a la Declaració de Sobirania i el 
Dret a Decidir del poble de Catalunya

Aprovada 31/01/13 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-suport-declaracio-
sobirania-dret-decidir-poble-catalunya

Moció per a la sol·licitud de desprogramació de la 
variant urbana del Vial de Cornisa, coneguda com a 
"Ronda Sud", al terme municipal de Cerdanyola

Aprovada 28/02/13 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-sol%C2%B7licitud-
desprogramacio-variant-urbana-vial-
cornisa-coneguda-com-ronda-sud-al-term

Moció per requerir un contenciós en relació a la 
declaració de sòl contaminat de l'abocador de Can 
Planas per part de l'Agència de Residus de 
Catalunya

Rebutjada 28/02/13 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-relacio-declaracio-sol-
contaminat-abocador-can-planas-part-
agencia-residus-catalunya

Acord per la constitució d’un pacte de partits polítics 
i de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per 
assolir el màxim recolzament a un referèndum sobre 
la independència i la creació d'un Estat Propi

Aprovada 25/04/13 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-acord-constitucio-pacte-
partits-politics-ajuntament-cerdanyola-
valles-assolir-maxim-r

Moció de rebuig a l'agressió a un membre de Gent 
de Gramenet per part del portaveu de PxC a Santa 
Coloma de Gramenet

Aprovada 25/04/13 SI http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-rebuig-agressio-membre-
gent-gramenet-part-portaveu-pxc-santa-
coloma-gramenet

Moció CxC i ERC per la desprogramació i 
desqualificació urbanística definitiva Túnels d'Horta 
viari i la desprogramació reserva ferroviària per 
Collserola

Aprovada 
amb 
transacció

30/05/13 NO http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-desprogramacio-
desqualificacio-urbanistica-definitiva-
tunel-horta-viari-desprogramaci



Moció Resultat Data Ple Realitzada Enllaç

Moció per a la impugnació de les dacions encobertes 
per part de les entitats bancàries per tal d'evitar el 
pagament d'impostos

Retirada 
per estudi

30/05/13 http://www.compromispercerdanyola.cat/
noticies/mocio-impugnacio-dacions-
pagament-encobertes
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3.9. AL·LEGACIONS

Al·legacions Data Enllaç

Al·legacions a la modificació de l'ordenança 
fiscal 13

Nov 11

Al·legacions al Reglament del Viver 
d'Empreses

Des 11 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/al
%C2%B7legacions-al-reglament-
viver-empreses

Al·legacions al pressupost 2012, a les 
ordenances fiscals i a les bases d’ajut a les 
famílies per a pagar l’IBI

Feb 12

Recurs i posterior contenciós administratiu 
contra l'aprovació del Pressupost de 
l'Ajuntament per a l'any 2012

Abr 12 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/compromis-
presenta-recurs-contra-
aprovacio-pressupost

Recurs d'alçada per la nul·litat de la 
licitació del segon estudi sobre Can Planas

Mai 12 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/compromis-
cerdanyola-considera-il
%C2%B7legal-licitacio-segon-
estudi-sobre-can-planas

Al·legacions a la pujada de preu a la 
piscina municipal de Montflorit

Jul 12 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/al
%C2%B7legacions-pujada-preu-
piscina-municipal-montflorit

Al·legacions a la pujada del preu del servei 
de bus urbà

Jul 12 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/al
%C2%B7legacions-pujada-preu-
servei-bus-urba

Al·legacions a la modificació del PGM en 
l’àmbit discontinu a l’entorn de les 
esglésies de Sant Martí i de la Mare de déu 
del Roser

Set 12 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/al
%C2%B7legacions-modificacio-
pgm-ambit-discontinu-entorn-
esglesies-sant-marti-mare-deu-
roser

Al·legacions als criteris de la tarifació social Set 12 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/tarifacio-social-
oportunitat-avancar-cap-justicia-
social-al%C2%B7legacions-
modificacio-ordenance

Al·legacions a les modificacions de 
pressupost 14/2012 i 15/2012 per no tenir 
la documentació a diposició de l'oposició

Des 12

Al·legacions a l'Ordenança d'establiments 
de concurrència pública (oci nocturn)

Gen 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/compromis-

Pàgina 20 de 21



Grup Municipal del Compromís per Cerdanyola -
Candidatures Alternatives del Vallès

BALANÇ DE L'ACTIVITAT INSTITUCIONAL (JUNY 2011 – MAIG 2013)
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presenta-al%C2%B7legacions-
ordenanca-establiments-
concurrencia-publica

Esmena a la Totalitat a l'ordenança de 
civisme

Feb 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/presentada-
esmena-totalitat-ordenanca-
civisme

Al·legacions al pressupost 2013, a les 
ordenances fiscals i a les bases d’ajut a les 
famílies per a pagar l’IBI

Abr 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/compromis-
cerdanyola-presenta-al
%C2%B7legacions-al-pressupost-
2013-ordenances-fiscals-bases-
ajut

Al·legacions al Pla especial de l'Altis Abr 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/al
%C2%B7legacions-al-pla-
especial-al-canvi-usos-altis

Al·legacions al canvi d'horari del plenillu Abr 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/noticies/al
%C2%B7legacions-modificacio-
articles-rom-relatius-audiencia-
ciutadana-plenillo

Al·legacions a l'augment de preus de la 
zona blava

Mai 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/system/files/attachments
/allegacions_zona_blava_2013_x
xx.pdf

Al·legacions a la tarifació social Mai 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/system/files/attachments
/revisio_tarifacio_social_2013-
02_0.pdf

Al·legacions a l'augment de preus del 
poliesportiu Guiera

Mai 13 http://www.compromispercerdan
yola.cat/system/files/attachments
/allegacions_pem_guiera_2013_x
xx.pdf
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