
ACORD PROGRAMÀTIC INICIAL
Per una Cerdanyola social i de progrés

El passat 26 de Maig la ciutadania de Cerdanyola del Vallès va atorgar al Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) un ampli suport que legitimava la formació per a la 
configuració d’un govern municipal com a força més votada.

Així mateix, cal destacar que la ciutadania també es va pronunciar a favor d’un con-
sistori fortament plural, sense majories absolutes, fent imprescindible arribar a acords 
entre diferents forces polítiques en la cerca de consensos que permetin avançar a la 
ciutat. De la mateixa manera, el resultat de les urnes també va explicitar la seva vo-
luntat de posar fi a la situació de bloqueig en la qual s’havia vist immensa durant els 
darrers anys.

Concretament, el Grup Municipal Socialista una vegada assumida la responsabilitat 
de governar, es va comprometre a donar resposta a aquesta doble voluntat popular 
majoritàriament expressada a les urnes: un canvi de polítiques i un canvi en les acti-
tuds dels polítics.

De la mateixa manera, En Comú Podem va expressar al seu programa la voluntat 
d’obrir un nou temps per a Cerdanyola de mà estesa, consensos i àmplies majories.

És l’hora de què la política es posi al servei de la ciutadania. És urgent revertir les ci-
catrius, conseqüència de la crisi i la situació de bloqueig institucional a la nostra ciutat.

Davant aquest escenari, el Govern, liderat pel Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i En Comú Podem Cerdanyola tenim l’obligació d’arribar a consensos que per-
metin plasmar les prioritats de l’agenda social en un acord programàtic.

Ambdues parts, ens emplacem a endegar pròximament un procés per treballar un 
acord de més ampli abast que permeti la governabilitat de Cerdanyola del Vallès, co-
mençant per pactar un pla d’inversions per a tot el mandat (2019-2023) .



En conseqüència, a hores d’ara, ens comprometem a impulsar els següents acords: 

 1. ESTAT DEL BENESTAR I COHESIÓ SOCIAL:
a. Aproparem els serveis socials als barris, creant una oficina de serveis 
bàsics.
b. Crearem un Centre de Dia per a Persones Grans en algun dels edificis 
municipals que actualment es troben en desús, així com farem un estudi 
de viabilitat d’una nova residència.
c. Treballarem per assegurar i garantir la qualitat, el manteniment i la re-
cuperació dels serveis sanitaris als nostres CAPs.

d. Treballarem per a la creació de l’Oficina del Voluntariat.
e. Impulsarem la cobertura del servei odontològic dels veïns i veïnes de 
Cerdanyola incorporant criteris de tarifació social segons la renda.
f. Crearem la Taula d’Habitatge Municipal que contempli representació 
política, tècnica i associativa.
g. Recuperarem espais emblemàtics per a usos de ciutat.
h. Realitzarem un estudi en relació al model de recollida de residus amb 
la finalitat d’arribar a assolir als objectius europeus de reciclatge i con-
templant criteris d’economia social i solidària.
i. Cerdanyola actualment forma part de l’Associació de Municipis per a 
l’aigua pública, és per això que continuarem treballant per la viabilitat de 
la gestió directa del servei.
j. Millorarem la projecció dels esdeveniments culturals de caràcter na-
cional i internacional, així com potenciarem les polítiques de cooperació 
i solidaritat.

2. ECONOMIA, OCUPACIÓ: CIUTAT DEL CONEIXEMENT:
a. Treballarem per reforçar les relacions entre universitat, administració, 
societat i empresa, entenent que la interacció efectiva dels quatre agents 
és indispensable per avançar en la senda de l’economia del coneixement.
b. Facilitarem incentius fiscals a les empreses que millorin l’índex 
d’ocupació neta i estable, així com que siguin respectuoses amb els ob-
jectius de l’Agenda 2030.
c. Crearem una política de fiscalitat justa, redistributiva i dinamitzadora 
de la nostra economia local, amb especial atenció al comerç de proximi-
tat.
d. Promourem la planificació conjunta i l’optimització d’equipaments com-
partibles entre la UAB i la ciutat.



3. QUALITAT URBANA I TERRITORI:
a. Portarem a terme un gran pla de manteniment permanent de la via pú-
blica, al qual destinarem la major part del nostre esforç inversor.
b. Elaborarem i mantindrem un veritable pla d’actuació i manteniment 
dels barris i els equipaments municipals, comptant sempre amb la parti-
cipació veïnal.
c. Impulsarem un projecte de pacificació de la carretera de Barcelona que 
dignifiqui les entrades a la ciutat, així com que contempli un pla de xoc 
per a millorar els barris que s’hi troben.
d. Reformularem l’actual projecte de recuperació del carrer de Sta. Tere-
sa, millorant l’accés a l’estació de rodalies (RENFE), així com garantint la 
construcció d’habitatges de règim lliure i de protecció oficial.
e. Elaborarem un pla de millora de l’aparcament a la ciutat per afavorir 
l’activitat social i econòmica.
f. Garantirem l’adaptació total de l’espai públic per a persones amb mo-
bilitat i visibilitat reduïda.
g. Instal·larem punts de recàrrega per a cotxes elèctrics a la via pública.
h. Treballarem per millorar l’eficiència del transport públic urbà.
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