Una Cerdanyola
per a les persones
Acord metodològic i de codi ètic per al mandat
2015-2019 a Cerdanyola

Preàmbul
Aquest document és un acord ampliable entre les quatre forces de la investidura (CxC, ERC,
CDC, ICV-EUiA) per tal de definir la metodologia i codi ètic del nou govern.

Metodologia
Un govern transversal
 El govern de Cerdanyola es dividirà en tres àrees que afrontin els tres reptes principals
de la ciutat:
a. Desenvolupament institucional i organització
b. Desenvolupament territorial
c. Desenvolupament social


Sempre que es pugui, totes les àrees comptaran amb almenys un regidor de cada força
política.



Es designaran uns caps d'àrea que seran els responsables de vetllar per la correcta
coordinació interna i per assegurar un flux d'informació adequat.



Es convocaran reunions d'àrea setmanals en les que participaran tots els regidors de
l'àrea amb l'objectiu de promoure preses de decisions transversals.



Es convocaran reunions d'àrea periòdiques, amb els tècnics de les diferents regidories
de l'àrea i els regidors, de cara a fomentar un treball de base transversal.



Les decisions del govern es prendran per consens, intentant evitar les votacions com a
mecanisme.



Cada dilluns al matí abans del ple, els portaveus de les forces del govern faran una
reunió específica per a parlar dels punts del ple i de les mocions. En les mocions
d'àmbit local el Govern ha de tenir una posició consensuada. En les mocions d'àmbit
extramunicipal, tot i que valorant la posició consensuada com la millor de les opcions,
es podria plantejar la llibertat de vot.

Un govern cohesionat
 Les reunions del govern s'anomenaran consells de govern i es convocaran de forma
ordinària cada quinze dies, desprès de les juntes locals de govern.


Es poden convocar consells de govern extraordinaris en qualsevol moment.



Cada regidor mantindrà una reunió bilateral amb l'alcalde cada dues setmanes per tal
d'informar de la situació de les seves regidories.



Tots els regidors vetllaran per mantenir informat a l'alcalde sobre els temes més
importants de les seves regidories i àrees.



La comunicació ha de ser l'eix principal de la cohesió i confiança del govern. Cal establir
tots els mecanismes necessaris per a assegurar que les decisions son informades i/o
debatudes en els canals adequats. Per això hi hauran mecanismes de comunicació
específics tant per la comunicació urgent (grups de whatsapp) com per la comunicació
més extensa (grups de correu) per a assegurar la correcta comunicació en allò que
ateny a:
o

Punts del ple, mocions, etc.

o

Convocatòries urgents i/o rellevants.

o

Coordinació d'àrea.

o

Coordinació de govern.

Un govern ràpid i efectiu
 Creació d'un gabinet de crisi que serveixi per afrontar situacions urgents de
Cerdanyola. Aquest gabinet estarà format pels portaveus de totes les forces i per els
regidors afectats. Les seves funcions seran les de:
o

recavar informació sobre la situació,

o

prendre mesures urgents,

o

donar informació de servei a la ciutadania a traves del alcalde o de les
persones en qui delegui l'alcalde.

Bones pràctiques


Evitar portar a ple punts amb informes desfavorables per part de secretaria o
intervenció, en especial en els àmbits urbanístics i de contractació. Si cal fer-ho per
causes extraordinàries, es prendrà una decisió consensuada en el si del govern que
anirà acompanyada de mesures per a protegir el regidor que firma la resolució.



Els regidors i forces polítiques del govern mantindran, en tot moment, un respecte
absolut pels processos interns de cada formació, respectant els canals d'informació
establerts.



En cas que alguna força del govern mantingui una posició diferent a la del propi govern
i vulgui fer-la pública, informarà abans i mantindrà sempre un to constructiu.



Els regidors del govern mantindran una lleialtat absoluta amb la resta de membres del
govern i amb les decisions del mateix.



Es treballarà durant els primers mesos del nou govern un codi de bon govern.

