ACORD DELS GRUPS MUNICIPALS

PER APROFUNDIR EN LA DEFENSA DE
L’ACCIÓ SOCIAL, OCUPACIONAL,
CULTURAL I ECONÒMICA
DE LA CIUTAT DE CORNELLÀ DE
LLOBREGAT

Des que va començar la crisi econòmica, a mitjan 2008, a Cornellà de
Llobregat s’han adoptat diferents mesures per tal de reduir l’ impacte social i econòmic
negatiu de les seves conseqüències, tot i que és evident que des d’aquells primers
moments s’han hagut d’anar ajustant considerablement les accions empreses, amb la
finalitat d’adaptar l’activitat municipal a les noves i urgents necessitats socials que
anaven apareixent i a la injusta reducció dels ingressos municipals, en part causada
per la disminució o l’ impagament de les aportacions provinents de les administracions
autonòmica i central.
No resulta gens fàcil afrontar aquesta nova època, on la prioritat és intentar
pal•liar els problemes que la crisi ha causat a les persones i als seus àmbits
familiars. Ningú no dubta que la implicació del món associatiu de la ciutat en l’ impuls i
la promoció de les mesures acordades en el marc dels dos acords socials, finançades
majoritàriament per l’Ajuntament, ha ajudat considerablement a acomplir en gran part
els objectius que es perseguien, entre els quals cal assenyalar la construcció i
protecció d’un clima social de confiança, malgrat la situació en què es troba una part
important de la ciutadania.
Els recursos de l’Ajuntament, conjuntament amb aquesta aliança associativa,
són els principals garants del desenvolupament de les accions que s’han posat en
marxa i també de les que estan compromeses. En aquest sentit cal destacar el paper
actiu dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA, entre d’altres, en l’elaboració,
participació i execució de l’ACORD SOCIAL CONTRA LA CRISI 2012-2015, al qual
també es van sumar més d’una trentena d’entitats socials i econòmiques de la ciutat.
Cal recordar que, ens els darrers quinze anys, aquestes forces polítiques de la
nostra ciutat han protagonitzat una dilatada història d’acords des del consens
municipal, la constructivitat i el progrés. Aquests acords han permès identificar les
necessitats reals en cada moment i transformar-les en polítiques i programes
municipals, iniciatives socials i acords pressupostaris, tot això compartit amb la
responsabilitat de govern, sobre unes bases que han contribuït a assentar el diàleg i
l’acord com a pilars de transformació, cohesió social i consolidació del progrés de la
ciutat.
Avui no és possible separar la prosperitat econòmica del desenvolupament dels
drets socials i de la dignitat humana. Per això, es fa evident la necessitat
d'incrementar l’activitat econòmica a Cornellà de Llobregat, coordinant i compartint les
accions de promoció econòmica que es realitzen a la ciutat per garantir la creació i el
manteniment dels llocs de treball.
Malauradament l’escenari socioeconòmic general encara és molt decebedor:
no hi ha indicis reals ni palpables de canvi de tendència econòmica, apareixen noves
realitats socials associades a la crisi i la gestió més o menys eficient dels recursos
municipals no és suficient per resoldre millor els problemes de Cornellà.
Per aquests motius, cal aixecar la mirada i construir un nou mur de contenció
que intenti reduir el patiment de les persones que ja ho estan passant força malament i
que en freni l’expansió a altres persones i famílies de la nostra ciutat. Per evitar un

increment de les situacions de vulnerabilitat es fa necessari reforçar molt especialment
el suport a les persones i les famílies des d’una perspectiva normalitzadora i no
estigmatitzada, des d’un vessant de dret i no assistencialista, en un moment en què els
serveis socials són un dret universal i garanteixen les prestacions d’urgència social.
Els canvis legislatius en matèria d’administració pública, per si sols, no
canviaran l’opinió de la gent respecte al paper dels ajuntaments i de la política
municipal. Cal recuperar la confiança de la gent i la raó de ser de les institucions, és
important que se’n visualitzi la seva utilitat, que es faci evident que la seva acció està
realment al servei de la ciutadania; és un bon moment per atendre un cert clamor que
se sent al carrer, que demana pactes polítics per poder caminar conjuntament cap a
una sortida de la situació actual sense deixar ningú pel camí.
El món local, l’Ajuntament, és un bon àmbit per concretar aquesta aspiració
encara que no pugui influir en un canvi de tendència en les decisions i en la forma de
gestionar la política macroeconòmica o en les propostes estratègiques de com conduir
la sortida de la crisi- perquè pot generar aliances exclusivament encaminades a donar
la millor resposta a la ciutadania en temps de dificultat com els actuals.
Les experiències acumulades ens permeten afirmar que un compromís més
actiu amb la ciutat, mitjançant l’establiment d’un pacte local per combatre els efectes
de la crisi econòmica, és un bon instrument generador d’un ampli suport ciutadà i pot
representar la base essencial de la política local fins la finalització del present mandat.
Davant de tot això, es manifesta la voluntat dels grups municipals signants
d’aquest acord de sumar complicitats i accions en l’àmbit polític per fer front a aquest
repte que com a ciutat hem de resoldre, generant un full de ruta que reforci i pluralitzi
l’acció municipal en la seva actuació per pal•liar les conseqüències de la crisi
econòmica i per reforçar els serveis públics.
Les propostes del pacte s’emmarquen en la defensa de la cohesió social i en
l’aprofundiment i la protecció dels instruments de gestió i els recursos econòmics
municipals, així com en la potenciació d’una activitat econòmica a la ciutat que pugui
generar ocupació.
Per aconseguir-ne
compromisos:

el

desenvolupament

es

concreten

els

següents

Primer. Continuar reforçant l’Acord Social contra la Crisi signat l’any 2012 i
posar els recursos econòmics suficients per donar compliment als objectius i a
les accions contemplades.
Segon.- Generar més oportunitats econòmiques i laborals.

a) Fomentar l'ocupació dels treballadors i treballadores que estan en situació
d'atur i la millora de la seva qualificació i de les seves competències
professionals.

b) Treballar per reduir els efectes laborals de la crisi amb accions pal•liatives
puntuals d’ocupació, mitjançant el manteniment dels plans d’ocupació locals
destinats al conjunt dels diferents col•lectius d’aturats de Cornellà de Llobregat
registrats al Servei d'Ocupació de Catalunya i usuaris del Servei de Polítiques
d’Ocupació Local, amb la finalitat de reforçar els serveis municipals i l'activitat
associativa, i realitzar tasques de manteniment físic i de cohesió social de la
ciutat.
c) Reforçar l’activitat econòmica i comercial, i afavorir que les empreses locals
(comerços, microempreses i PIME) contractin treballadors i treballadores de
Cornellà en situació d'atur mitjançant convenis i subvencions.
d) Demanar al conjunt d’administracions públiques la recuperació de les polítiques
actives d’ocupació i formació que facilitin la creació de llocs de treball a
Cornellà de Llobregat, la comarca del Baix Llobregat i l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, en les modalitats que estiguin al seu abast.
e) Dur a terme un pla local que aprofiti la creació de la zona especial econòmica
contemplada en l’acord signat amb el Govern de la Generalitat, per tal d’atraure
nova activitat econòmica a la ciutat.
f) Dur a terme un pla d’avaluació i millora de l’empresa municipal
PROCORNELLÀ per garantir el seu paper en la promoció econòmica i social
de la ciutat.
g) Donar suport als treballadors i treballadores autònoms i als emprenedors i
emprenedores en l'inici de la seva activitat. Contemplar dins de les ordenances
fiscals mesures de suport a la implantació de noves activitats econòmiques,
impulsades per emprenedors de la ciutat.
h) Estudiar la possibilitat de fer créixer l’oferta de vivers d’empreses a la ciutat i
generar nous espais per ubicar-hi noves oportunitats de creació, innovació i
autoocupació.
i)

Afavorir iniciatives que fomentin l'economia social,
l’emprenedoria col•lectiva, com ara el cooperativisme.

l'autoocupació

i

j)

Elaboració d’un pla d’agilització i millora dels circuits administratius municipals
que faciliti la creació d’activitats econòmiques d’acord amb el que preveu la
normativa vigent.

k) Establir projectes de sensibilització de caràcter transversal entre diverses àrees
de l’Ajuntament per tal de fomentar el consum responsable i de proximitat entre
empreses, entitats i equipaments públics de la ciutat.

Tercer.- Garantir la cohesió social i generar oportunitats socials, culturals i
educatives.

a) Destinar els creixements d’ingressos no previstos i sense destí finalista a
ampliar les partides municipals adreçades a l’atenció social mentre continuïn
creixent les situacions de vulnerabilitat social.
b) Reforçar l’Oficina Municipal d’Habitatge per atendre les situacions
d’emergència social, com la manca d’habitatge, la sobreocupació o la
residència en infrahabitatges.
c) Proposar a les altres administracions que prioritzin, d’acord amb les seves
responsabilitats i competències, la posada en marxa d’iniciatives relacionades
amb l’atenció a les emergències socials, com la pèrdua d’habitatge, la pobresa
infantil o l’atur juvenil.
d) Promoure un paper preventiu de la Xarxa d’Atenció a la Infància incorporant-hi
altres institucions i entitats locals.
e) Promoure la transversalització de les polítiques d’infància i adolescència,
fomentant una revisió global de les polítiques municipals des del prisma de la
preeminència de l’interès de l’infant o adolescent.
f) Promoure programes formatius, culturals, esportius i socials adreçats a les
persones amb major vulnerabilitat social per tal d’atendre la seva situació
emocional i ampliar-ne les possibilitats d’ocupabilitat.
g) Estudiar les possibilitats d’una major progressivitat en les taxes i els preus
públics relacionats amb els serveis i equipaments municipals, per tal de
facilitar-hi l’accés a les persones i famílies més vulnerables de Cornellà.
h) Continuar treballant per poder mantenir una oferta cultural estable, plural i de
qualitat, on es prioritzi la formació de la ciutadania, impulsant la seva capacitat
de creació i innovació.

Quart.- Apostar per la formació com a via de promoció social.

a) Impulsar la creació de la Taula de la Formació Professional de Cornellà de
Llobregat amb la finalitat de potenciar l’oferta educativa de formació i orientar-la
en els nous filons d’ocupació i en les necessitats que s’identifiquin en les noves
activitats econòmiques, adaptant-la al teixit productiu del nostre àmbit territorial.
b) Potenciar l’oferta de la formació professional- dual als instituts de Cornellà de
Llobregat, impulsant el diàleg i l’acord amb el món de l’empresa.

c) Treballar per reduir l'abandonament escolar i millorar la inserció laboral dels i
les joves reforçant les actuacions de transició escola - treball.
d) Promocionar projectes de formació intel•lectual dels infants i de suport escolar
en totes les etapes educatives obligatòries relacionats amb el coneixement del
medi, la comprensió lectora i el coneixement de la llengua anglesa i les
matemàtiques.

Cinquè.- Protegir i promocionar el patrimoni de la ciutat.
a) Cercar directament des de l'Ajuntament la rendibilitat i la utilització digna del
patrimoni com a font d'activitat econòmica o cultural, en especial can Bagueria i
can Maragall.
b) Creació de la Taula de Patrimoni com a òrgan de coordinació de les polítiques
municipals en matèria de patrimoni de valor arquitectònic, històric, artístic i
arqueològic, i de debat sobre els criteris per a la seva protecció, intervenció i
difusió.
Sisè.- Seguir ampliant la governança i el debat públic.
a) Ampliar l’obertura de dades públiques sobre la gestió municipal a la ciutadania
(CORNELLÀ GOVERN OBERT), incorporant-hi nous elements de
transparència com l’open data, amb dades de lliure accés i reutilització per part
de la ciutadania.
b) Revisar els reglaments municipals i el funcionament dels consells sectorials de
participació per tal de millorar el seu paper dinamitzador de la participació
ciutadana.
c) Fomentar el Consell de Ciutat com un espai bàsic de debat públic i de consens
políticosocial en la gestió de l’Ajuntament.
d) Fomentar que els mitjans i els serveis de comunicació corporativa municipals
(web, ràdio, revista i similars) esdevinguin una eina facilitadora de la
governança, la transparència, el debat públic i el bon govern.
Setè.- Garantir els recursos econòmics suficients per tal d’estructurar les
prioritats i els objectius de l’acció de govern en la defensa dels serveis actuals i
afrontar els reptes fixats en aquest acord, sense oblidar els criteris que respectin
l’equilibri financer en els pressupostos municipals.
Vuitè.- Evitar el creixement excepcional de la pressió fiscal.

Novè.- Demanar a l’Administració estatal i autonòmica el compliment de les
obligacions adquirides amb la ciutat, el manteniment dels suports econòmics
fixats i el repartiment de la coresponsabilitat en la prestació dels serveis.
Els grups municipals signants ens comprometem a avalar que totes aquestes
actuacions s’incorporin a les ordenances fiscals i als pressupostos municipals dels
anys 2014 i 2015.
L’actual situació aconsella poder establir un nou àmbit de reflexió, de diàleg i de
major coneixement de l’activitat municipal. Caldrà, doncs, constituir un espai per
desenvolupar el seguiment d’aquest acord, així com per estudiar d’altres iniciatives
que es produeixin en els propers dos anys. Això justifica la creació d’un nou instrument
que no estigui relacionat amb l’Administració ordinària i amb la responsabilitat de
govern, però que sí que serveixi per cobrir aquest acord i ampliar el consens
municipal. Per aquests motius es constituirà una comissió executiva municipal formada
per l’alcalde i tres membres de cada grup signant.

Cornellà de Llobregat, a 5 de novembre de 2013.

Antonio Balmón Arévalo
Alcalde

Arnau Funes Romero
Cap de Llista de IVC-EUiA

