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Lloc: Pla de la Calma Reunió acord govern ERC - CUP No.1   2/06/2015 

Hora inici: 20:30 Hora final: 23:00 Annexes: 0 

 

ASSISTENTS: 

 

ERC : CUP: 

Rafel Caballeria Hug Lucchetti  

Joan Masferrer Roser Homs  

Albert Cervera  Nico Planterose  

Isabel Sallés  Xavi Betran  

 

TEMES TRACTATS / OBSERVACIONS:  

 

 

1. Gestió de la reunió 

 

S’estableix que la primera trobada se centrarà en els programes de les 
dues formacions i la possibilitat de portar-los a terme. Es vol establir els 

principals projectes que caldrà tirar endavant durant els propers 4 anys, i en 
cap cas parlar de càrrecs o regidories concretes. 
S’està d’acord en la visió d’ERC que cal tenir una visió transversal en tots 

els projectes i prioritats i evitar les visions sectoritzades.  
També caldrà establir urgències del proper govern per a aquesta segona 
meitat del 2015. 
  
La CUP puntualitza que qualsevol acord i, en general, el model de relació 
entre les dues forces s’ha de basar en una relació d’igualtat, i no establir 
diferències segons la quantitat de regidors. 

També vol fer constar que des de l’assemblea de la CUP es va insistir a 
mantenir el seu ADN rupturista i transformador. 
 

ERC no hi veu cap inconvenient, i proposa començar el treball en comú 
relacionant i repassant aquests projectes prioritaris i, si hi ha consens, més 
endavant parlar d’organització i de responsabilitats. 
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2. Temes tractats 

 

1. Tèxtil Rase - Gestió ús equipaments 
 

ERC proposa un centre sociocultural, centre cívic per a tots els 
àmbits culturals. 
Cal buscar subvencions com a foment de cultura local i popular, i 

també per poder finançar la reforma de tot l’edifici, que està 
“protegit”. 
  

Passos: Rehabilitar tot l’edifici i l’exterior. Fer un pla d’usos amb  
les entitats. Obres i estructura de gestió. 
  
La CUP demana buscar els mecanismes participatius perquè les 

entitats puguin dir-hi la seva. Cal prioritzar l’autogestió dels joves. En 
l’àmbit cultural, cal tendir a un model de gestió comunitària, que 
estigui gestionat per les entitats.  
 

ERC afegeix que, de totes maneres, caldria elaborar un nou pla 
d’usos (no només de la Tèxtil sinó de tots els equipaments 
municipals). 
 

A més, cal facilitar l’accés i els horaris a tots els equipaments i als 
espais públics. Al contrari de cap on s’ha anat els darrers anys, cosa 

que ha malmès l’autogestió i el moviment comunitari. Caldrà facilitar 
tots els mitjans, des dels tècnics municipals, amb un canvi de visió 
en aquest sentit. 

 

La CUP diu que cal un espai familiar molt ampli que pugui incloure 
activitats de lleure, facilitar la conciliació familiar, la  coresponsabilitat 
en la criança... I que la Tèxtil Rase pot ser l’espai on dur-ho a terme. 

Però no es vol esperar a tenir rehabilitada la Tèxtil per fer-ho i, per 
tant, caldria buscar un espai alternatiu mentre duri la rehabilitació. 
Per part d’ERC no hi ha cap inconvenient, atès que també inclou 

aquesta proposta en el seu programa.  
 

En línies generals, doncs, es comparteix que cal prioritzar el projecte 
de revifar tot el complex de la Tèxtil Rase per al foment de la vida 

associativa de Cardedeu, i que cal facilitar l’accés i la disponibilitat 
de recursos per al món cultural i associatiu del poble. 
 

2. Contractació / Municipalització de personal 
 

La CUP comenta que cal evitar l’externalització dels serveis, i que 

s’ha de tendir, com a objectiu, la municipalització dels serveis 
municipals en la mesura que sigui possible. Se cita, com a exemple, 
l’empresa que gestiona el cinema Verdi, en què els tècnics podrien 

ser perfectament treballadors de l’Ajuntament. 
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ERC hi està d’acord i ho veu factible en alguns casos, però en 

d’altres, com en la neteja viària, la recollida de residus o tots els 
serveis consorciats, creu que poden ser de gestió interna difícil . 
  
La CUP planteja revisar i auditar les diverses externalitzacions i 

examinar les motivacions i possibilitat de remunicipalització. A més, 
en cas que no es pugui municipalitzar el servei, es planteja 
augmentar el control des de l’Ajuntament, sobretot pel que afecta les 

condicions laborals. A més, es poden buscar propostes alternatives, 
fomentant cooperatives o empreses de caire més social. 
 

Per tant, s’està d’acord que cal revisar la situació general i, cas per 
cas, auditar el que calgui, consensuant allò que sigui possible 
gestionar directament des de l’Ajuntament i controlar bé allò que 

estigui externalitzat, sobretot pel que fa a situacions laborals del 
personal. 
  

3. Habitatge 
 

Des de la CUP es proposa crear un Pla Local d’Habitatge. És 

important i urgent. És important realitzar un anàlisi de detecció de 
tots aquells habitatges buits, no només els de les entitats financeres, 
com inclou l’ordenança actual. Actualment només n’hi ha 8 que 

compleixen condicions establertes dels 752 censats el 2011 (i es 
creu que en falten molts per detectar). L’actuació hauria de ser 
diferent en funció de si la propietat és d’una entitat financera o d’un 

particular. S’apunten algunes mesures que caldria emprendre que 
van des de crear càrregues impositives, a parlar amb els propietaris, 
detectar habitatges en mal estat... 

L’objectiu seria crear un parc d’habitatge social. 
  

ERC hi està d’acord a fer l’anàlisi dels habitatges i, una vegada es 
tingui aquesta diagnosi, aplicar les eines que calguin i de les quals 

es disposi. Apunta que es va intentar fer una oficina local d’habitatge 
fa uns anys i no va funcionar. Però el context era diferent, potser ara 
sí que funcionaria. Es pregunta: Quines mesures es podrien fer? 

Convenis? 
  
La CUP proposa incorporar dins el Pla Local d’Habitatge models de 
tinença alternatius com cooperatives d’habitatge amb cessió d’ús o 

masoveria urbana amb ajuts de rehabilitació. Hi ha molts models 
diferents més equitatius de propietat o ús que no es coneixen i que 
amb el suport de l’Ajuntament es podrien implantar.   

Cal un paper actiu en el foment d’aquesta classe de tinença.  
Proposa que, en paral·lel a l’anàlisi, s’hauria de començar a pensar 
possibilitats de gestió. És un tema important i cal dedicar-hi recursos. 

I s’hauria de començar a activar els recursos possibles. 



    ACTA REUNIÓ | ACORD GOVERN ERC - CUP     

4/7 

  
ERC diu que es comparteix l’objectiu i la prioritat d’aquest punt. Es 

va manifestar en l’últim ple municipal, on es va aprovar l’ordenança i, 
de fet, va ser l’única formació política que va posar de manifest que 
l’ordenança aprovada era molt pobre i que calia anar més enllà. 
Proposa consensuar les etapes per arribar a aquest objectiu.  
  
ACORD - Priorització d’aquest punt i objectiu consensuat 
 

4. Política social 
 

La CUP manifesta prioritzar les situacions d’emergència, detecció 

dels casos (serveis socials) i posa de manifest la necessitat de 
coordinació dels diferents serveis: sanitaris, socials, educatius... Cal 
canviar el paradigma de serveis socials (que no només sigui 

assistencialista). Priorització important. 
  
ERC hi està d’acord. Perquè la política social no només sigui 
assistencialista, vol crear una xarxa de promoció social, per tal de 

promoure una xarxa social a través de les entitats i associacions, i 
d’aquesta manera crear fórmules per evitar exclusions.  
  

La CUP, sobre els drets socials i les exclusions, demana buscar més 
suport i les fórmules possibles per no excloure ningú, en particular, 
facilitar l’accés al padró. I demana uns pressupostos més orientats a 

aspectes socials. 
  
ERC hi està d’acord, tot i que a vegades l’Ajuntament no té totes les 
competències, es poden buscar fórmules. És un dels àmbits que té 

implicació en molts sectors i s’hauria de tractar transversalment, 
aquesta gestió podria facilitar la millora. És clar que és un dels temes 
prioritaris a l’hora d’augmentar recursos, perquè actualment no se’n 

disposa. 
  
ACORD - Cal augmentar els recursos destinats a politiques socials 

 

5. Revisió estat actual i pressupost 
 

La CUP considera que de forma immediata a l’entrada a govern cal 

conèixer el grau d’execució dels pressupostos actuals (prorrogats del 
2014) i aplicar totes les mesures possibles per donar més biaix social 
als pressupostos del 2015. També cal revisar l’estat actual d’aquelles 

mocions aprovades pel ple durant l’últim mandat i executar 
immediatament les que no s’han aplicat com la de “Cardedeu lliure 
de retallades” o la moció per treure la reserva de sòl pel quart 

cinturó.  
  
ERC està d’acord que la primera actuació sigui mirar l’estat 
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d’execució del pressupost, revisar-lo i aprovar el del 2015. 
Sobre la revisió de les mocions, també hi està d’acord, tot i que se 

sobreentén que les presentades per ERC o CUP estarien 
implícitament incloses als programes electorals. 
   
ACORD - S’haurà de revisar l’estat d’execució del pressupost, la 

proposta que es va fer i adaptar-la. 
 

6. Participació i transparència 
 

ERC proposa orientar la participació a processos concrets, molt 
definits. Un cop identificats i consensuats, contactar amb els actors i 

els agents implicats, una fase d’informació i difusió, i una darrera 
fase participativa i d’execució. És molt important que les actuacions 
tinguin una gran visualització. Han de ser processos participatius 

vinculants, sobre temes concrets i que siguin possibles d’executar. 
Consensuar possibles processos que siguin executables, 
engrescadors, definits. I que siguin realistes (disposin de 

finançament). Portar-ho a la pràctica real.  
 

També cal portar a l’extrem la transparència i el bon govern (complir 

els estàndards i ítems), publicar la informació disponible. Agradaria 
iniciar un procés ràpid, que es visualitzi un resultat i que aquesta 
experiència fomenti la participació. Cal inculcar cultura participativa, 

per tant, cal anar implantant-ho progressivament. 
 

La CUP diu que existeixen processos concrets participatius en el 
programa. POUM, PAM, … És un dels temes en què es vol 

aprofundir, cap a un model de democràcia participativa. A part dels 
processos s’ha d’incidir en una tasca d’activació, formació sobre 
aquest canvi de model. Cal establir altres eines que s’haurien de 

fomentar. Cal molta informació. Defineix democràcia participativa en 
quatre punts: 
- que hi pugui participar tothom en igualtat de condicions. 

- que hi hagi informació prèvia plural i de qualitat sobre els temes 
que cal tractar. 
- que hi hagi espai de dialeg i deliberació. 

- que prevalgui l’acord per consens per sobre del vot.  
  
ERC hi està d’acord però diu que s’han de dur a terme processos 
participatius concrets, no crear consells i convocar-los sense temes 

possibles que calgui tractar. Es poden generar consells sectorials o 
orientar-se a projectes i activar els òrgans segons els processos que 
s’estiguin fent o es vulguin executar. Per exemple, els processos 

previstos de manera més immediata serien: revisió del POUM 
(cinturó verd), pressupostos, espai públic (Can Serra - Mil·lenari)... 
  

La CUP argumenta que els diferents àmbits de participació han de 
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poder fer arribar iniciatives pròpies, de caire popular, que no estiguin 
previstes pel govern, no només participar en les propostes que se’ls 

facin. Cal acceptar aquest grau de no control i coresponsabilitzar la 
ciutadania de l’impacte de les seves decisions.  
S’han de crear i fomentar els consells (com el Consell Social 

Municipal) per posar en contacte els diferents actors i que es treballi 
per prioritzar actuacions, establir metodologies i disposar d’òrgans on 
es pugui rebre informació.  
  
ERC diu que crear massa propostes i que no es puguin executar pot 
desmotivar la participació. Amb processos concrets és més fàcil que 
hi hagi participació. 
  
Acord en el fons i en l’objectiu, però diferències en l’enfocament i el 
model d’aplicació de la participació 
 

7. Generació ocupació - Desenvolupament econòmic - Pla 
estratègic - Alternatives model econòmic. 

    
La CUP proposa fomentar la formació i creació de cooperatives. I 

també, seguint la línia de l’habitatge, gestionar els locals buits per 
facilitar l’emprenedoria. Totes aquestes mesures s’haurien d’incloure 
en un debat ampli i participat (no només empresa-institució) entorn 

de les alternatives econòmiques amb un pla estratègic per a la 
creació d’ocupació. 
  
ERC vol orientar el model del CSETC cap a un àmbit més local, de 

Cardedeu, coordinar les actuacions que s’hi fan i crear un mercat 
amb producte local i de proximitat, potenciar-lo en les fires, donar-li 
un perfil més específic i singular.  
  
ACORD - S’haurien d’enfocar els recursos disponibles com el 
CSETC, formació, mercat, fira i ocupació cap a àmbits locals (menjar 

proximitat) models socials i cooperatius. Promoció d’àmbits locals.  
 

Temes pendents propera reunió 

    
ERC exposa que, entre d’altres, voldrà seguir prioritzant objectius com ara:  
 

- Acabar de definir el pla de desenvolupament local i econòmic. 
- Educació / Escola de música 

- Mobilitat (peatonalització centre, carrils bici...) 
- Urbanisme (unió dels parcs Pinetons i Pompeu Fabra) - Riera 
- País 

 
 

La CUP també voldrà tractar, entre d’altres, els temes següents: 
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- Feminisme: pla d’igualtat 
- Xarxa d’economia solidària i federació cooperativa (cal revisar). 

- Fiscalitat progressiva 
- Codi ètic 
- Joventut 

- Transparència i participació (canals comunicació i participació). 
- Seguiment i calendarització dels acords de govern. 

 

Acords finals 
 

Continuar amb la definició i consens dels objectius prioritaris, en una 

propera reunió divendres 5/6/2015, de 20.00h - 22.00h 
 

 


