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3- AJUNTAMENT

Esquerra aposta per una organització àgil, transparent, que solucioni els problemes dels cervellonins 
i cervellonines. Cal adaptar l’organització de l’ajuntament de Cervelló a les necessitats dels nostres 
veïns, fugir també de les estructures rígides i apostar per sistemes organitzatius flexibles que afavoreixin 
l’eficiència i rapidesa en l’Administració local. En aquest aspecte és clara la necessitat d’establir la figura 
dels directius públics professionals, així com instaurar un model de treballadors públics que doni prioritat 
a les capacitats i, per tant, generi institucions flexibles i adaptables a les necessitats de cada moment. 

El govern local ha de garantir la llibertat de tothom. El límit de la llibertat individual es troba en la llibertat 
col·lectiva i el bé comú. Elaborarem polítiques i accions que garanteixin el dret a un lliure desenvolupament 
de la persona i, al mateix temps, fomentarem la necessitat que cada individu sigui respectuós amb els 
altres. Cal, doncs, assegurar que l’interès individual respecti sempre el bé comú.
L’acció de govern d’Esquerra s’esmerçarà en la defensa de la igualtat i la llibertat de les persones, 
i vetllarà perquè no es produeixin situacions de discriminació en la relació entre l’Administració i els 
ciutadans i les ciutadanes ni al si de la ciutadania. L’ajuntament farà especial atenció a aquells col·lectius 
que estiguin en situacions de risc.
Per tal de garantir una convivència cívica, lliure i respectuosa, les polítiques municipals d’Esquerra 
passen per la protecció del bé comú, l’equitat i la dignificació social de la vida i dels afers públics. 
Esquerra garantirà, mitjançant el compliment de la llei, el dret a la seguretat de totes les persones com a 
ciutadans i ciutadanes que es relacionen entre ells i amb l’Administració. Els ciutadans i les ciutadanes 
han de tenir la seguretat que l’ajuntament vetllarà pels seus interessos i pels interessos del conjunt de 
la societat.
L’espai públic ha de ser el punt de trobada principal de la ciutadania. Ha de ser, doncs, un àmbit de 
tolerància i d’aprenentatge constant, presidit per la cultura del respecte a les persones i a l’entorn. S’ha 
de treballar per evitar la degradació urbana que provoquen certes actituds incíviques que empitjoren la 
qualitat de vida i, sobretot, l’entorn. Aconseguir-ho és una responsabilitat col·lectiva i de la qual cal que 
tothom sigui plenament conscient a partir de l’exercici dels drets i deures propis d’una societat amb 
maduresa democràtica.
Fer complir les normes que regulen l’ús de l’espai públic és la garantia perquè aquest espai sigui 
democràtic i realment de tothom. 
Aquestes polítiques es duran a terme amb els cervellonins, es treballarà amb la idea d’actuar amb els 
cervellonins i comptar amb ells a l’hora de prendre decisions sense deixar-los oblidats fins després de 
quatre anys.

Les propostes d’Esquerra per al mandat vinent, doncs, constituiran la base per al benestar i la convivència 
d’avui i la de les futures generacions cervellonines. Això, però, només s’aconseguirà amb una decidida 
acció de govern de l’ajuntament en pro del foment del respecte entre persones i de l’entorn.
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3.1 Hisenda

Les finances de l’ajuntament d’Esquerra estaran sotmeses a mecanismes d’austeritat i transparència, 
control democràtic i honestedat en la gestió.

•	 Vetllar, mitjançant mesures d’informació 
i control, perquè la gestió municipal sigui 
transparent, eficient i eficaç. Anualment, 
un cop aprovat el pressupost, es farà una 
xerrada explicativa oberta a la ciutadania, 
a l’Ateneu de Cervelló, per tal d’explicar 
el pressupost d’aquell any de forma 
comprensible. 

•	 Seguir amb rigor la planificació i l’execució 
pressupostàries. 

•	 Contenir als límits raonables la pressió fiscal. 
Els cervellonins mai no es poden trobar en 
una situació de dificultat econòmica degut 
als impostos municipals.

•	 Tendir a la simplificació del sistema fiscal 
municipal. Facilitar l’exercici dels deures 
dels ciutadans respecte a l’Administració 
local. És necessari preveure accions com 
simplificar i millorar l’eficàcia del sistema 
tributari local, mitjançant actuacions com 
la possibilitat de pagament dels impostos 

de forma mensual i regular, a l’estil de 
tarifa plana. En aquest aspecte tributari 
s’incidirà en la cohesió social establint un 
sistema de tarifació social que tingui en 
compte de forma prioritària els col·lectius 
més desafavorits (gent gran, persones 
sense recursos...).

•	 Respondre a criteris escrupolosos de 
transparència en la gestió dels contractes 
públics, mitjançant l’estricte respecte dels 
principis de contractació per a l’adjudicació 
de les obres, subministraments i 
consultories. 

•	 Seguir principis d’austeritat pel que fa a 
la construcció, la prestació de serveis, la 
comunicació i el manteniment.

•	 Aplicar mecanismes de transparència en els 
criteris d’adjudicació dels ajuts, sobretot pel 
que fa a l’habitatge, a les places en centres 
educatius i als serveis socials bàsics. 

3.2 Comunicació

Esquerra potenciarà els mecanismes de proximitat i de comunicació amb els ciutadans per tal 
d’acostar a la ciutadania la política i la gestió municipals.

•	 El Diari de la Vila (butlletí de l’ajuntament de 
Cervelló) reservarà un espai per a entitats 
del municipi i un altre per a la ciutadania.

•	 Panells informatius al poble per tal que 
les entitats puguin penjar els cartells 
per difondre les seves activitats, sense 
necessitat d’embrutar les façanes.

•	 Treballar per una Ràdio Cervelló competitiva. 
L’emissora municipal ha d’ésser un referent 
d’informació cervellonina, on prevalgui el seu 
sentit participatiu. Cal millorar l’equipament 
actual i publicitar la seva programació 
mitjançant el butlletí municipal.

•	 Fer possible que Ràdio Cervelló pugui 
emetre en directe els actes que realitzin les 
entitats de Cervelló.

•	 Vetllar perquè la programació musical oferta 
per Ràdio Cervelló sigui majoritàriament en 
llengua catalana, distribuïda equitativament 
en tota la franja de programació.

•	 Garantir una web municipal de qualitat, a 
partir d’una clara vocació d’informació i 
servei al conjunt de la ciutadania. 
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3.3 Atenció al ciutadà  

Considerem que és imprescindible apropar  l’administració a la ciutadania. Cal tenir en compte els 
cervellonins i actuar sabent quines són les seves problemàtiques reals.

•	 Servei d’atenció al ciutadà (SAC), cap 
petició sense resposta. El model està 
organitzat amb un senzill Full de Servei 
d’Atenció al Veïnat, en el qual s’hi anoten 
la petició o suggeriment de millora, les 
dades de qui la fa i en quina data. El 
full és revisat per l’equip de govern i en 
un màxim de catorze dies, es truca a la 
persona indicant-li la viabilitat o no del 
que demana, i en quin termini aproximat 
es podrà realitzar. Aquest mateix full 
serveix per mantenir l’assumpte en 
agenda i fer el seguiment fins el moment 
en el qual es porta a terme la petició (a 
vegades, per falta de recursos, cal esperar 
força temps). Un cop realitzat, es posa la 
data, es tanca el cicle del procediment i 
s’arxiva el full.

•	 Horari de visites dels regidors amb els 
ciutadans. Els regidors així com l’alcalde 
tindran un horari de visites perquè els 
ciutadans puguin expressar les seves 
problemàtiques.  

•	 Creació d’un Consell de Suggeriments (tal 
com preveu l’article 20.1 d) LBRL) per tal 
que els cervellonins tinguin a disposició 

uns formularis per fer suggeriments a 
l’Ajuntament. 

•	 Administració electrònica. Aconseguir que 
tots els tràmits administratius locals es 
puguin fer mitjançant la web. Fer que sigui 
possible la presentació d’instàncies, el 
pagament d’impostos, demanar certificats 
d’empadronament... per via telemàtica.

3.4 Participació

Esquerra actuarà per a Cervelló amb els cervellonins, sense oblidar mai que són la raó de ser de la 
nostra actuació.

•	 Fer política de proximitat tenint reunions 
periòdiques amb les entitats per saber les 
seves necessitats.

•	 Redacció del Reglament de Participació 
Ciutadana. Aquest haurà de servir per 
establir les bases per fer de Cervelló un 
poble participatiu.

•	 Afavorir que la població nouvinguda 
participi activament en les manifestacions 
col·lectives que configuren la personalitat 
del municipi per aconseguir la progressiva 
vinculació a la societat i al país d’acollida.

•	 Assemblees informatives cada vegada que 
hi hagi alguna actuació de rellevància i que 
es cregui convenient compartir-la amb la 
ciutadania, “democràcia participativa”.

•	 Realització de consultes populars municipals 
per als temes que així ho requereixin, com 
pot ser reforma del carrer Major...

•	 Treballar per fer possible la realització de la 
Consulta per la independència a Cervelló, 
col·laborant amb la societat civil, que 
legalment ha de ser qui ho impulsi.

•	 Publicar les actes dels plens, els 
suggeriments dels veïns ... a la web 
municipal.

•	 La festa Major, la fira d’entitats així com 
d’altres activitats han de ser realitzades i 
dissenyades per les entitats, i l’ajuntament 
només s’encarregarà de gestionar la idea 
que hagin expressat les entitats.
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3.5 Seguretat ciutadana

Esquerra garantirà, mitjançant el compliment de la llei, el dret a la seguretat de totes les persones 
com a ciutadans i ciutadanes que es relacionen entre ells i amb l’Administració. Els ciutadans i les 
ciutadanes han de tenir la seguretat que l’ajuntament vetllarà pels seus interessos i pels interessos 
del conjunt de la societat.

•	 Incrementar la col·laboració entre la policia 
local i els Mossos d’esquadra, en el marc 
de la junta local de seguretat, i l’avaluació 
dels programes de prevenció i coordinació 
en matèria de seguretat.

•	 Potenciar la policia local de proximitat. 
Cal que sigui un referent dels serveis 
municipals. Treballar per aconseguir un 
servei de policia local tan propera com sigui 
possible a la ciutadania a fi de facilitar un 
major coneixement de les problemàtiques 
del territori.

•	 Augmentar la presència d’efectius de la 
policia local a les portes i als voltants de les 

escoles i de l’institut. També es realitzaran 
programes a les aules per sensibilitzar 
l’alumnat dels perills i per explicar quins són 
els mitjans de què es disposen per ajudar el 
conjunt de l’alumnat i el professorat. 


