EL SEU ACORD SOCIAL NO ATURA LA MISÈRIA
Elaborat sense participació
Si bé el govern local del PSC es vanta d’haver teixit un gran acord social amb desenes d’entitats de
la ciutat, la realitat és que a dia d’avui no hi ha hagut cap tipus de reunió o espai de debat o de treball,
ni amb les entitats, ni amb la ciutadania ni amb els partits. Tot es redueix a un text base elaborat pel
govern i una ronda d’aportacions via correu electrònic, amb el consegüent filtratge i vistiplau unilateral
al text definitiu per part del govern. Adquireix encara més importància aquesta participació quan parlem
d’un pla que, a quatre anys vista, ha de determinar de manera substancial l’acció de govern.
Manca una anàlisi de la situació socioeconòmica
Si cal un acord social, o pla de rescat, és perquè vivim una realitat que ens obliga a prendre tot
aquest seguit de mesures. Si bé una de les principals preocupacions dels cornellanencs i
cornellanenques, lògicament, és la feina, no s’hi donen dades de desocupació; s’atreveix a parlar de
«reactivar el comerç local», però sense esmentar els grans magatzems, hipermercats i supermercats
que inunden la ciutat; s’anima a «reforçar el teixit associatiu» tot partint d’una situació d’absolut
clientelisme i menyspreu a les entitats mínimament crítiques; i arriba a dedicar un apartat a «protegir
l’habitatge», però cap rastre a l’anàlisi de la realitat de desnonaments, d’especulació immobiliària o de
l’estat de molts edificis de la nostra ciutat. Sense una anàlisi de les causes de fons, estructurals,
d’aquesta crisi, difícilment podrem donar solucions que vagin a l’arrel del problema.
Cap tipus de concreció
També hem de destacar que la major part de les propostes són massa genèriques. No s’hi concreta
gairebé res. Tant és així que, per cada proposta –que amb prou feines arriba a les dues o tres línies–,
podríem fer un bon grapat d’accions concretes, amb finalitats i orientacions ben diferents. No es diu
qui, com ni quan ho farà, ni amb quins recursos. En cap cas afirmem que siguin propostes inviables,
però la voluntat política de dur-les a terme és la línia que marca la diferència entre una proclama
genèrica que no sabem si es concretarà ni com i una proposta concreta amb terminis i recursos
materials, humans i econòmics associats.
Cap mena d’avaluació
Un fet que ens hauria de preocupar especialment és que no s’ha fet cap mena d’avaluació seriosa
de l’Acord social 2012-2016. Fent-hi una ullada ràpida, podrem afirmar amb total seguretat que bona
part de les propostes no s’han dut a terme i d’altres han estat insuficients o directament no han reeixit,
fet que ja ens fa desconfiar de la utilitat real del nou Acord. Alhora, el fet que moltes propostes siguin
massa genèriques i gens concretes –fet que es repeteix en l’Acord Social 2016-2020–, en dificulta
enormement la fiscalització. En el nou Acord es repeteix la mateixa proposa de seguiment, cosa que
equival a no establir cap mecanisme efectiu d’avaluació per poder-lo adaptar i millorar segons la
realitat de cada moment.
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EL PLA DE RESCAT PER A LA GENT
No es tracta, en cap cas, d’un Acord Social alternatiu ni de cap proposta acabada. Partint d’un text
base, com dèiem, inconcret en molts àmbits, i elaborat per un equip de govern que es diu
socialdemòcrata però que no deixa de ser el primer executor de les polítiques neoliberals a la nostra
ciutat, presentem a continuació algunes propostes que, en un procés participatiu de debat i construcció
col·lectiva de l’Acord Social, hauríem proposat a la resta d’entitats i actors socials per poder-les
treballar i consensuar.
Tret d’alguna excepció puntual que requerirà de la intervenció d’altres nivells institucionals, totes les
propostes són aplicables directament des de l’Ajuntament. Si bé algunes són competència d’altres
administracions, res no impedeix que l’Ajuntament intervingui per garantir els drets més bàsics de les
persones. Amb tot, això no ens eximeix d’exigir la responsabilitat de les administracions competents.

Habitatge i medi ambient
1. Programa de rehabilitació d’habitatges, directament des de l’Ajuntament o a través d’empreses
públiques, atorgant si escau els ajuts necessaris, a fi de garantir les condicions d’habitabilitat i generar
ocupació en aquest àmbit. La renovació i la rehabilitació han de ser una prioritat per davant de la nova
construcció.
2. Obertura d’un alberg i d’habitatges d’acollida autogestionats, a fi d’atendre l’emergència
habitacional sobrevinguda de col·lectius com famílies desnonades, dones i joves amb una situació
familiar complicada, persones que han perdut la feina, amb drogodependències, etc., a més de tenir un
paper de reinserció d’aquests col·lectius.
3. Promoure i reforçar les formes de tinença alternatives com la masoveria, el cooperativisme, la
propietat temporal o compartida, el dret de superfície, etc., tant per situacions d’exclusió social com per
garantir l’emancipació juvenil.
4. Creació de l’Observatori de l’Habitatge de Cornellà com a espai de proposta, debat i seguiment
de les polítiques d’habitatge amb la participació de les entitats i la ciutadania. Entre d’altres, ha de
donar suport a l’Oficina de Mediació Hipotecària i als adjudicataris d’habitatges de lloguer social.
5. Creació d’un banc d’energia. Pla d’estalvi energètic a les instal·lacions municipals i ajuts per
realitzar auditories energètiques i millorar l’eficiència energètica en habitatges, entitats i petites
empreses, a fi de reduir el cost de la factura –caminant així cap a la reducció de la pobresa energètica–
i revertir una part de l’estalvi en noves millores d’eficiència energètica.
6. Promoure la instal·lació d’energies renovables a les cases, tot estudiant les vies per compensar
des de l’Ajuntament l’anomenat «impost al sol» (per exemple, a través del banc d’energia). Foment de
la creació i contractació de cooperatives d’energies renovables: és una opció de generació d’energia
neta i verda, solidària i de proximitat al territori. Instal·lació de panells solars tèrmics (principalment a
les teulades dels edificis públics) per aigua calenta i calefacció: suposarien un estalvi econòmic en
edificis com poliesportius, llars d’infants, etc.
7. Garantir una oferta d’habitatge social suficient a través d’actuacions sancionadores sobre els
grans tenidors i d’un parc d’habitatge públic adequat.
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Agricultura, alimentació i educació
8. Programa de recuperació del riu i dels terrenys agrícoles de Cornellà. Integració al Parc Agrari del
Baix Llobregat i facilitació de l’oferta de cicles formatius de la família professional agrària a Cornellà i
als municipis propers del Delta.
9. Potenciar els horts urbans autogestionats com a element d’esbarjo, formació, autoconsum i
generació d’ocupació. S’han d’integrar en tots els barris on sigui possible d’una manera organitzada,
ecològica i d’acord amb les normes d’integració paisatgística.
10. Pla d’ajuts econòmics tant per a estudis obligatoris com postobligatoris a fi de garantir que ningú
quedi fora del sistema educatiu per motius econòmics. Garantir la gratuïtat dels llibres de text a tota
l’educació obligatòria en col·laboració amb les AMPA.
11. Promoure espais de formació d’educadors i animadors, tant per als que treballen en l’àmbit
formal com en el no formal. Si escau, establir ajuts per a la creació d’ocupació en aquest àmbit a través
dels esplais i altres entitats.
12. Obertura d’un menjador públic que, lluny de la caritat i l’estigmatització, garanteixi l’alimentació
al conjunt de la població. Ha de ser un espai integrador que assumeixi el paper que se li pressuposa a
un menjador social en relació a les persones més desfavorides, però també el de menjador escolar en
l’àmbit de secundària, etc., i amb especial cura per les persones amb intoleràncies, vegetarianes i
veganes.

Veïnatge, participació i convivència
13. Creació d’una xarxa d’agents antirumors que, en la mateixa línia que la xarxa d’agents d’igualtat,
combati la rumorologia, la xenofòbia i el racisme i impulsi la integració, la convivència i el coneixement i
reconeixement de la diversitat cultural.
14. Creació de l’Observatori de les Migracions i la Interculturalitat de Cornellà com a espai de
proposta, debat i seguiment de les polítiques d’aquest àmbit amb la participació de les entitats i la
ciutadania.
15. Habilitació d’una adreça administrativa on facilitar l’empadronament de totes les persones, a fi
d’avançar cap a un escenari d’universalitat dels serveis públics. Tramitació de l’informe d’arrelament
amb l’empadronament com a únic requisit, sense exigència de contracte de treball.
16. Supressió del requisit d’empadronament durant un temps determinat per accedir a ajuts públics.
17. Creació de la figura d’assessor cultural a les escoles públiques, per tal de millorar la integració
des d’un vessant intercultural.
18. Creació d’un banc del temps, és a dir, la prestació de serveis sense remuneració –com classes
d’idiomes, cura d’animals o lectura per a persones grans– per fomentar la solidaritat i resoldre les
necessitats dels veïns i veïnes fent una ciutat més humana.
19. Foment de la solidaritat. Ha d’ésser un element transversal a totes les polítiques municipals, que
han de defugir la caritat, l’assistencialisme i la desactivació del potencial revolucionari de la situació
actual. Cada acció de l’Ajuntament ha de ser empoderadora i crear consciència sobre les causes de la
situació socioeconòmica.
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20. Assolir un sistema fiscal realment solidari, estructurat segons rendes per redistribuir la riquesa.
Revisar l’IIVTNU (Plusvàlua) perquè s’adeqüi a la realitat i no doni resultats abusius i rebaixar l’IBI
mantenint i ampliant els programes de reduccions, subvencions o ajornaments en funció de la situació
econòmica familiar.
21. Fomentar la participació activa de la població en les polítiques municipals, a través de la creació
d’assemblees als barris, transformant els consells sectorials en espais realment participatius i
sotmetent les decisions més rellevants a referèndum.
22. Garantir un teixit associatiu actiu, divers, integrador i dinamitzador de la vida social de la ciutat,
respectant la seva independència i acompanyant-lo en tot allò que precisi sense menystenir aquelles
entitats vistes com a crítiques o menys afins al govern municipal.
23. Realitzar un procés participatiu per decidir els usos de Can Bagaria –i d’altres espais buits–,
podent combinar activitats culturals i de lleure amb activitats productives generadores d’ocupació,
sempre des del sector públic i l’economia social i solidària.
24. Acabar amb la doble jornada laboral de la dona a través del repartiment i remuneració del treball
reproductiu i de cures. Priorització de l’atenció de les persones amb dependència allà on no arriba la
Llei de dependència.
25. Donar suport a la reforma horària i racionalitzar els horaris en aquells àmbits de l’Ajuntament on
sigui possible, per tal de fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, especialment de
les dones.

Petit comerç i indústria local
26. Aturar l’obertura de nous supermercats, hipermercats o grans superfícies i no requalificar
terrenys industrials com a sòl residencial.
27. Incorporar a Cornellà tots els terrenys del marge esquerre del riu actualment pertanyents al Prat.
Una part dels ingressos generats pels impostos dels comerços de l’Splau situats en aquesta zona han
d’anar destinats a polítiques efectives de protecció i promoció del petit comerç i la indústria local.
28. Desmantellar l’aparell clientelar i apostar per canals de diàleg i participació des del respecte a
l’autonomia dels comerciants.
29. Amb la participació activa i determinant dels comerciants, promocionar el comerç local amb fires
i esdeveniments, modificar l’ordenança sobre l’ocupació de la via pública, adequar les zones de
concentració comercial i col·laborar en la modernització i professionalització del comerç de proximitat.
30. Potenciar l’activitat d’assessorament per a la creació de llocs de feina a petites empreses, a
autònoms o a l’economia social i solidària i facilitar l’assessorament tècnic per la creació de
cooperatives i per al desenvolupament de l’activitat.
31. Potenciar els mercats municipals d’abastament, amb un manteniment adient, una fiscalitat i
horaris adequats i garantint una major diversitat d’establiments i productes.
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Cultura
32. Recuperar el Cinema Pisa per a la ciutat: una sala de titularitat municipal que garanteixi una
política d’exhibicions diversa, que satisfaci els interessos de tots els públics i que sigui de qualitat, amb
festivals temàtics, tallers formatius, altres activitats divulgatives i accés permanent per als centres
educatius de la ciutat i les entitats culturals.
33. Ampliar els horaris d’obertura de les tres biblioteques municipals, dotar-les d’aules d’estudi
permanents i d’aules d’ofimàtica, tal com recomanen les directrius vigents. Garantir un òptim servei de
biblioteca escolar a tots els centres educatius de la ciutat i generar sinergies de col·laboració entre les
mateixes i la xarxa municipal, en el que hauria de ser un nou Pla Ciutat de la Lectura i la voluntat
política de desenvolupar-lo.
34. Replantejar els programes d’arts escèniques amb una programació participativa, incorporant-hi
disciplines oblidades com la dansa i generant vincles entre programadors, creadors i espectadors per
tal que siguin una experiència enriquidora i no un simple tràmit mercantil. Incentivar alhora les arts
audiovisuals des de totes les seves perspectives i per a tots els públics.
35. Abandonar el protagonisme de l’Ajuntament en les Festes Populars, possibilitant la celebració
d’actes que fomentin la participació, la cohesió social i que reflecteixin la diversitat de la població de la
nostra ciutat. Els veïns i veïnes i el teixit associatiu han de ser els impulsors de la majoria de propostes.

Serveis públics
36. Municipalització plena dels serveis actualment oferts per empreses privades en règim de
concessió, com una part de les escoles bressol o el servei de neteja i recollida d’escombraries. Amb
gestió directa, podem dedicar el marge de benefici empresarial i l’estalvi de l’IVA a generar ocupació,
reduir despeses i millorar els serveis.
37. Treballar colze a colze amb el moviment cooperativista en àmbits com la cultura, el reciclatge, el
consum sostenible i solidari, manteniment d’edificis, energies alternatives, etc.
38. Els serveis públics han de tendir a ser gratuïts i, allà on no sigui possible, pagar-se segons
rendes a través d’un sistema de tarifació social realment progressiu.
39. Cogestió dels serveis municipals amb la participació activa de treballadors i treballadores,
ciutadania i Ajuntament.

Feina
40. Garantir un salari mínim de 1.071,40 € en tots els llocs de feina de l’Ajuntament, les empreses
municipals i els organismes autònoms, així com en les empreses amb les quals se signin contractes i
concessions i a les quals s’atorguin subvencions o ajuts públics.
41. Incorporar clàusules de responsabilitat social als contractes adjudicats a empreses privades,
com la determinació del conveni col·lectiu d’aplicació, la limitació de la subcontractació, l’exigència d’un
pla d’igualtat o la fixació del ja esmentat salari mínim.
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42. No aplicar la reforma laboral a l’Ajuntament, les empreses municipals i els organismes
autònoms, i vetllar perquè no s’apliqui en les empreses del municipi. Recuperació progressiva dels
drets restringits en aplicació de la legislació laboral repressiva de PSOE, PP i CiU.
43. Reducció de la jornada laboral en tots els llocs de feina de l’Ajuntament, les empreses
municipals i els organismes autònoms a 35h setmanals sense reducció de salari.
44. Rebuig de les hores extra tot cobrint-les amb una ampliació de plantilla adequada. Se n’ha de
garantir la voluntarietat, la remuneració adient i, sobretot i com indica el seu nom, l’extraordinarietat.
45. Potenciar la formació ocupacional orientada com a element incentivador i complementari de les
polítiques de foment de l’ocupació i com una oportunitat de millora de les competències professionals
de les persones, però essent conscients que la formació no és el motiu de la desocupació. S’ha
d’adequar a les possibles noves demandes d’ocupació.
46. Impulsar un concurs de projectes d’inserció laboral.
47. Replantejament del programa Ocupa’m 6+6, establint les condicions necessàries perquè
tendeixi cap a contractacions estables i a llarg termini i que no siguin contractacions temporals i
precàries a un baix cost per a l’empresa.
48. Replantejament dels plans de xoc contra l’atur, orientant-los cap a activitats productives o que
realment constitueixin un servei per a la ciutadania, com les esmentades al llarg de totes les propostes,
i cap a l’estabilitat i inserció laboral efectiva.
49. Allargar la durada dels plans de xoc contra l’atur a un any a fi de garantir el dret a rebre la
prestació per desocupació.

Participació activa en el Pla de Rescat
50. L’Acord Social o Pla de Rescat s’ha de dur a terme, tant en l’elaboració, com en l’execució, com
en la fiscalització, per part dels col·lectius directament afectats. A través de les entitats i d’espais
participatius als barris els cornellanencs i cornellanenques hi han de participar activament i determinarne les mesures!
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