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UN COMPROMJS DEL PASSAT,
UNA IL.LUSIO DEL FUTUR

Arafavuit anys, els socialistes'várem prendre el compromís de tor-
nar els Ajuntaments al poble. No és ara el moment de fer histdria.
Tots som conscients que en aquests dar¡e¡s anys, uns Ajuntaments de-
mocritics, progressistes, uns Ajuntaments dirigits pels socialistes, han
canviat profundament la realitat dels nost¡es pobles i ciutats, han fet
efectiu aquell compromís, han tornat els Ajuntaments al poble.

Quatre anys varen servir per dur a terme una feina obscura, la de
ufer dissabte>>: reotgla¡itzar I'administraci6, fer front als deutes, ¡evi-
sar i posar al dia el patrimoni, foren tasques necessiries. Realitzada
aquesta feina, v)rem afrontar els quatre anys següents amb un altre
esperit, el de fer ciutat. Tiansformant, millorant i saneiant els nostres
municipis várem conve¡tir en realitat un altre compromís, fer que el
poble guanyés el seu dret a unes ciutats dignes i ben gesdonades.

Ara, tan sols a tretze anys del segle XXI, inserits en una societat
dinámica, viva, en una societat que es ffansforma i projecta, hem
d'afrontar altres reptes, altres compromisos.

UNS AJUNTAMENTS EIXOS
DE LA NOVA CATALUNYA

Aquests anys de transformació no han passat tampoc desapercebuts
a aquells qui feren de I'especulacióla seva guia i del mal govern el
seu nord polític. Així es pot explicar I'actitud de la dreta davant els

Ajuntaments. Els volen buits de continguts, purs instruments de ges-

tió que responguin a la rnateixa concepció centralista del govern de
CiU a la Generalitat.

Lofensiva contra I'autonomia local es manifesta de maneres dife-
rents. Ja sigui mitjangant l'aprovació pel Pa¡lament de Catalunya de
lleis restrictives: Llei de Caixes d'Estalvis, Llei de Cambres Agráries,
Llei de Fires. Ja sigui pel mateix model d'organització territorial que
vol imposa¡ la dreta, una llei que difuminala prestació dels serveis

que són de competéncia municipal i que té un efecte negatiu sobre
els recursos económics dels Ajuntaments, obligant a finangar un ens

comarcal -els 
dirigents del qual no són elegits pels ciutad"ttt-, la

qual cosa perjudica clarament els Ajuntaments grans i mitjans, sense

beneficia¡ els petits.
No és aquest el model de I'esquerta, el model dels socialistes. Els

ajuntaments que nosaltres volem són representatius, ffansparents, pat-
ticipatius, uns gestors eficients i creatius de les realitats ciutadanes.

Davant la concepció centralista i uniformista de la dreta i del seu

exponent, CiU, els socialistes oposem un projecte d'autonomia i plu-
ralitat, un projecte d'esquerra.

Pe¡ a nosaltres, els Ajuntaments són un element clau en el procés
de la modernització del nostre país, en el procés d'afermament i apro-
fundiment de la democrácia. un element clziu en la construcció de
Catalunya, de la Catalunya del segle XXI.
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UN NOU ENTORN,
UNA NOVA SOCIETA|

Els Ajuntaments no poden restar aliens als profunds canvis que s'es-
tan donant en la nostta societat. Avui ja no n'hi ha prou amb parlar
d'honestedat, bona gestió, racionalitzacíí, i de tants altres valors que,
si en un moment determinat, tingueren un paper predominarrt, 

^ra,tancats els cicles d'endregament i construcció de les ciutats, passen en
un segon pla davant les noves exigéncies socials.

Un dels principals reptes dels ajuntaments de I'any 2000 és el de
la correcta utllització del te¡ritori. La defensa de I'ento¡n ha de se¡
I'eix bisic de l'actuació dels Ajuntaments.

La responsabllitat de vetllar per la correcta utllitzactó del territori
té dos á.mbits ben clars, la realitat urbana i el context medio-ambiental.

Pel que faal'e¡torn urbá, cal acomplir les funcions de la ciutat
des d'una perspectiva humana i social. La ciutat del segle )O(I, la ciutat
que estem construint, és comunicació, cultuta, convivéncia, solidari-
tat, pafticipació. Aquests són ja valors dominants. Portar-ho a la prác-
tica requereix definir de nou I'entorn u¡banístic. A la nostra ciutat,
a la ciutat del segle XXI, no es pot fer la plaga per la plaEa, no es

pot construir el parc pel parc. L urbanisme ha de respondre a uns con-
ceptes i necessitats nous, a vna nova forma de ciutat, en la qual la
millora de les condicions de vida de tots els ciutadans sigui I'objectiu
preferent. Una millora real, tant pel que fa als habitatges com a la
neteja dels ca¡rers, al tránsit, aIa pol.lució, etc. Cal tenir present que
també existeix una ecologia urbana, i que aquesta és, básicament, una
ecologia social.

Quant a l'entorn no urbá, la nostra acció anirá dirigida a la defen-
sa del territori, dels boscos i ¡ius, de les platges, a la potenciació del
sdl rústic, a la recuperació de les zones naturals, a la dignificació de
les zones industrials, és a dir, tot alld que significa endreEar Catalunya.

Un comprornís ecológic actiu, tant pel que fa ala recerca de siste-
mes de protecció de I'entorn (depuradores, plantes transformadores
d'escombraries, recollida selectiva, qtc.), com a la decisió política de
donar prioritat i fer compatible la protecció de I'entorn amb el pro-
grés, será alld que presidirá l'actuació dels Ajuntaments en els pro-
pers quatre anys.

AGENTS DE DESENVOLUPAMENT

La crisi econdmica i social de la societat occidental va tenlr un resso
especial en el nostre país. IJacceletat creixement sdcio-económic i de-
mográfic va provocar una ampliació de les bosses de pobresa, I'agreu-
jament dels problemes de les capes menys afavorides de la ciutat i,
en definitiva, una baixa en el nivell de vida dels ciutadans.

Una ciutat activa a nivell econdmic, cultural i social és la principal
condició per avansar en la superació de la crisi económica, social i de
valors.

Els socialistes treballem per una ciutat dinámica que vertebri la so-
cietat, evitant la rnarginació de determinats g¡ups i sectors socials.

Els Ajuntaments, juntament amb la resta d'agents socials (sindi-
cats, moviments associatius i veinals, etc.) tenen una funció molt im-
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portant en el procés de creació de riquesa. Assumit ja el paper d'agents
dinarnitzadors de la vida social, els propers quatre anys contemplaran
uns Ajuntaments abocats a la tasca d'animació económica.

Ar¡eu del món, els poders locals estan jugant un paper molt im-
portant com a conductors i incentivadors d'activitats econdmiques.
El desenvolupament de parcs tecnoldgics a diferents ciutats d'Europa
i als EE.UU. és una iniciativa local que permet conjugar el repte de
les noves tecnologies amb la creació de llocs de treball i el respecte
a I'entorn médio-ambiental.

D'altra banda, les interrelacions econdmiques entre les ciutats són,
cada dia, més importants. Fires comercials, congressos i alt¡es inicia-
tives permeten una rnajor informació i un major intercanvi come¡cial
entre les ciutats, la qual cosa possibilita un creixement económic que
beneficia a tots.

Des dels Ajuntaments s'ha de vetllar per aconseguir que la instal.la-
ció i la ubicació de noves activitats productives i industrials es faci te-
nint en compte la incidéncia médio-ambiental, que s'introdueixin les
mesures correctives dels impactes negatius sobre I'entorn, i s'han de
propiciar polítiques que uneixin el fre dels impactes negatius degra-
dadors del medi ambient amb la creació de riquesa. Existeix una in-
dústria, una possibilitat de crear riquesa a través de I'ecologia.

La Llei de Bases de Régim Local, possibilita la capacitat d'interven-
ció municipal en el terreny econdmic. Cal cercar els recursos suficients
per desenvolupar activitats dinarnitzadores de I'activitat econdmica.

Als papers tradicionals de I'Administració Municipal en el desen-
volupament econdmic (ajuntament inversor, ajuntament contracds-
ta, ajuntament consumidor de béns i setveis, etc.); cal afegir-ne altres
de nous corr' lna són: ajuntament que dóna suport a nous emprene-
dors, ajuntament potenciador de la incorporació de la dona i dels jo-
ves a les activitats econdmiques, ajuntament agent desenvolupador de
l'associacionisme i d'estructu¡es sócio-econdmiques intermédies, ajun-
tament facto¡ de concenuació social per al desenvolupament local,
ajuntament agent dina.mitzador dels col'lectius marginats del mercat
de treball, ajuntament agent de recuperació d'oficis i activitats arte-
sanes en perill d'extinció, ajuntament agent difusor de les noves tec-
nologies entre artesans, cometciants, petits empresaris.

En definitiva, I'Administració Municipal ha de ser un element que
intervingui positivament en el desenvolupament de les relacions so-
cials de producció que es generen a través de la creacií de consells
econdmics i socials, de la potenciació de zones industrials, l'extensió
i racionalit zació de la xarxa de fires i de la xaÍx de re lacions comer-
cials i de transferéncia de tecnologia entre ciutats.

CIUTATS MES DOTADES
AMB MILLORS SERVEIS

Davant el repte del segle XXI no podem oblidar el paper més clás-
sic de l'administració municipal, el d'agent prestador d'un conjunt
de serveis que donen qualitat de vida a les persones, ja sigui la sani-
tat, l'ensenyament o els serveis socials.

LAjuntament no pot pas ésser l'únic agent que ofereixi aquests ser-
veis. Cal, doncs, la col.laboració entre les diferents institucions.

No pot ésser agent únic perd sí és imprescindible la seva preséncia
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per tal de garantir el correcte funcionament, la planificació i la distri-
bució de recursos suficients per a tots i cadascun dels ciutadans.

El cost d'aquests serveis que beneficien sectors econdmicament no
productius, té un carácter redistributiu que és propi de polítiques ge-
nerals de les institucions estatals i/o autonómiques, peró que només
en les institucions locals troben el vehicle adequat a la seva aplicació
corfecta.

El desenvolupament de la persona comporta un seguit d'activitats
de lleure, cultura, espoft, comunicació, que requereixen uns mitjans
complexos i cars. És funció de les administracions garantir I'existén-
cia d'aquestes activitats i que tots en gaudeixen igualitdriament, per
tal que les potencialitats individuals i col.lectives dels ciutadans tro-
bin el vehicle de la seva expressió.

PARTICIPAR ES AVANQAR

La participació ciutadaÍra no ha de ser tan sols una fó¡mula de
participació-negociació en els processos de presa de decisions. Thmbé
ha de servir per a la participació de col.lectius ciutadans en la gestió
de serveis públics i en la ¡esolució dels problemes socials. D'aquesta
forma anirem avangant, no solament en la definició d'una política
concertada entre el govern municipal i el moviment associatiu, sinó
també en la corresponsabllitzacií de Ia gestió entre I'administració
municipal i la societat, de manera que existeixi una sintonització í
una acció en la mateixa direcció, entre la Institucií i la ciutat viva.

Aquesta és la mane na d'anar endavant en el canvi polític, en la re-
lació entre el poder i els ciutadans, creant mecanismes de cogestió i
autogestió que suposen formes d'aprofundiment de la democricia i
que, per sí mateixes, conffibueixen a les noves fórmules d'organttza-
ció social.

LA CIUT,TT DE LANY 2OOO

Aquest és el nostre repte. Construir unes ciutats per a viure-hi, per
a gaudir-ne. Unes ciutats amb millors serveis, desenvolupades econó-
micament, inserides en un entorn equilibrat i gestionades pels ma-
teixos ciutadans.

Només els qui representen el ciutadá, lliures, sense compromisos
ni hipoteques d'interessos económics, aquells que no tenen les mans
sobre la ciutat per enriquir-se amb ella, sinó per viure-la i frui¡-ne
amb els altres, poden g^f^ntir des de I Ajuntament una ciutat gestio-
nada correctament per fer-la més ordenada, més neta, més rica, més
feliE.
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Uus AJulrttMENTs fu Smvu

Dr C¡tuuNYA

LA PTANIFICACIO DEMOCRATICA I
rA rNFonuacró

La vida cal que sigui exemple de democrácia per
alavida política del país i de I'Estat. En aquest sen-
tit, creiem que la planificacií dernocritica ha de ser
el procediment normalment utilitzat per regir l'or-
ganització del municipi. Aquesta planificació cal que
inclogui els programes d'actuació en funció d'uns ob-
jectius preestablerts i ha de permetre un control pos-
terior dels ciutadans de I'actuació municipal.

És una tasca fonamental dels municipis interessar
a tots els ciutadans en la vida política local, tot em-
prant, per a aquest objectiu, tots els mitjans neces-
saris, dels quals la bona informació és la base princi-
pal. La informació municipal s'ha de reflectir en la
premsa i rádio local, amb una política de portes ober-
tes, amb un llenguatge entenedor i ágil amb el qual
s'informi sobre pressupostos, concessions, projectes
urbanístics i tot alló que afecti lavida del municipi.
ks exposicions i xerrades als barris i districtes sobre
projectes concrets, amb la preséncia de responsables
municipals, poden aconseguir I'interés i la partici-
pació dels ciutadans.

A t¡avés dels contactes que els regidors mantenen
amb tota rnena d'organismes i associacions dels mu-
nicipis, han de recaptar les opinions ciutadanes so-
bre els diversos temes que els afecten, a fi i efecte que
per mitjá d'ells es puguin sentir suficientment repte-
sentats, participant així de forma activa en tot alló
que ha de servir per millorar la qualitat de vida.

És important que els ciutadans se sentin respon-
sables de les mesures que, directament o indirecta-
menr, han assumit a través dels seus representants
i de la participació que aquests els donen en els di-
ferents projectes a realitzar en el municipi, ja que és

l'única forrna que fa que el ciutadá, dins la plurali-
tat, se senti realment partícip de la política desenvo-
lupada pels Ajuntaments.

L,2

L O RGAN IT Z ACIÓ TERRITORIAL
DE CATALUNYA

Iorganització dels diferents nivells territorials de
I Administracií ha d'estar regida per dos principis bá-
sics i complementaris: el principi d'autonomia i el
de relació i coordinació interadministrativa.

El principi d'autonomia comporta ámbits compe-
tencials propis, capacitat de gestionar i representar
els interessos de la col.lectivitat, recursos económics
suficients i no condicionats, abséncia de tutela o de
control d'oportunitat dels seus actes i també més con-
trol jurisdiccional dels tribunals i, el que és molt més
important, una gran capacitat d'autoorganitzacií.

Pel que fa referéncia al principi de relació i coor-
dinació interadministrativa, resulta evident que
I'Ajuntament és, i ha d'esdevenir-ho, el veritable go-
vern del municipi, capag de donat resposa ágil i im-
mediata a les necessitats ciutadanes i al qual res d'alló
que succeeix dins del seu terme municipal, no li és

alié. Peró, d'alua banda, també és clar que cada cop
existeixen menys competéncies exclusives d'un únic
nivell administratiu, i que cal adoptar decididament
els principis de corresponsabilitat de totes les Admi-
nistracions davant els ciutadans pe¡ a la prestació dels
serveis públics i el desenvolupament corresponent en
els mecanismes següents:

a) Coordinació interadministrativa que, sota criteris
de mutu respecte a la integritat competencial i de
lleialtat institucional, permeti una major eficácia
en la realitzacií de projectes i en la prestació de
serveis. ks formes concretes d'aquesta coordina-
ció (convenis, consorcis, contractes-programa), cal-
drá precisar-les en cada cas.

b) Planificació i programació de les actuacions a em-
prendre que permetin superar I'arbit¡arietat i el
clientelisme en I'atribució de subvencions als
Ajuntaments i, alhora, reivindicació de la presén-
cia activa i significativa de I'Administració Local

1.1
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en els drgans planificadors i decisoris de totes les
actuacions que els afectin. A partir dels plans sec-
torials de la Gene ralitat, dels plans de les enti-
tats supramunicipals i de I'inventari de déficits
recentment elaborat, cal arribar a un pla coordi-
nador de les inve¡sions d'inte¡és local elaborat amb
els criteris de garantia dels serveis mínims, soli-
daritat, equilibri te¡ritorial i igualtat dels ciu-
tadans.

c) Delegació sisternitica de les competéncies d'exe-
cució, gestió i control dels diferents serveis, acom-
panyada dels recursos corresponents, en els nivells
d'Administraci6 I-r,cal més propers al ciutadá.

Pel que fa als ava¡tatges de la concentració u¡ba-
na, cal dir que apareixen fortes contradiccions, ja que
la privatització i máxima rendibilit zaci6 del sdl urbá
condueixen al caos urbanístic, habitatges cars i cada
cop menys confortables i reduits, rr'anca d'equipa-
ments socials, absdncia d'inf¡astructures urbanes, con-
gestió de les comunicacions, contaminació, sorolls,
etc. En definitiva, augmenta el cost social d'explota-
ció de la ciutat i decreix, per tant, la seva productivi-
tat total. Evidentment, aquest procés de degradació
afecta de manera diferent les classes socials que con-
viuen en la ciutat. L interés del capital es bifurca per
tal d'aconseguir apoderar-se de les rendes del treball
en la distribució del consum i I'habitatge. En aquest
sentit, els socialistes diem que I'organitzacií de l'es-
pai sols és possible si es te en compte l'enfo¡timent
de la capacitat política i econdmica dels Ajuntaments
i de les institucions supramunicipals. Aquests han de
deixar d'actuar com a simples instruments per
convertir-se en aut¿ntics órgans del poder local, fun-
cionant de manera descentralitzada, arnb la partici-
pació de les organitzacions socials i ciutadanes pel que
fa refe¡éncia ala planificacií dernocritica i a la ges-
tió de la vida col.lectiva.

En aquest sentit, s'haurá de tenir en compte la pla-
nificació democritica. tant de l'economia com del te-
rritori i la intervencií activa dels treballadors i del
conjunt de les classes populars, en la definició dels
objectius de la planificació global i de la seva rea-
litzacií.

1.2.1 Les cornarques: reforear la vida local,
expressió democritica de la voluntat popular

Ia fragmentació de l'actual mapa municipal de Ca-
talwnyaeng4O municipis, dels quals 150 no arriben
als mil habitants i només 134 en tenen més de 5.0O0,
defineix una situació d'insuficiéncia crdnica de bona
part dels municipis, en recursos polítics, humans i
técnics, que els impedeix gestionar adequadament
ob¡es i serveis de la seva competéncia. Descartada
l'agregació forEosa dels municipis petits, fonamen-
talment per criteris de major representativitat polí-
tica i apropament a I'administrat, cal troba¡ una nova
manera de reforgar la seva capacitat de gestió.

Els socialistes concebim, doncs, la comarca, a més
de representar la institucionalització i el compliment
d'una previsió estatut¿ria i d'una reivindicació his-

tdrica, com la millor forma de potenciar la capacitat
d'actuació dels municipis en tots els camps, en es-
treta unió ent¡e ells i tendint a coristrui( un sol ni-
vell de fet. La seva principal i gairebé única funció
ha de ser I'ajuda i la cooperació amb tots els petits
municipis i I'assoliment d'una massa critica, d'una
dimensió óptima, que permeti una més eficag pres-
tació de determináts serveis.

Dgsprés de I'aprovació pel Padament de Catalun-
ya de la Llei sobre l'organització coma¡cal de Catalu-
nya, ens enfrontem al repte de construir un sistema
comarcal adequat a les necessitats reals del seu terri-
tori, basat en la potencialitat de les ciutats i pobles
de Catalunya que ens permeti mancomunant serveis
i esforEos, avang r en la construcció d'un futur terri-
torial de Catalwnya, equilibrat i expansiu. El model
per la construcció del mapa comarcal que els socia-
listes impulsarem, troba la seva justificació en I'asso-
ciacionisme voluntari dels municipis, element básic
de I'ordenació territorial. Es tracta doncs. de dibui-
xar un rnapa comarcal que sota l'apreciaci1 de la di-
versitat i pluralitat de necessitats i recursos vingui a
millorar, adaptant-lo a la ¡ova realitat, el mapa co-
rnarcal de 1936 confirmant els elements positius que
encara perduren, superant contenciosos histdrics que
no es van poder resoldre en aquell moment i adap-
tarrt a les noves realitats metropolitanes, urbanes i te-
rritorials, la proposta d'en Pau Vila.

El fet comarcal i l'organització del territo¡i, supe-
ren en molt la pura determinació dels límits ter-
ritorials. Es per aixó que els socialistes impulsarem
un procés tendent a donar efectiu contingut a I'or-
ganització comarcal de Catalunya, impulsant deci-
didament la plena assumpció arnb carácter manco-
munat per paft d'aquests, de serveis que trobin en
el nivell comarcal la seva justificació des de la pers-
pectiva d'eficácia, economía i prestació igualatória,
també per a que els ens comarcals siguin receptors
per la delegació que preveu la Llei de Régim Iocal
de serveis i recursos provinents de I'administració de
la Generalitat, que ajudin 

^ 
avatl'saÍ en el procés de

descentralització d'aquesta i per t^nt, a incrementar
el seu carecter reequilibrado¡ i solidari dintre de Ca-
talunya. Tleballarem per definir arnb claretat les fons
de financiació dels nous ens comarcals, dotant-los de
la suficient capacitat de recursos financers pel desen-
volupament dels serveis que prestin i garantint un
repaftiment equitatiu de les cárregues econdmiques
que generen, fent que sigui també un factor més del
reequilibri territo¡ial de les rendes del ciutadi. Els
ens comarcals s'han de constituir en la nostra visió
i a través de les seves possibilitats invetsores, en un
factor d'igualació en la prestació de seweis als ciuta-
dans i amb un factor impulsor de processos de recu-
peració i desenvolupament económic que des d'una
dptica de conjunt del país, garantitzi la correcta dis-
tribució de la riquesa i I'equilibri te¡ritorial a Ca.-

talunya.
Els nous ens comarcals deuen evitar el convertir-se

en una nova superestructura administ¡ativa que in-
cremeriti la despesa corrent i el nivell de burocratit-
zaci6 de I'Administració, per tar't, l^ seva organitza-
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ció es fará sota la base de I'aprofitament dels recur-
sos ja existents, amb la potencialitat de l'ámplia xar-
xa de ciutats intermedies, en molts casos capirals de
comarca, que donen coheréncia al territori de Cata-
lunya. Han de garantir el correcte funcionament de-
mocrátic per part dels seus órgans, la qual cosa equi-
val al control efectiu del seu funcionament per part
dels ajuntament que integren cada comarca i aixó vol
dir els representants electes, fugin de la tecnocratit-
zació i del pes excessiu de figures no electes (Gerents),
alhora de la presa de decisions. D'altra banda, hem
de garantir el no excloure cap realitat municipal de
les que la integren en la presa de decisions.

Els socialistes treballarem per evitar que la margi-
nació en els drgans dels futurs ens comarcals de més
de 500 municipis 

-¡¿l 
6e¡¡ preveu laLlei sobre l'or-

ganitzaci1 comarcal de Catalunya- allunyi aquests
drgans de la viva realitat de moltes de les nostres ciu-
tats i pobles, garantint que per contra, els Consells
Comarcals siguin espais de diáleg de tots els munici-
pis i que tots puguin participar de manera efectiva
en la presa de decisions que els afectin. Els socialis-
tes farem els esforEos necessaris per aconseguir que
la composició dels Consells Comarcals siguin un re-
flex fidel de la voluntat dels ciutadans, expressada
democráticament en els resultats electorals dels mu-
nicipis i per tant, farem una oferta a les altres forces
polítiques per poder, des d'una perspectiva d'acords,
oferir en cada cas el candidat més idoni i legitimat
democriticament per accedir a la presidéncia del Con-
sells Comarcals.

1.2.2 Per un país equilibrat i solidari
A Catalunya hi ha 8O6 municipis menors de ).OOO

habitants. Representen el 860/o del nombre total de
municipis i agrupen aproximadament el l4o/o de la
població catalana. Aquest teixit institucional plan-
teja problemes seriosos, peró no irresolubles des del
punt de vista de prestació de serveis. En canvi, cons-
titueixen una realitat rica des de la perspectiva de l'or-
ganització social i democrática de les comunitats hu-
manes que articulen el nost¡e territori.

La feblesa de la base económica dels petits muni-
cipis i la menor renda dels habitants de les zones ru-
rals tenen explicacions diverses i complexes. Per una
banda, els petits municipis reben menys diners del
Fons Municipal. Per altre, en la ciutat I'activitat in-
dustrial o terciária és important i susceptible de ser
gravada fiscalment pel municipi que obté recursos
per aquesta via. A les árees rurals són molt pocs els
Ajuntaments que tinguin indústries, activitats rurís-
tiques o comercials susceptibles de produir els ingres-
sos suficients per a la cobertura dels déficits existents.

D'alua banda, el procés de concentració demográ-
fica en les zones més densament poblades, més ur-
banes i industrials, sembla que s'hagi atwrat.

La Catalunya rural camina cap a una situació d'es-
tabilitat demográfica i, fins i tot, de creixement po-
blacional en aquelles zones més dinámiques. En
aquest marc els socialistes tenim un programa de mo-

dernització i progrés per a les árees rurals de Cata-
lunya, amb un contingut de reformes estructurals a
realitzar per les institucions de govern i les comuni-
tats del nostre territori rural, sobre la base dels punts
següents:

1) Configuració dels municipis de les árees rurals
com administracions amb possibilitat d'incidén-
cia en les respectives relacions socials i económi-
ques que millorin la qualitat de vida dels seus
habitants i assegurin les possibilitats de promo-
ció de les zones respectives en col.laboració amb
les altres administracions públiques, parricular-
ment amb aquelles institucions supramunicipals
que a més comparteixin la legitimació política
de I'ens de govern local. En aquesta línia és fo-
namental la creació d'un Fons Catalá, de Coope-
ració Municipal, I'objectivació de les diferents
subvencions actualment existents en funció dels
déficits estructurals per zona i habitant, planifi-
cant els objectius afinangar en els propers exer-
cicis, I'establiment de sistemes d'assessorarnent
jurídic, técnic i económic que donin suport a la
infrastructura de gestió dels municipis rurals en
funció de les necessitats exisrents, i també una
millor gesdó de la base fiscal disponible i dina-
rnitzacií dels recursos patrimonials propis.

2) Assegurar la cobertura territo¡ial dels serveis pú-
blics essencials gestionats per altres administ¡a-
cions o empreses públiques que ran sols atenen
criteris de rendibilitat, i introduir un principi de
perman¿ncia dels serveis públics o privats en el
medi rural.

3) Protegir el medi natural i assegurar el manteni-
ment de I'espai rural.

4) Mantenir i augmentar el nivell de participació
de la població rural en la vida local i nacional.

5) Enfortir les estructures locals en el medi rural a
fi de garantir que siguin capaces de respondre
a les necessitats de les seves comunitars.

6)Afavorir la creativitat personal i col.lectiva que
permeti la recuperació del teixit social, mitjan-
Eant el foment de les iniciatives locals en el te-
rreny social i cultural que permerin preservar la
cultura, la histdria i el patrimoni local.

7)Canalitzar la informació disponible en el medi
urbá cap a les zones rurals a fi de permetre ex-
pressar noves necessitats o contribuir al desenvo-
lupament de nous projectes.

S)Ajudar a construir i mantenir adequadamenr un
planejament urbanístic racional, manrenir els ni-

, vells adequats de gestió urbanística i transparén-
cia en el mercat de terres.

9)Desenvolupar I'associacionisme juvenil i I'auto-
gestió de projectes entre la joventut rural.

10)Desenvolupar el cooperativisme i I'associacionis-
me econdmic i social mitjanEant procediments
d'acct6 de treball que trenquin I'aillamenr i pro-
mocionin el desenvolupament individual i
col'lectiu.

El petit municipi rural es mou amb un pressu-
post que moltes vegades és inferior (Ptes./habi-
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tant) a la meitat del d'un municipi mitjá, aixd agreu-
jat arnb la dificultat de realitzar el cobrament dels
ingressos per manca d'un sistema de recaptació de
cont¡ibucions, etc.

Pel que fa aI Pla d'Obres i Serveis, s'ha de tenir
en compte que els c¡iteris de la seva distribució fan
que molts dels petits municipis es guiin pels criteris
del Pla per fer les inversions i no realment Per les ne-
cessitats. Cal tenir en compte també que els eixos en
qué es mou el Pla d'Ob¡es i Serveis són fonamental-
ment subjectius, la puntuació dels diversos tipus de
projectes ha estat decidida sense comptar amb les da-
des corresponents a I'estat d'implantació territorial
de les infrastructures. Per aquestes raons, és impres-
cindible la reorientació del Pla d'Ob¡es i Serveis amb
l'objectiu d'obteni¡ Ia informació necessária per a co-

néixer els déficits en la infrastructura de les obres i
serveis municipals, per tal de poder elaborar un llis-
tat de prioritats objectives. Així s'evitará que els Ajun-
tarnents demanin els serveis i obres més primaris, en-
cara que no sigui aquesta la necessitat real més
peremptdria del municipi.

En resum, una política per als petits municipis i
les irees rurals que s'hauria d'acomodar als eixos se-

guents:

- Millorar els serveis existents, en especial els ser-

veis personals, garantint amb eficicia la qualitat
i I'economia en els serveis mínims de competén-
cia municipal.

- 
p¡esu¡¿¡ I'accés de tots els ciutadans als serveis pú-
blics essencials que no són de competéncia mu-
nicipal, com són transports, correus, telefdnica,
electricitat i seguretat, fonamentals en el cas de
comunitats rurals que viuen allunyades del nucli
central del municiPi.

- 
Aconseguir un insttument ordenat que fixi una
estructura general i orgánica del territori, mitian-
gant els instruments de planejament adients i
adaptats a la legislació vigent, procurant una dis-
tribució hornogénia de les árees d'expansió o crei-
xement, de manera que quedin articulades en es-

pais consolidats per la urbanització tradicional, i
afavorint la dispersió relativa del sól urbanitzable
en árees de distinta propietat, i la localització con-
centrada de les previsions per centres i serveis d'in-
terés públic i social.

- 
Establir un ordre de prioritats en la gestió urba-
nística que col'loqui els interessos públics en pri-
mer pla i subordini els particulars a una posició
de col.laboració i participació, actuant de forma
coordinada amb alttes Ajuntaments pel que fa a
les reserves de sól i demandes d'equipaments i ser-

veis, amb l'aiuda de técnics supramunicipals de
caricter multiprofessional.

- 
pq5s¡velupar una política de control del sól no
trbanitzable i dels espais naturals, que objectivi
les activitats en funció de la vinculació dels parti-
culars als usos agratis avtoritzats, i de la capactat
dels terrenys per a acollir I'activitat proposada.

- 
pemq¡¡¿r la rehabilitació del patrimoni edificat,
la dotació d'habitatges amb els serveis mínims i-

la promoció pública dels habitatges socials ne-
cessaris.

- 
ps5q¡velupar la capacitat indispensable per diri-
gir el procés de mobilitzacií dels recursos locals
disponibles per al desenvoluparnent económic i
el foment d'iniciatives que reforcin el manteni-
ment de la joventut en el medi rural.

A nivell de serveis, cal aconseguir els objectius se-

güents:

a) Garantir i controlar la qualitat de I'aigua i el seu
abastament.

b) Desenvolupar una xarxa de clavegueram comple-
ta i connectada amb un col'lector o depuradora
autdnoma, i garantir, mitjanEant les oportunes lli-
céncies i análisis, la inexisténcia d'abocadors in-
controlats.

c) Establir amb criteris de xarxa, I'enllumenat pú-
blic del municipi i la cobertura adequada dels nu-
clis secundaris, impulsant plans i programes d'es-
talvi energétic, especialment en les instal'lacions
i edificis municipals.

d) Comple tar laxarxa viária urbana mitjangant nor-
mes d'urbanitzacií adients a les necessitats i es-

tructures específiques dels nuclis urbans o urba-
nitzables.

e) Millorar la infrastructu¡a rural de les explotacions
agráries protegint els millors sóls agrícoles mitjan-
Eant el planejament especial, sanejant les explo-
tacions ramaderes, a través de biodigestors autó-
noms de baix cost, conservant i mantenint laxarxa
de recs en col.laboració amb les comunitats de re-
gants que es puguin fomentar, i constituint jun-
tes veinals de conservació i manteniment dels ca-
mins rurals.

f) Garantir la recollida de brossa i la neteja vldria
establint sistemes d'eliminació de residus sdlids
urbans i evitant els abocaments incontrolats de
deixalles.

g) Convertir I'Ajuntament en el centre d'informació
i gestió de les necessitats dels ciutadans davant els
organlsmes competents.

h) Desenvolupar una política de prevenció davant les
calamitats que afectin les comunitats rurals com
els incendis forestals, les nevades o les inundacions.

També és necessari desenvolupar la petita indústria,
no contaminant d'una forrna controlada i racional,
i fent possible alternar I'activitat artesanal i de peti-
ta indústria amb el conreu de la te¡ra.

1.2.3les irees rnetropolitanes
La realitat urbana de I'aglomeració de Barcelona

desborda de molt els límits estrictes del seu terme
municipal, no ja el continu urbá que forma I'edifi-
cació sense solució de continurtat amb els municipis
veins, sinó l'ámbit plurimunicipal que defineixen les
relacions de base diária que tenen els habitants de
l'aglomeració amb la capital, i que conjuntament
amb els municipis del seu entorn configura una área,

denominada generalment metropolitana, que cons-
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titueix I'auténtica <<ciutatr> actual de Barcelona.
El pes económic, demogrific i social de la Barce-

lona metropolitana fa que a més de representar luna
polaritat molt significativa en laxarxa europea de ciu-
tats i la metrópoli més important de la mediterrinia
occidental, constitueixi la capital i I'element b)sic
d'estructuració territorial del nostre país. Una capi-
tal policéntrica, formada per 27 Ajwntarnents que
mantenen, amb la prestació própia de serveis impor-
tants, el seu cardcter representatiu dels inte¡essos lo-
cals, i una capital dindmica i dinamitzadora de tot
el seu rerapaís, que abasta tot Catalunya i més enllá.

Lestructura político-administrativa de la Corporació
Metroplitana de Barcelona, haurá d'adaptar-se al dis-
posat per les Lleis d'Organització territorial de Ca-
talunya aprovades pel Padament, així com a la vo-
luntat democrática dels vint-i-set municipis de l'drea
metropolitana de continuar mancomunadament rea-
litzant les obres públiques i la prestació de serveis que
demanen els seus ciutadans.

A le vegada, té que iniciar-se el procés de consti-
tució de les comarques afectades pel fenómen me-
tropolitd, ajustant els seus á.mbits espacials i compe-
tencials a la realitat física, social, económica i
administrativa, que fan de I'drea metropolitana un
territori diferencial de la ¡esta del territori catalá..

Les anteriores adaptacions i ajustaments es realit-
zaran tenint en compte els recursos i fórmules finan-
ceres necessiries, que reconeixent el fet metropolitá
de I'aglomeració barcelonesa com un fenomen urbá.
assimilable en el seu tractarnent financer, al d'una
gran ciutat amb una població indisociable, assegu-
rin la viabilitat i suficiéncia económica de la presta-
ció de serveis, realitzacií d'obres i execució de com-
peténcies.

Resulta indubtable, que Catalunya, i elncar,a rnés els
més rnilions de ciutadans que viuen a l'entorn me-
tropoliti, necessita una institució metropolitana que
tingui naturalesa d'ens de govetn local, amb les fun-
cions bisiques següents:

a) Articulació de les polítiques municipals del seu
territori Íesponent a les necessitats de la conurba-
ció. Aixó compofta planificació i gestió urbanís-
tica, dinamitzacií económica i infrastructures me-
tropolitanes.

b) La coordinaciá en la gestió d'aquells serveis que
requereixen ámbit supramunicipal com és el cas

de sanejament, abastament d'aigües, transport,
eliminació de ¡esidus sólids urbans, etc.

c) Un reequilibri territodal i la redistribució d'equi-
paments i serveis.

Lexisténcia consolidada institucionalment de
I'Area Metropolitana de Barcelona, no ens pot fer
oblidar que al nostre país existeixen altres territo¡is
que, per les seves característiques, poden definir-se
també com irees metropolitanes, essent el cas més
evident el configurat per I'eix Thrragona-Reus. Els so-

cialistes proposarem la realització dels estudis neces-
saris per determinar I'abast d'aquestes irees metro-

politanes i dotar-les del car).cter institucional que re-
quereixin.

r.3

PER UNS AJUNTAMENTS
AMB MES RECURSOS

A I'hora de pensar en el plantejament que hem
de fer de les finances municipals no podem defugir
la seva situació actwal Es necessari resoldre definiti-
vament el finanEament municipal dins I'esperit de
la Constitució i dels acords que han permés resoldre
el finangament autonómic.

Després de prácticament concloure dos mandats,
el marc normatiu que regula les finances locals sols
ha experimentat retocs i pedaEos respecte al vigent
en comensa¡ els nous Ajuntaments democrátics a
I'any 1979. La necessitat de regular el sistema de fi-
nansament de I'Estat de les Autonomies ha produit
un retard en abordar la regulació del finangament
de les Administracions Iocals. Lanunciada Llei d'Hi-
sendes I¡cals ha de permetre, juntament arrrb la ta-
cionalització dels recursos b)sics i propis dels Ajun-
taments, dirimir la participació de les Administracions
Locals en els pressupostos de I'Estat des d'una pers-
pectiva de comprensió del paper redistribuidor i
d'equilibri territorial que els correspon. La ineludi-
ble cla¡ificació a nivell de I Administ¡ació Cent¡al ha
de portar com a conseqüéncia l'exigéncia que l?d-
ministració Autonómica (la Generalitat) fixi els c¡i-
teris de la participació dels Ajuntaments de Catalunya
en els seus pressupostos sota els principis d'objecti-
vitat, redistribució i equilibri. En aquesta situació,
les perspectives de les finances locals per als propers
quat¡e anys són les d'un creixement escás i estaran
condicionades per les despeses de manteniment de-
rivades de les inversions realitzades en aquests dar¡ers
anys i que no es podran menystenir si no és que es

vulgui tornar a un procés de degradació del conjunt
de les nostres viles i ciutats.

Per tal de fer front a aquestes despeses de forma
periodificada i racional, caldrd introduir en els Pres-
supostos Municipalstl concepte "d'amortització de
ciutat" com a fons de previsió que eviti el constant
recurs a la inversió i, per tant, a I'endegament a I'ho¡a
de renovar les infrastructures ciutadanes.
És pe. aixó que cal centrar-se en una actuació rigoro-
sa sobre la despesa pública local que comporta me-
surar rnolt les actuacions a emprendre i debatre pro-
fundament les prioritats que se'ls ha de donar. En
aquest sentit, la primera qüestió que cal abordar és

la dedicació de recursos limitats a les necessitats, plan-
tejades tant en l'ámbit dels serveis urbans tradicio-
nals, com en el dels serveis personals i la qualitat de
vida. LAdministració Municipal té com a missió obli-
gadala cobertura del que la Llei anomena "serveis
mínims o essencials", dirigits a fer funcionar I'espai
en qué viu la col.lectivitat que governa. Aixd com-
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porta feines molt concretes i precises: neteja viária,
recollida i eliminació d'escombraries, conducció i uac-
tament d'aigües residuals, enllumenat públic, pavi-
mentació i estat dels car¡ers, places i parcs, equipa-
ments escolars, culturals, socials i esportius, control
i agenEament del territori, etc. A més a més, els Ajun-
taments no poden oblidar I'atenció directa als habi-
tants d'aquest espai i, especialment, des de la nost¡a
perspectiva, a la prestació de serveis culturals, sani-
taris, educatius, assistencials, esportius, lúdics, etc.
En la situació actual, els Ajuntaments hauran de de-
dicar un esforg específic per combat¡e les conseqüén-
cies que I'atur i la situació de crisi económica gene-
ren entre els sectors de població més necessitats.

Moltes de les actuacions dels Ajuntaments relacio-
nades amb la prestació de serveis personals i amb la
política de benestar social troben la seva justificació
en I'assumpció per paft d'aquests, d'actuacions pró-
pies de polítiques més generals i, per tant, será ne-
cessari també que quedin establerts mecanismes auto-
mitics de transferéncia de recursos en els casos que
hi hagi delegació de competéncies cap a les Admi-
nistracions Iocals. Thrnbé ser) necessiria la creació dels
fons de Coopetació Municipal de Catalunya i l'esta-
bliment de mecanismes autornitics de transferéncies
de recursos per aLa delegació i/o assumpció de com-
peténcies previstes alaLlei de Bases de Régim Iocal
i a la Llei de Régim Iocal de Catalunya.

La qüestió de determinar les prioritats en les des-
peses municipals no tindria el dramatisme amb qué
es planteja en moltes de les nostres ciutats i pobles,
si el nivell de béns i serveis públics de qué gaudei-
xen els seus habitants no fos tan baix com és en I'ac-
tualitat. La justícia de moltes de les demandes ciuta-
danes i el convenciment que la seva resposta només
pot provenir de I'acció municipal, ens obliga a ser
rigorosos amb nosaltres mateixos i a poder exigir, ca-
rregats de raó, una més implia i correcta participa-
ció en els recursos de les altres administracions, en
primer lloc de la Generalitat, i dels Pressupostos Ge-
nerals de I'Estat. Aquesta exigéncia de rigor amb no-

saltres mateixos ens porta, primerament, a no obli-
dar una correcta actuació en la gestió dels ingressos
municipals, cercant el seu increment no solament per
l'increment impositiu, sinó per la millora en el ren-
diment de la imposició: ¡evisions cadastrals, millo-
res de padrons, cilculs de costos més exactes per tal
d'establir les taxes, increment de percentatges de co-
brament, etc. I, al mateix temps, establir prioritats
en la despesa valorant rigorosament el cost (actual i
futur) i el benefici de cada actuació, centrant-se en
les actuacions més genuinament municipals.

Respecte a les ¡elacions entre les Administracions Pú-
bliques, és exigéncia de rigor delimitar clarament els
respectius camps d'actuació i les competéncies. Cal mi-
llorar la coordinació en les actuacions comuns i racio-
nalitzar els ajuts d'alt¡es Administracions envers la lo-
cal, per tal de tenir plantejarnents estables de futur.

Els Ajuntaments han de pensar a deixar de ser
aquella primera ttinxera que afronta absolutament
totes les peticions dels ciutadans i dirigir-los cap a
d'altres Administracions (provincials, autonómiques,
central, etc.) que tarnbé han d'anar a cirrec de part
d'aquestes peticions: és a dir, endegar seriosament
una política encarada de manera que cadascú es faci
cárrec de les seves responsabilitats i a exigir les seves

solucions.
Alho¡a els Ajuntaments han de fer seriosos esfor-

Gos per a afrontar de forma mancomunada determi-
nats problemes que ells sols són incapagos d'abor-
dar, buscant amb aquesta nova forEa la cootdinació
il'ajut d'altres Administracions que davant la mul-
tiplicada magnitud de la problemitica plantejada,
no podran obviar.

Thmbé caldri establir mecanismes d'automatitza-
ció de transferéncies de recursos d'una Administra-
ció a d'altres perqué, especialment les més febles, pu-
guin d'una part decidir la seva aplicació en funció
de les necessitats concretes, que poden ser molt di-
ferents d'unes Administracions a d'altres, i d'altra part
que dnguin unes garanties d'estabilitat a fi que no
hagin de patir la incertesa de la seva continuitat.
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2.r

UN TERRITORI ORDENAT

Durant el període 1983-1987 ha continuat el pro-
cés de dotació als municipis de planejament gene-
ral, iniciat en la primera'et^pa dels Ajuntaments de-
mocrátics. Pot afirmar-se, en gran mesura, que aquest
objectiu ha estat assolit en el decu¡s del quadrieni.
Cal completar el procés abans esmentat perqud tots
els municipis disposin d'un régim urbanístic especí-
fic, amb instruments de planejament més o menys
complexos en funció de la problemática concreta del
seu territori, així com d'un suport técnic suficient per
tal de dur a teüne les seves determinacions.

Per als municipis amb planejament anterior a 1975,
és necessari finalitzar el procés d'adaptació sense ex-

cepcions. Per als municipis amb planejament inade-
quat, s'ha de substituir lafigwra vigent, normalment
Projectes de Delimitació de Sól Urbá (DSU) per una
altra d'adequada, normalment Normes Subsidiiries
d'Ambit Municipal.

Pel que fa referéncia als municipis amb planeja-
ment aprovat en l'etapa democritica, en general
aquests plans i les seves determinacions fonamentals
continuen essent válides i, en la rnajor paft dels ca-

sos, no cal plantejar-se la revisió. Iadequació a cir-
cumstencies no previstes i la introducció de correc-
cions pot assolir-se auavés de modificacions puntuals,
de la revisió dels programes d'actuació en els casos

dels Plans Generals i amb la redacció del planejament
derivat.

La intervenció en espais urbans consolidats és en-
cara ur,a tasca prioritiria i requereix una precisió que
difícilment es pot assolir des del planejament gene-
ral. L ús del PERI, figwra iddnia a aquest efecte, ha
estat sovint inadequat tot i que la jurisprudéncia re-
cent ha refermat el seu papel i la seva autonornia en
relacií al planejament general. En definitiva, en
aquests municipis, la prdxima etapaha de centrar-se
en la substitució del planejament general, sinó en el
seu desenvolupament i millora.

Pel que fa referéncia als municipis sense planeja-
ment, es planteja com a prioritari dotar-los de DSU,
principalment tots els que tenen nuclis de població.

En aquests municipis sense planejament s'ha de
completar el régim urbanístic amb la redacció de nor-
mes subsidiáries d'ámbit supramunicipal o similar,
que haurien de contenir, entre d'altres determina-
cions, normes de protecció del sdl no u¡banitzable
i normes específiques per als assentaments rurals que
no constitueixin nucli de població. Aquestes normes
subsidiáries esdevindrien el document urbanístic de
referéncia per a aquells municipis de població disse-
minada on no existeixen nuclis de població.

2.2

UN TERRITORI
At SERVEI DELS CIUTADANS:

UNA PRESENCIA ACTIVA

Per tal de millorar la capacitat de gestió i la disci-
plina urbanística s'hauria de tenir en compte:

a) Foment de la creació de serveis técnics mancomu-
nats en aquelles comarques amb municipis de
poca població i Ajuntaments de recursos econó-
mics limitats.

b) Creació de geréncies urbanístiques o consorcis
quan resultin necessaris per a municipis de gestió
complexa o per al desenvolupament de tasques es-

pecífiques. Possible imbit supramunicipal.
c) Potenciació del cat¿cter pluridisciplinari dels ser-

veis técnics d'U¡banisme.
d) Increment de control de la disciplina urbanísti-

ca, especialment en el sdl no urbanitzable. Exi-
géncia sistemática de llicéncia en tots els supdsits
contemplats en l'article 1 del R.D.U.

Fóra necessari també completat el procés de reha-
bilitació i millora dels espais urbans amb la descon-
gestió de les drees saturades, la dinarnització dels cen-
tres histórics, I'adequació dels barris periférics, etc.

Uu Nou Etilonu,

Uu,t l\ov,t Soctttnt

TT



En concret:

a) Redacció dels planejaments derivats i execució dels
sistemes previstos en el planejament general.

b) Delimitacií, a través del PERI o, si és el cas, pel
planejament general, d'unitats d'actuació quan
resulti possible obtenir (gratuitament) d'aquesta
forma els sóls destinats als sistemes esmenrars a
l'article 16 de la Llei de mesures d'Adecuació de
l'Ordinarnent lJrbanístic de Catalunya. En cas

contrari, adquisició d'aquests sóls per la via ex-
propiatdria.

c) Execució rnaterial de les infrastructures i dotacions
a qué fa referéncia el parágraf anterior. Millora de
les connexions intra-urbanes.

d) Protecció del patrirnoni edificat i foment de la seva

rehabilitació mitjangant ordenances especials, be-
neficis fiscals, ajuts, agilitzaci6 dels trdmits admi-
nistratius. etc.

e) Millora de la imatge urbana amb I'est-rmul a la con-
servació i restauració exterior dels edificis, aii com
a uavés del tractament i disseny acurats dels espais
púbücs i d'altres elements especialment significatius.

f) Manteniment i foment d'aquelles industries (es-
pecialment petita indústria i producció artesanal)
compatibles amb la conservació de la qualitat del
medi ambient.

g) Control de I'especulació del sól a través dels me-
canismes legalment establerts (fiscalitat, edifica-
ció forgosa, patrimoni municipal).

Pel que fa referéncia al sól urbanitzable, és neces-
sari adequar els programes d'actuació dels plans ge-
nerals a la realitat urbanística, tot mantenint el sól
no progfamat corn a reserva a utilitzat, únicament
en casos estrictament necessaris, per flexibllitzar el
mercat del sól o per a I'absorció de demandes ini-
cialment no previstes. S'ha de desprograÍnar aquells
sectors en qué la propietat no es mostra interessada
o capag d'actuar a curt termini.

Támbé s'ha de promocionar, comptant amb la ini-
ciativa privada si és necessari, els sectors d'urbanit-
zaci6 prioritiria, com és el cas del sdl urbanitzable.
Igualment, s'han d'adequar els Programes d'Actua-
ció Urbanística (PAU) a la realitat urbanística i fer
unautilització eficag del 10olo d'aprofitament mitjá,
per tal d'incidir en el mercat de I'habitatge, implan-
tació industrial i de serveis, i també en la promoció
de sectors d'wrbanització prioritária quan els Ajun-
taments 

-per 
inhibició de la iniciativa privada o per

altres causes- estimin necessáries actuacions urgents
del sector públic.

Incidir en la gestió del sól no urbanitzable per mitjá
dels serveis técnics comarcals amb la finalitat d'in-
crementar el control i la disciplina en aquesta classe
de sdl. Cal potencia¡, també, una gestió més activa
i positiva, no limitada únicament als aspectes pre-
ventius i coercitius. Aquest és el cas de la contracta-
ció de personal especialitzat i la possible creació a
I'efecte de serveis técnics comarcals i també de la pro-
tecció activa dels sistemes naturals i del paisatge, del
patrimoni arqueológic i arquitectónic, dels ¡ecursos
hídrics, agrícoles, fotestals, etc.

2.3

HABITATGES DIGNES,
UN NOU REPTE

Du¡ant els darrers quatre anys la legislació catala-
naha reforgat lleugerament la competéncia munici-
pal en el control de les condicions d'habitabilitat dels
habitatges de promoció lliure i ha previst la possibi-
litat que els Ajuntaments puguin 

^torgar, 
en dete¡-

minats casos, la Cédula d'Habitabilitat. Aixó no obs-
tant, manca encara, per paft del Consell Executiu de
la Generalitat, l? definició d'una política d'habitat-
ge i I'habilitació dels recursos necessaris que petme-
tin als Ajuntaments treballar en un rnarc clar i sufi-
cient. D'altra banda, la legislació estatal ha restablert
el protagonisme de I'Administracíó Municipal en la
gestió de les Arees de Rehabilitació Integrada, mit-
janEant les comissions gestotes.

Els trets més significatius durant el passar quadrien-
ni han estat, pel que fa als habitatges de nova planta,
I'ocupació d'una gran paft dels habitatges vacants,
amb una recuperació lleugera, a partif de 1984, del
ritme de construcció de nous habitatges, tant de pro-
moció privada com pública. Aixd ha representat un in-
crement progressiu del percentatge d'habitatges de pro-
tecció oficial i ha continuat la caiguda en picat de la
segona residéncia. Una part de la minsa demanda ha
derivat cap a la rehabilitació d'edificacions preexistents.

Iaparicií de la legislació estatal i autonómica, amb
la cteactí d'ajuts diversos, ha impulsat fortament la
rehabilitació d'habitatges. La millora de les condi-
cions uibanístiques de les árees u¡banes i la pérdua
de poder adquisitiu, ha afavorit la tendéncia a con-
servar I'habitatge tot millorant-lo parcialment, en lloc
d'adquirir-ne un de nou. Pels mateixos motius s'ha
apreciat un notable increment de la dernanda d'ha-
bitatges de segona má.

A les irees on predominen els habitatges de llo-
guer, la rehabilitació ha resultat dificultosa per la ina-
dequació de la Llei d'Arrendaments lJrbans. És el cas
dels barris antics de les ciutats. En ambients rurals,
al cont¡ari, un dels principals impediments ha estat
lafalta d'una estructura d'informació i assessorament
adequada.

La rehabilitació global de teixits urbans a paftir de
la declaració d'Area de Rehabilitació Integrada re-
sulta especialment interessant, tot i que reque¡eix una
clara voluntat col.labo¡adora de les diverses adminis-
tracions implicades, així com una alta capacitat de
gestió dels Ajuntaments. Els Ajuntaments han de fe¡
un esforE d'informació als ciutadans sobre les diver-
ses fonts de finanEament públic. En forga casos s'han
d'establir bonificacions, mesuÍes per sirnplificar la tta-
mitació o, fins i tot, oficines d'assessorament. La re-
habilitació ha d'ajudar a mantenir o crear llocs de
treball, at¿s que sovint comporta métodes artesanals
de treball propis de les petites empreses. Així ma-
teix, s'ha de permetre la supewivéncia d'oficis arte-
sanals en vies de desaparició.
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En relació a I'habitatge de nova planta, cal asse-

gurar I'existéncia de sól urbanitzat per tal d'acollir
les promocions públiques i privades, amb la utilit-
zació del patrimoni municipal del sól quan resulti
necessari per equilibrar el mercat. Tarnbé s'han d'ade-
quar les ordenances específiques i assumir les com-
pet¿ncies per tal d'unificar els trámits i incidir més
profundament en el sector.

Pel que es refereix a la rehabilitació, també cal ade-
quar les reglamentacions i c¡ear serveis d'assessora-
ment i elaborar estrat¿gies locals de rehabilitació, tot
definint les edificacior\s a rehabilitar, ajuts técnics i
económics, etc. Alhora s'ha d'incentivar la rehabili-
tació privada amb lacreacií de serveis d'assessorament
que, a les comarques rurals, poden ésser d'ámbit co-
rnarcal i amb la máxima simplificació de la documen-
tació requerida, de trdmit i de taxes.

Al mateix temps, s'han de promocionar les Arees
de Rehabilitació integrada quan resuld necessária una
intervenció global de revitalitzaci6 i millora d'una
part del teixit urbi i de les activitats económiques
i socials que s'hi desenvolupen. En aquells casos, els
Ajuntaments podran 

^ctwar 
com a promotors i acollir-

se als ajuts previstos per a la rehabilitació pública.

2.4

MILTORAR EL TERRITORI
I MIIIORAR tES CIUTATS

Cal un model equilibrat de relació camp-ciutat.
El desenvolupament racional de I'economia al servei
de la comunitat permet, per una part, un creixement
ordenat i limitat del fenomen urbá i, per I'altra, una
potenciació de I'economia supramunicipal o comar-
cal coherent amb les possibilitats de cada irea o lo-
calitat.

S'establiran així les condicions objectives per a una
relació equilibrada entre concentracions urbanes i zo-
nes rurals, en la qual les ciutats deixaran de ser sim-
ples mecanismes al servei de I'aparell productiu pri-
vat i el camp solament una reserva.

Aquestes condicions permetran I'establiment de
noves formes d'intercanvi que, superant tots els pro-
blemes dels intermediaris, fomentaran una relació
més directa i enriquidora entre productes i consu-
midors.

2.4.1 Estructura del territori. Cooperació entre
les Institucions

ks actuacions d'altres Administracions (Genera-
litat, Estat) sobre el territori signifiquen impactes de
gran importáncia dels quals sovint els Ajuntaments
queden al marge, que són els que hautan de patir-
ne les conseqüéncies. Pe¡ aixó s'ha d'evitar la subor-
dinació dels municipis intervenint els Ajuntaments
en la programació d'aquestes actuacions i, en primer
lloc, en la confecció dels criteris de prioritat en la seva

execució, en funció de necessitats reals i immedia-
tes, especialment: actuacions que resolguin i evitin
l'estrangulació dels municipis i desenvolupin racio-
nalment la ciutat.

Els socialistes entenem el desenvoluparnent terri-
torial basat en dos factors fonamentals: primet, les
necessitats dels habitants de cada cornarca, i segon,
la protecció del medi ambient. Laplanificació de les
grans infrastructures territorials, la potenciació de les

possibilitats agrícoles i pesqueres, el desenvoluparnent
turístic, la potenciació de formes de producci6 arte-
sanal i l'explotació racional dels recursos naturals, són
elements que alhora que tendeixen a assegurar el de-
senvolupament económic del territori, són coherents
arnb la seva proteccií. D'altra banda, a I'hora d'op-
tar per models d'utilització territorial, cal situar en
primer terme els criteris de rendibilitat social i la seva

compatibilitat amb els purs criteris de rendibilitat eco-

nómica.
Els Ajuntaments elaboraran propostes municipals

de programació temporalitzada d'inversions, a les ad-
ministracions competents, com és el cas de la Gene-
ralitat. Thmbé s'ha de participar en la redacció dels
projectes per tenir en compte la seva incidéncia en
les infrastructures ja existents i en les activitats lo-
cals. És necessari, també, efectuar un seguiment ex-

haustiu de I'execució del projecte.

2.4.2 La ciutat. una millora constant

Si l'organitzaci6 de I'espai ha de respondre a les
exigéncies de la col.lectivitat i de cada individu, aixó
significa que, tant les ciutats com els nuclis rurals i
la resta del territori, han de ser aptes per a la convi-
véncia humana i I'enriquiment social interpersonal,
i satisfer, sense sacrificis ni esforEos desproporcionats,
totes les necessitats col'lectives: habitatge, sanitat, en-
senyament, cultura, esports, lleure, transPort, etc.

Així doncs, la proposta socialista comportari la do-
taci6 i promoció dels serveis suficients, així com la
hwmanització dels "ghettos" creats en una etapa an-
terior irracional, en els anys 60 (ciutats dormitori, per
exemple), per mitjá de I'acció urba¡itzadora i la im-
plantació d'equipaments. S'establirá un progr^ma
quadriennal de les actuacions previstes en els diver-
sos camps a cada municipi, en funció d'una andlisi
de les necessitats i de les disponibilitats de recursos.
És necessá.ria una atribució de prioritats d'urbanit-
zaci6 a tots els barris, aplicant c¡iteris de cost/bene-
fici social. S'ha de ganntir una correcta distribució
del finanEament extern (POS/PAM) i portar un con-
trol exhaustiu de la qualitat de les obres, principal-
ment pel que fa referéncia als acabaments, duent a

terme una coordinació temporal de la seva realització.
S'ha de contemplar una política de fermesa arnb

les companyies de serveis, tant pel que fa al terinini
d'eliminació de servituds, com als costos d'aquestes.
S'equiparará el medi rural al medi urbá per mitjá de
la dotació "in situ" dels serveis mínims necessaris
per resoldre eficaEment totes les necessitats, dotant
els municipis mitjans de les comunicacions i dels ser-
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veis per els quals la urgéncia, I'eficicia i el cost, re-
quereixin una gestió supramunicipal o d'aquelles que
no puguin ser ateses per municipis veins d'inferiors
recursos. En cap cas I'opció econdmica pot ser prio-
ritária a I'exigéncia de ¡esoldre eficagment les neces-
sitats.

2.4.3 {Jn obiectiu fonarnental: Conservar i rnantenir
tot el que calgui

Definir una política de conservació de les infras-
tructures urbanes conscient que un manteniment ac-
tual i d'acord amb el desgast que efectivament pa-
teixen, perllonga la seva vida útil de fo¡ma important
(la qual cosa suposa rnenor cost d'inversió si no es-

devenen obsoletes tecnológicament). Establiment
d'un programa de conservació, amb els períodes i el
nivell de manteniment requerits per cada element
a partir de I'inventari anyal corresponent.

Es necessiria també I'atribució d'unes dotacions
anyals suficients, d'acord amb aquest programa. Re-
serva d'un percentatge relativament important per
a conservacions extraordiniries urgents. Cal tenir en
compte també la importáncia de la conservació i la
remodelació dels barris antics en la doble vessant de
patrimoni del conjunt de la ciutat i molt especial-
ment de la qualitat de vida dels seus habitants.

És igualment imprescindible un dimensionament
estricte del personal i del material necessari per a

aquestes actuacions. Execució di¡ecta per part de les
brigades rnunicipals d'obres de la major paft de les
tasques de conservació, amb la reserva de cont¡acta-
ció de serveis externs, si es considera convenient úni-
cament pel manteniment dels serveis més tecnificats
i especialitzats.

2.5

UNS SERVEIS BASICS PER A TOTS

El subministrarnent de serveis que exerceü una cor-
poració local té el marc global d'assumir el mdxim
de competéncies i recursos per tal de poder distribuir-
los entre els ciutadans. La legislació vigent preveu di-
ferents formes pef a gestionar els serveis públics: unes
de gestió directa i d'altres de gestió indi¡ecta.

Es pot considerar la gestió directa com la forma més
coherent, juntament amb la funció pública, de les
entitats locals, encara que, a causa de diferents ne-
cessitats (no disponibilitat financera, o concerts, con-
cessions ja establertes, etc.) poden fer necessari els al-
tres tipus de gestió (indirecta o mixta), éssent, en
aquests casos, imprescindible crear formes d'adjudi-
caci6 i control públic que les facin transparents en
la gestió económica i útils en la prestació del servei
enca"rfeg t.

S'ha d'insistir en la participació dels ciutadans en
la planificació i, fins i tot; en la gestió de diferents
serveis cabdals, així com en I'exercici del control de

la gestió dels seweis. Es fa palés, en aquests supdsits,
que considerem prioritari mantenir un régim d'in-
formació ciutadana exigible, continuat i sostingut en
qualitat.

2.5.I Cal gar^n.tir l'abastament d'aigua potable

a tot CatallufJrya

En aquest capítol existeix la necessitat d'assegurar
la participació efectiva dels municipis en els drgans
de planejament i gestió dels recursos hidráulics de
l'Administració Hidráulica de Catalwnya. Támbé
s'haurá de reglamentar de manera coo¡dinada, a ni-
vell de tota I'Administració I-acal, la prestació de ser-
veis, atenent principalment les obligacions de les em-
preses privades subministradores envers la qualitat del
servei, manteni¡ l'inc¡ement de la tarifa de I'aigua
per sota de l'índex anyal d'increment d'estructures
tariÍ)ries que penalitzin el malbaratament de l'aigua
com a recurs escás.

S'ha de portar a efecte un control sobre les em-
preses privades de subministrament domiciliari, ade-
quant les concessions i contractes de servei actuals per
tal d'adaptar-los a la legislació vigent, fiscalitzant
I'efectiva realitzacií d'inversions en la xarxa, l'ús i con-
servació de les instal.lacions que han de revertir en
la propietat municipal i la qualitat de prestació del
servei, tot vetllant perqué aixó es faci al mínim cost
per a l'usuari.

Per poder implantar el servei d'abastament d'aigua
a tots els municipis és primordial constituir les ins-
tal.lacions necessáries per tal de dotar de subminis-
trament domiciliari a tots els municipis i nuclis que
encara no disposen d'aquest servei, gestionant els ajuts
económics i técnics necessaris de la Generalitat i dels
ens supramunicipals. Thmbé s'hauran d'ampliar les
xarxes rurals de subministrament d'aigua potable que
permedn millorar la qualitat de vida de la població
disseminada i potenciar les explotacions agrícoles i
tamaderes aillades que necessitin d'aquest recurs.

Tarnbé s'hau¡i de reclamar un programapef aaug-
mentar els recursos d'aigua que pal.liin l'escassesa dels
municipis sotmesos a problemes de sequera, fortes
puntes estacionals, o la demanda necessária per tal
de garantir el desenvolupament de l'activitat econd-
mica, amb les dotacions económiques suficients per
part de l'Administració Hidráulica de Catalwnya.

En no existir en tots els municipis recursos dispo-
nibles en quantitat suficient, caldr) impulsar la cons-
titució de mancomunitats o altres fo¡mes d'associa-
ció de municipis per construir i explotar les
infrastructures que no pot emprendre cada munici-
pi ailladament, i aconseguir les subvencions de la Ge-
neralitat i els ajuts del Crédit Oficial necessaris per
a finangar-les.

Per millorar la gestió i explotació del servei de cara
a aconseguir la unitat de gestió, una major ¡aciona-
lització de les inversions públiques i el control dels
cabals lliurats a les empreses privades d'abastament
domiciliari, caldrá assumir progressivament la titu-
laritat de les concessions de cabals d'aigwa per a I'abas-
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tament en alta, per a passar a gestionar-les mitjan-
Gant empreses públiques de les entitats locals, és a
dir, que hi hagi una gestió directa de I'Administra-
ci6 Incal.

Pel que fa referdncia a la millora de la qualitat de
l'aigua, per a aquesta fita será necessari invertir en
plantes de tractament que, en coordinació amb els
Plans de Sanejament d'Aigües Residuals, han de per-
rletre tant una rnajor uúlització dels recursos poten-
cialment disponibles, com una millora de la quali-
tat de I'aigwa que, com a producte alimentari, se

subministra al consumidor.
Thmbé ser). necessari eliminar les árees de déficit

existents a la periféria de les grarls concentracions ur-
banes, que són fruit de la deficient construcció de
la infrastructura urbanística i on els usuaris pateixen
se¡iosos problemes en la qualitat del servei que se'ls
ve donant. S'ha de garantir també el subministra-
ment a les árees metropolitanes de Barcelona i Ta-

rragona. Davant el precari equilibri o fianc desequi-
libri existent entre els recursos i les demandes
potencials que s'hi plantegen, caldrá gestionar-se da-
vant I'Administració Hidráulica les concessions de ca-

bals suficients i constituir les infrastructures necessi-
ries per conduir l'aigwa als punts de consum.

2.5.2 Cal un rnajor saneiament d'aigües_t:49g3!
Pel que fa referéncia al saoejarnent d'aigües resi-

duals, és necessari exigir el compliment de la llei res-

pecte a les competdncies de I'Administracií I¡¡cal i
delegant la gestió recaptatória en les entitats actuants
que ho sol.licitin. S'ha d'aplicar el cinon d'abocats
a les indústries i exigir un pla de finangament de pro-
tecció contra les inundacions. També s'ha d'aplicar
el reglament d'abocats tot portant un control dels
abocadors industrials. Tanmateix es fa necessdúa la
construcció, segons el pla zonal previst, de la infras-
tructura de sanejament en alta, implantant aquest
pla de sanejament amb la construcció, al mateix
temps, de xarxes de sanejament a cada municipi i
adequant-les a les de recollida d'aigües residuals.
Támbé sere necesseria la construcció de col'lectors i
depuradores, i efectuar alhora un control de les in-
dústries i dels abocadors industrials, agrícoles i do-
méstics. Al mateix temps, caldrá, en els prdxims qua-
tre anys, redactar i aplicar un reglament d'abocats i
renovar, conservar i mantenir laxarxa de sanejament.

2.5.3 Residus urbanq_necessitat de control
Lobjectiu per al proper quadrenni és aconseguir

que els métodes técnics de solució dels problemes tin-
guin la garantia suficient. En un servei públic tan de-
licat com aquest, les experidncies a gran escala de so-

lucions poc contrastades són perilloses.
És necessária la consideracií, com d'imbit supra-

municipal, de les infrastructures d'eliminacjó de ¡e-
sidus sdlids urbans, en ra6 de les capacitats nominals
mínimes necessáries per a les instal'lacions i per a la
qualitat funcional mínima requerida, per tal de ga-

rantir una adequada protecció del medi en I'exercici
de l'activitat. Existeix la necessitat d'aplicar criteris
de solida¡itat en els mecanismes d'aplicació de cos-
tos en establir les taxes de tractament i eliminació.

La inevitable consideració que I'augment de qua-
litat funcional ha de produir un increment en les des-
peses de recollida i eliminació, que ha de tenir la seva

traducció'en les taxes a nivell ciutadá. Aixd ja s'ha
produit en un bon nombre d'Ajuntaments governats
pel socialistes i el ciutadá ho ha apreciat en la seva
mesura (pocs conflictes s'han generat per I'augment
de taxes si li corresponia una millora de la qualitat
del servei i no utilització demagdgica de la seva con-
gelació poc temps abans d'implantar-se).

Existeix la necesitat de comprometre amplis acords
intermunicipals per a gan lntir la viabilitat de les lo-
calitzacions. Els criteris de solida¡itat en aquest punt
han d'ésser rigorosos.

És convenient que els espais afectats per la localit-
zaci6 de les instal.lacions de tractament i eliminació
siguin de titularitat pública, per les següents raons,
entre d'altres:

a) Major llibertat d'actuació pels municipis en la pre-
paracií dels contractes de concessió.

b) Major independéncia i poder de supervisió del
funcionament, del concessionari.

c) Garantia de restauració i d'ús adequat a I'espai
afectat, un cop acabada la vida útil de la infras-
tructura en qüestió.

No és estrictament necessária la cretcií d'empreses
n-runicipals per a la gestió dels residus sdlids urbans.
Perd cl que és absolutament imprescindible és la ca-
pacitat de contractar adequadament els serveis, tot
establint uns plecs de condicions que garanteixin la
protecció de l'entorn i el servei al ciutadá. En tot cas,

la creació d'empreses municipals de gestió de residus
sdlids urbans, si s'escau, ha de tenir el dimensiona-
ment adequar, per a la qual cosa cal l'acord inter-
municipal per a afrontar el problema mancomuna-
dament, tant pel que fa a la promoció de les
instal.lacions com a la seva explotació.

La disponibilitat oficial d'un document planifica-
dor de referéncia amb compromís institucional de
compliment cntte municipis i Generalitat, aiudaria
a treure fer¡o a moltes de les polémiques locals res-
pecte a solucions, agrupacions municipals i localit-
zacions. Es important assolir un acotd entre Ajunta-
rnents i Generalitat pel que fa a la cooperació en
mat¿ria de control de la gestió de residus industrials.
I aixó en dues vessants:

a) El control de la circulació dels residus industrials
en el terme municipal.

b) El control d'admissió dels residus a les instal'la-
cions de residus sdlids urbans per evitar desvia-
ments clandestins.

La cooperació entre els serveis d'inspecció i vigi-
láncia és del tot recomanable i gairebé l'única solu-
ció per a cvitar la pirateria i clandestinitat en qué es

mou el sectof actualment.
ks experiéncies de reciclatge, reutilització, etc., han
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de continuar-se, més per I'extraordinária vessant edu-
cativa que comporten, que no pas pels beneficis eco-

ndmics que reporten. Amb tot, cal ésser rigorós en
la implantació de sistemes de tractament, mitjanEant
reciclatge integral, ateses les dificultats d'ordre pric-
tic trobades en el decurs dels anys passats.

2.5.4 Tiansports de qualitat i ben gestionats

Iacci6 del govern municipal dels socialistes en el
camp dels transports durant el proper quadrienni,
suposará aprofundir en el camí ja endegat de racio-
nalitzacil i modernit zaci6.

En aquest sentit, es continuaran introduint millores
en la qualitat dels serveis de transport, fent ús, en
els casos en qué sigui socialment i económicament
recomanable, de les noves tecnologies a l'abast. S'hau-
rá de lliurar mesures per tal que es pugui reduir el
volum de recursos socials que avui són abocats al sis-

tema de transports (i, per tant, perqué se'n puguin
alliberar per atendre altres necessitats com ara edu-
cació, sanitat, etc.) com, per exemPle, inversions se-

lectives per a autom^titzar determinades fases de la
producció dels serveis de transport. No obstant aixd,
es rebutjará qualsevol activacil que impliqui una su-
pressió de llocs de treball sense que es garanteixi la
recol.locació dels excedents de má d'obra en condi-
cions dignes.

Támbé s'haurá d'impulsar més encara la concer-
tació amb les altres Administracions competents so-

bre els transports, especialment la Gene¡alitat, per
tal d'harmonitzar tant corn sigui possible diferents
polítiques d'intervenció sobre el sistema.

En matéria de viabilitat, es duran a terme, priori-
táriament, les obres que tendeixen a converúr la tra-
ma urbana en un espai totalment permeable i, per
tant, que contribueixen a igualar els nivells d'acces-
sibilitat i a descongestionar les zones amb més trán-
sit. S'ampliari l'especialitzacií de rutes de transport
públic i s'implantaran, amb carácter permanent i se-

gregats de la circulaci6 general, carrils per a vehicles
de dues rodes.

Pel que fa ala política d'aparcaments, els Ajunta-
merrts amb majoria socialista combinaran una estra-
tégia de facilitar I'estacionament <(per convicciór> que
penalitzi els estacionaments recu¡rents i de llarga du-
radaal centre de la ciutat. Lexperiéncia demostra que
una política d'aquesta naturalesa, per sí sola, no és

suficient per convéncer els ciutadans que abandonin
els vehicles propis en llurs desplagaments de més gran
recurr¿ncia als centres Lubans. Caldrá, doncs, apro-
fundir en la investigació de les causes d'ordre socio-
ldgic que determinen l'elecció del mitjá de transport
i actwar sobre aquestes mesures complementeries
adients. A tal efecte, si es confirma que Ia ra6 prin-
cipal per la qual gran part de la població activa usa
el cotxe pe( anar a treballar és que no percep la mag-
nitud del co$ dels seus desplagarnents amb aquest mit-
já, caldri pensar en la conveniéncia de campanves d'in-
formació específiques a través dels mitjans de comu-
nicació que incideixin en aquesta qüestió en concret.

Quant als serveis de transport col'lectiu, hom durá.
a terme una racionalitzacií i modernització de les em-
preses gestionades pels propis municipis, coherent
amb I'objectiu general abans exposat. Els compro-
misos concrets de gestió quedaran reflectits en plans
d'empresa, plurianyals, que cada any seran objecte
de revisió. Pel que fa als serveis operats per empreses
privades, es generalitzará l' aplicació dels Contractes-
Programa, si bé establint acords previs amb I'Admi-
nistració competent en mat¿ria tarifdria, per tal que
s'avinguin a supeditar -de 

forma individualitz^da-,
I'augment de tarifes de cada any al compliment, per
paft del concessionari, dels compromisos en mat¿ria
de qualitat del servei que haurá de pactar amb I Ajun-
tament.

Als itineraris de més demanda, s'estudiará lavia-
bilitat técnica i econdmica de I'aplicació de sistemes
de transport alternatiu al bus convencional 

-com 
ara

trolebusos o autobusos griats- de més regularitat i
menor cost. Tárnbé sere una fita a assolir el disseny
d'una xarxa óptica de serveis de transport per a dis-
minuits físics, adaptada a llurs necessitats.

La política que els Ajuntaments governats pels so-
cialistes hauran de practicar en el sector del taxi será
la de vetllar per l'eliminació dels excedents d'oferta,
peró també, i de comú acord amb la Generalitat,
d'ampliar enc ra més l'abast intermunicipal de les
avtoritza.cions de transport i l'aplicabilitat de la con-
uactacií de seients, amb la doble finalitat de dona¡
accessibilitat del transport públic a zones de trinsit
feble, on els serveis convencionals de bus són econó-
micament inviables, i d'obrir un nou mercat al sec-

tor per tal de pal.liar els efectes de I'excés de llicén-
cies existent.

És necessdria'l'existéncia d'una avtoritat única en
mat¿ria de transports a nivell metropolitá. Un cop
assumida la titularitat dels serveis col'lectius urbans
i interurbans de superfície del seu ámbit, tindri com
a primera prioritat assolir la integració d'aquestes xar-
xes, de forma que, a un cost raonable i programat,
es pugui millorar I'actual nivell de servei mitjangant
la redistribució de l'oferta i diverses mesures de caire
tarifari. Arabé,lluny de cobejar amb una visió pa-
trimonialista les competdncies que la legislació ha en-
comanat a d'altres Administracions, una futura ins-
titucionalitzacil de I'Area Metropolitana de
Barcelona treballari perqué s'estableixi en l'área d'in-
fluéncia metropolitana una autoritat única del trans-
poft de caire consorcial, en la qual haurien de parti-
cipar la Generalitat i tots els ens locals i empreses
públiques afectats, i a la qual les institucions con-
sorciades haurien de transferir totes les seves compe-
tdncies quant a la planificació, programació, orde-
nació i gestió dels serveis que presten al seu dmbit.

L entitat metropolitana vetllare perqué les empre-
ses que exploten serveis de transport col'lectiu en el
seu perímetre puguin operar en condicions d'equi-
libri finance¡ instrumentant una política de subven-
cions adient. La concessió d'aquests ajuts i, més en-
cara, I'autoritzacií dels increments de tarifes proposats
pe r les empreses, se supeditará que aquestes assolei-
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xin els objectius quant a qualitat del servei, que es

pacta,r^n entre les dues parts i que es plasmaran en
convenis plurianyals específics.

Finalment, els socialistes propiciaran, deixant a

banda el cas de Barcelona, l'establiment de consor-
cis de transports a les árees metropolitanes menors,
en els temps previstos per la legislació de Régim Iocal.

La predisposició a la col.laboració i la cooperació
amb les altres institucions presents a Catalunya que
ha de permetre afrontar molts dels problemes am-
bientals encara no resolts, ben segur que potenciará
aquesta obeftura que es planteja com a exigéncia po-
lítica en el proper quadrienni.

No és desitjable deixar únicament al Govern de la
Generalitat la resolució dels problemes supramuni-
cipals, sinó que cal exigir una més gran pafticipació
en la resolució i seguiment de les decisions preses,
malgrat que la perspectiva global necessiria per a en-
focar algun problema, pugui representar aparentment
un greuge per a algun municipi en particular.

Les accions pioritáries que caldrá plantejar-se en
el proper quadrienni passen per l'elaboració de pro-
grames de protecció i millom de l'entorn, que hau-
ran d'abraEar els punts següents:
a) Resolució dels problemes de contaminació clássi-

ca dels vectors d'aire i residus doméstics, aigües,
sorolls, vibracions i radiacions ionitzants, en l'ám-
bit estricte del municipi.

b) Intensificar, paral.lelament a I'anterio¡ defensa de
les infrastructures ambientals, la defensa i conser-
vació del sdl no urbanitzable amb émfasi en el de
protecció especial. La realització d'una xarxa d'es-
pais verds urbans, interurbans, regionals i nacio-
nals, ha d'ésser una bona oportunitat per a racio-
nalitzar la protecció, en un grau adequat, del
territori que no és objecte d'wrbanització. La par-
ticipació 

^ctiva 
per paft dels Ajuntaments en la

gestió del sól no urbanitzable de protecció espe-
cial, tingui o no declaracií oficial de protecció,
és una via fonamental per a I'efectiva conservació
dels úalors naturals.

c) La coordinació arnb les diferents administracions
de Catalunya, especialment amb la Generalitat,
ha de permetre un control més eficaE de les acti-
vitats amb un fort impacte paisatgístic sobre el ter-
ritori.

La wtilització en profunditat dels instruments
legals existents a certes lleis sectorials que donen
un paper important als municipis, així com les Di-
rectives Comunitiries en mat¿ria d'impacte am-
biental, han de vertebrar un mecanisme més ágil
i efectiu per a I'articulació i el seguiment eficag
i administrativament senzill, per a l'avaluació
d'aquells projectes. En aquest camp també és im-
portant la concertació amb la Generalitat com a
promotora d'obres amb impactes significatius, així
com administradora de lleis sectorials que facili-
tin aquests treballs de control i seguiment.

d) És necessdriatarnbé la panicipacií activa en la crea-

ció de les zones d'acció especial de lluita contra
la contaminació atmosférica que requereixin ac-

tuacions supramunicipals. Caldria crear manco-
munitats en el camp de la defensa de la qualitat
de I'aire, posant en comú les facultats municipals
en aquest domini.

e) Cal igualment, una cooperació supramunicipal per
a la resolució dels problemes produits pel tracta-

Et MEDI
URBANA.

2.6

AMBIENT I LECOTOGIA
EACTORS DEL BENESTAR

SOCIAL

En la perspectiva de les properes eleccions muni-
cipals i davant els nous reptes que es presenten, ha
de preocupar als Ajuntaments la promoció del be-
nestar social, perqué la defensa i millora de I'entorn
cada cop més forma part de I'actiu d'una acció de
govern municipal; i aixó com a fruit d'una demanda
social cada cop més exigent i que evoluciona des de
posicions únicament conservacionistes del medi na-
tural fins a integrar el me di urbá com a ámbit objec-
te d'intensa atencií. Aquest aspecte configura un vec-

tor básic de I'actuació dels Ajuntaments governats pels
socialistes, conscients del lligam entre qualit^t am-
biental i benestar social.

Aconseguit un primer estándard de qualitat en els

serveis municipals relatius a la protecció de I'entorn,
cal orientar de manera decisiva I'acció de govern mu-
nicipal per tal d'assolir la implementació d'infrastruc-
tures de sanejament, per a aquells vectors ambien-
tals la incidéncia dels quals és supramunicipal. Si bé
s'han iniciat accions importants en aquest sentit, el
grau d'acompliment dels objectius proposats encara
és escás, ala qwal cosa no és alié el Govern de la Ge-
neralitat.

Cal un progr^rr'a quadriennal de protecció del
medi ambient i de l'entorn urbá que garanteixi la
consecució d'un primer estendard de qualitat i la im-
plantaci1 d'infrastructures de sauejament Per a tots
els aspectes que impacten negativament el medi. Será

necessari, alhora, plantejar-se la sortida dels Ajunta-
ments del seu estricte )mbit territorial per tal de par-
ticipar i cooperar en la resolució dels problemes am-
bientals del territori.

Alavegada, aquesta sortida cap a <,1'exteriorr> mu-
nicipal ha de permetre exercir una més gran solida-
ritat amb els ciutadans del seu entorn municipal i
els seus problemes, per aconseguir millors solucions
ambientals que repercuteixin en tots els ciutadans,
tant de dins com de fora del propi ámbit municipal.

Un cop resolts els problemes d'infrastructures am-
bientals bisiques, permetrá participar en Ia promo-
ció i gestió d'infrastructures i serveis d'abast territo-
rial més ampli, i aixd contribuirá a una efectiva
realitzacií de les instal'lacions necessiries, tot incor-
porant una capacitat de control que, a vegades, és

difícil técnicament.
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ment i eliminació dels residus sdlids urbans I rn-
dustrials.
S'hauria d'incrernentar la participació municipal'
o mancomunada en les inve¡sions i gestió dels
plans de sanejament d'aigües i, sobretot, la im-
plantació de sisternes de control i realitzacií de
les inversions. Aquest quadrienni será crucial per
a la implementació quantitativament rellevant del
Pla de Sanejament de Catalunya. Será convenient,
doncs, sobretot a partir del segon bienni, com-
provar l'efectivitat dels programes decidits.
Com una de les tasques principals s'haurá d'exi-
gir la cooperaci6 i participació dels municipis per
a la Localitzacií d'infrastructures ambientals po-
tencialment conflictives peró socialment necessá-

ries i que depenen del Govern de la Generalitat.
En aquest punt s'haurá d'exigir al Govern auto-
ndmic que faci realment de govern. Cal promou-
re una actitud municipal que realment ofereixi ra-

cionalitat en Ia ¡esolució dels problemes, tot
exigint el mateix a les solucions t¿cniques que es

puguin proposar. Resulta imprescindible reforEar

la panicipació dels drgans de representació dels mu-
nicipis en aquests casos, tot promovent al máxim
la conceftació i explicació subsegüent al ciutadá.
És molt important la figwra del municipi com a
primera línia de lluita per la millora de l'entorn
i de control de les agressions que l'afecten (abo-
caments perillosos a rieres i a la xarxa de calve-
gueram, emissions de contaminaments atmosfé-
rics i enderrocaments, denudacions, moviments de
rerres, pedreres, etc.). Els municipis han de tenir
una estructu¡a de funcionament que els permeti
fer front a aquest repte i, per tant, es promoure
Ia creaci1 d'árees específiques de medi ambient.
?nmateix, és molt important el paper que ha de
jugar el municipi com a promotor de l'educació
ambiental en el sentit d'organitzar campanyes
orientades sectorialment o genériques a les esco-
les, centres culturals, etc. Támbé caldrá adoptar
un compromís d'incrementar la participació dels
sectors socials inte¡essats, arnb instruments ade-
quats a cada cas: ..ombudsman>> medi ambiental,
procediments d'audiéncia pública reforgats, etc.

h)

q)ó/

i)
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3.r
ELS AJUNTAMENTS r LA ¡nouocró

D'ACTIVITA| ECONOMICA

Des d'un punt de vista históric els Ajuntaments
han estat sempre dinamitzadors de I'activitat econó-
rnica, malgrat que en I'etapa no democrática aques-
ta beneficiava quasi exclusivament a .,' l'establishmentr>
económic. Aquesta va ésser una de les característiques
de I'antic régim i els seus resultats són a la vista: de-
sastres urbanístics, supercorlcentració, excessiva edi-
ficabilitat vertical, és el resultat d'una contínua vio-
lació de les normes urbanístiques, manca d'espais
verds, Ír'^nca d'atenció als bar¡is periférica que van
c¡éixer d'una forma desordenada, etc. IJna de les pri-
meres tasques dels Ajuntaments democrdtics va ser
posar fi a aquest estat de coses, tot realitzant una ne-
teja interna i fent una gestió neta i eficag. Es tracta
d'acabar amb les corrupteles, de preocupar-se per la
qualitat de vida, millorament de Ia situació urbanís-
tica, increment de les zones verdes, acabar amb les
contínues violacions de les ordenances i reglamenta-
cions municipals quant a la pol'lució produida per
moltes indústries.

La crisi econdmica planteja nous problemes com
I'atur, l'atur juvenil i la marginació social, i aixd ha
obligat als Ajuntaments a prendre una tanda d'ini-
ciatives econdmiques que produeixen un major op-
timisme en el conjunt de la societat, que es manifes-
ta amb un progressiu despertar de la inversió privada
juntamente amb solucions governamentals.

Els Ajuntaments en el proper quadrienni s'hau-
ran de replantejar en profunditat moltes de les ini-
ciatives que, en el terreny económic, han estat por-
tades a terrne per ells, perqué no es pot deixar de
banda la nostra integració a Europa, amb la qual cosa
moltes de les mesures preses, poden tenir com a mi-
rall els nostres veins els europeus. La interdependeñ-
cia entre els municipis i la importáncia que tenen els
grans projectes (Olimpíades i d'altres) i també les

obres d'infraestructura necessáries, fan que es reque-
reixi fixar uns á-mbits d'actuació supra-municipals. Será
necessa¡i també desenvolupar projectes que donin
oportunitat a la iniciativa privada i a l'obtencií rao-
nable de beneficis, ja que s'haurá de tenir conscién-
cia de les repercussions econdmiques que porten les
decisions municipals

Per tal de fe¡ front als problemes derivats de la crisi,
s'haurá d'assumir clarament el carácter assistencial de
les iniciatives locals d'ocupació, arnb el fi d'evitar mar-
ginar sectors de la població del procés de recupera-
ció económica.

3.1.1 Una actitud activa dels Aiuntaments
Existeix la necessitat de desmarcar-se del llibera-

lisme econdmic que poft^ 
^ 

la inacció i és una justi-
ficació davant la incapacitat d'actuaci6, carcegant tota
la responsabilitat de l'actual situació al sector privat.
Perd aquesta actitud és inacceptable com també ho
és I'altre extrem de I'aspecte. I'opció planificadora
exacerbada que comporia fortes rigideses i I'allunya-
ment dels agents econdmics i de les lleis básiques del
mercar, i rambé una distorció important de I'activi-
tat económica.

Aquesta política regional constrasta fortament amb
les tesis lliberals que alguns defensen i respon bisi-
camerrt a un clientelisme electoral i potser :'::mbé a

uria concepció falsament ruralista de la societat cat^-
lana. Per d'altres és una forma de lluita en contra del
centralisme barceloní, quan ha estat Barcelona un dels
municipis que més ha desenvolupat una política de
descentralitzaci6 t que contrasta amb la política cen-
tralista quant a institució, portada a terrne per la Ge-
neralitat, enfrontar-se d'aquesta forma a l'autonomia
municipal.

Aquest nou intervencionisme també s'haurá de de-
senvolupar basant-se fonamentalment en la concer-
tació Administració/sector privat per a desenvolupar
iniciatives públiques, mixtes o privades, que millo-
rin la qualitat de vida, i que tinguin una repercusió
econdmica favorable en l'entorn municipal, creant
riquesa i llocs de treball.



3.1.2 Un esfore de cooperació

En aquest ap?Ítat s'hauria de superar I'aillacionis-
me local, en alguns casos el sentiment anti-Barcelona
i, en d'altres, la rivalitat u¡bana entre municipis pro-
pers, perqué la nova realitat urbana de Catalunya ac-

i..ttm la interrelació económica entre els municipis.
El nou repte que el país está afrontant fruit de la seva

integració al Mercat Comú, de la seva obertura a I'ex-
terior i d'intentar homologar-se als paisos més de-

senvolupats, obliga a aplicar un conjunt de polítiques
económiques necessáries per a la modernització de

les estructures productives i les activitats económiques
del país. En aquest gran esforg han de participar-hi
totes les Administracions. Els Aiuntaments són i hau-
ran de ser una peEa clau en la promoció del territori
entorn a drees económiques naturals que permetin,
sense crear superestructures innecessáries, i amb ple

cipi, desenvo-
uficientes eco-
es positius en

I'ocupació i en la creacií de la riquesa.
La Barcelona Olímpica serd, sens dubte, un ele-

ment fonamental, no sols per a Catalunya sinó per
a Espanya, d'aquest esforg de modernització i adap-
tació als pa'rbos més desenvolupats. Rápidament ens

adonem de I'enorme impacte que tal projecte pot
teni¡ en la.generació de treball i riquesa, i aixd sense

considerar altres activitats que es desenvoluparan al
voltant del projecte olímPic.

Aquest és sols un exemple que demostra que ca-

minem cap a una nova ¡ealitat urbana de Catalunya
cada vegada més interrelacionada. La instal'lació
d'una empresa en un municipi afecta quasi sempre
una área molt més gran, i igualment la pol'lució i
els seus efectes negatius perjudiquen árees molt més

grans que les del mateix municiPi.
Tant el projecte Olímpic com I'anomenat Silicon

Vallés adquireixen unes gran dimensions i afecten en

general el conjunt del país, peró en I'aspecte econd-

mic i de forma directa I'Area Metropolitana de Bar-
celona, Sabadell i Terrassa, que seran els beneficiaris
nets i directes de les iniciativs económiques que es

desenvoluparan entorn d'aquests grans projectes; ha
arribat, doncs l'hora de planteiar sense dilacions la
necessitat d'aquests projectes. Aixó passa Per a una
articulació enc ra més forta a nivell metropolitá.
Aquest és el moment de sortir al pas de la demagó-
siá anti-Barcelona i defensar la institucionalització
áe I'Ar.r Metropolitana de Barcelona, perqué hi ju-
gui un paper rellevant.

3.1.3 Els Aiuntaments, factors reguladors de

l'activitat económica

Els Ajuntaments, com a inversors, com a constrac-

tistes, com a ordenadors de I'urbanisme i com a ge-

neradors d'infrastructures, poden ésser uns grans de-

finidors de projectes económics. Els Ajuntaments de

les diferents irees poden definir també grans projec-
tes supramunicipals conjuntament amb altres mu-
nicipi- o d'alt¡es institucions com la Generalitat, el

Govern Central, el Ministeri d'Obres Públiques i Ur-
banisme, etc., que juguen un paper clau en el de-
senvolupament de la zona.

Aquests projectes poden definir-se entorn a la crea-

ció de noves infrastructures, carreteres' autopistes, de

nous polígons o naus industrials, facilitat les condi-
cions i normes urbanístiques per alacreacií d'un cen-

tre comercial, un centre de convencions' un edifici
singular que reculli tot tipus de serveis, etc. Perqué

aquesta possibilitat de desenvolupar projectes suPra-
municipals pugui tenir lloc, és imprescindible mi-
llorar la xarxa de comunicacions de tota mena entre
els mateixos municipis i, per tant, ha de replantejar-
se I'actitud, a vegades retrógrada, d'oposar-se a la
construcció de túnels, autopistes o noves infrastruc-
tures de comunicacions d'aquest estil-

La majoria de municipi de l'Área Metropolitana
i de diferents comarques tenen pendents grans obres

d'infrestructura. Aquestes se(an una PeEa clau per al
desenvolupament de moltes d'aquestes comarques i
árees económiques. El gran volum de recursos eco-

nómics que aquestes infrestructutes requereixen obli-
ga a replantejar les formes més adequades de finan-
Cament que, en molts casos, hauran d'ésser
á'ini.iativá privada. És per aixó, que s'hauran tam-
bé de replantejar les actituds tancades entorn a la pro-
blemitica dels peatges i el tema de la repercussió fi-
nancera sobre les plus-válues generades.

Es tracta, doncs, d'obrir oportunitats de negoci en

lalínia de desenvolupar projectes de valor social, crea-

dors de riquesa i ocupació, que afavoreixen la reno-
vació tecnológica, etc. S'hauran de coordinar altres
instruments Per a fa;cili:.:,r les implantacions indus-
trials i de negoci. Aquests insttuments podran ser:

els impostos municipals, la facilitat per a realitzar ud-
mits administratius, les ordenances municipals, la re-
gulació del comerg, els plans urbanístics i la qualifi-
cació del sóI, la regulació dels aspectes relacionats amb
la qualitat de vida, parcs, cultura, esports, les activi-
tats promotores prdpies de la ciutat com fires i con-
gfessos, etc.

Per portar a terme una bona gestió municipal
s'haurá de tenir en compte la recuperació económi-
ca de cada decisió municipal' Aixó ha de valorar-se
com un aspecte d'una importáncia capital, així com
també les seves repercusions en les formes vives del
municipi i les possibilitats de concertació amb la in-
versió privada. Es tracta de coo¡dinar el poder de com-
pra municipal amb les activitats económiques o in-
dustrials que tinguin un carácter beneficiós per a la
comunitat. En definitiva, es tracta d'analitzar les pró-
pies possibilitats i capacitats d'especialitzaci6 tot i re-
conéixer limitacions i possibilitats de les diverses árees

o Ajuntaments de diferents poblacions que són ca-

pagos de dissenyar una estrat¿gia més global i que
tregui el major partir possible de les possibilitats reals

de la zona.
S'hauran també d'evitar conflictes entre el que és

vell i el que és nou, conflictes que portari, sens dub-
te, aquesta activitat dinamitzadora i modernitzado-
ra dels Ajuntaments. I- éxit dependrá de la capacitat
d'aquests de saber conjugar aquests dos aspectes apa-
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rentment contradictoris. Curiosament, Ies coses no-
ves forcen moltes vegades a recuperar també les ve-
lles. Són precisament els municipis socialistes els més
preocupats per la <rCiutat Vella> o per la remodela-
ció de les parts més antigues de la ciutat i per la re-
cuperació dels edificis histórics; són els que desenvo-
lupen també de forma més decisiva projectes de
car¿cter modernitzador de la mateixa ciutat, cintu-
rons de ronda, places amb nous tipus de dissen¡ etc.

3.1.4 El paper de les iniciatives locals

d'ocupació (ILO)
Entenem per Iniciativa Iocal d'Ocupació (ILO) tota

aquella que pretén generar ocupació estable a través
de la creació de petites i mitjanes empreses, utilit-
zant recursos ociosos de la localitat o comarca on de-
senvolupi la seva activitat productiva i que suposi un
esforg innovador i estimulant de I'activitat económica.

El juliol del 1983 la OCDE va endegar el progra-
ma II-E i l'any 1986,l'administració de I'Estat va dictar
normes regulant determinades mesures de foment de
les iniciatives locals, en el marc d'un conjunt de me-
su¡es de foment de I'ocupació.

El paper dels Ajuntamenrs s'ha posat de manifest
en diverses accions encaminades a crear esrÍucrures
intermitjes de suport a les ILO. Existeixen múltiples
experiéncies que avalen la preocupació de les admi-
nistracions més properes als ciutadans per donar res-
posta a la demanda social que posa de manifest una
situació de crisi com la que patim. Cursos de forma-
ció, botiques d'autoocupació, escoles taller, agents de
desenvolupament local, centres de creació d'empre-
ses, societats de capitals risc, etc. són manifestacions
que evidencien aquesta preocupació.

Les mesures de foment de I'ocupació dictades per
I Administracií Central, que són per naturalesa ge-
nerals, requereixen la necessária parcicipació de les
Administracions I-ocals per a la seva correcta aplica-
ció en cas concret. Aquesta participació es reconeix
a les mateixes normes estatals, i posa de manifest que
cal una estreta col.labo¡ació i coordinació entre les
diverses Administracions Públiques, en aquest camp.
El paper d'aquestes haurá de ser, en tot cas, de su-
port i acornpa;ny ment a les iniciatives promogudes
des dels sectors socials més actius, i en cap cas no hau¡á
de pretendre la creació artificial d'activitat empresa-
rial en aquells sectors que estan en situació de ma¡-
ginació i requereixen la presa de mesures encamina-
des a la formació compensatória, ocupacional i
d'inserció social. Aquesta afirrnacií no es contradiu
en absolut amb I'opció de fomentar unes formes so-
cials i l'esperit emprenedor en determinats sectors que
tradicionalment no s'han plantejatla possibilitat de
fer empresa. Es per aquest motiu que cal donar su-
port a la tasca que porten a terme les Federacions de
Cooperatives de Tleball Associat i de Societats And-
nimes Laborals. D'aquesta manera, a més de donar
compliment, a més un mandat contingut al'article
129 de la Constitució espanyola, es potencien empre-
saris socials que, tot i donant resposta a l'adequada

organització dels factors de producció, tenen previst
un repartiment dels beneficis en funció de I'aporta-
ció de l'esforE personal més que no pas en funció de
la titularitat del capital social.

3.2

CONSUMIDORS.COMERC,
DUES REALITA|S A HARMOÑTZAR

La tradicional inexisténcia de polítiques referides
al comerE és un fet constatable que té com a conse-
qüéncia més immediata les dificultats amb que és

troben molts Ajuntaments en el moment que han
de prendre decisions que afectin interessos presents
o futurs del sector. No és gens estrany que en temes
com els relatius a llicéncies d'instal.lacions de grans
equipaments comercials, la voluntat municipal
d'aprofitar la sol.licitud per endegar la nova urbanit-
zaci6 d'una zon o la seva rehabilitació topi amb una
forta reaccií negativa per part dels Ajuntaments en
intentar exercir les competéncies genériques que la
legislació local els confereix: mercats municipal, ho-
raris comercials escorxadors, circulaci6 i aparcament,
etc., tot aixó sense tenir préviament clars uns objec-
tius que vagin més enllá de la pura definició genéri-
ca d'usos emanats del planejament urbanístic.

Als Ajuntaments urbans i, sobretot, en aquells que
es troben immersos en un continuat i profund pro-
cés de tetciarjtzació, la funció econdmica del comerg
pren una importá.ncia cabdal, i el seu tracrament per
part de I Administraci6 té conseqüéncies que afecta-
ran el normal funcionament de la ciutat, els seus ser-
veis i les seves possibilitats de desenvolupament fu-
tur. No és fácil ni tampoc seria convenient establi¡
uns objectius estereotipats i un formulari d'actua-
cions, ja que les estructures de les nostres ciutats són
molt diverses i les necessitats i prioritats difereixen
clarament d'un lloc a un altre.

En el proper quadrienni hi ha una série de temes
que s'han de tenir en compte en el moment en qué
s'estableix un programa de govern municipal clar i
realista. Cal entendre que qualsevol política relativa
al sector comercial té la seva justificació en les neces-
sitats dels ciutadans i no pas en la intervenció públi-
ca en processos económics que es desenvoluparan sem-
pre amb criteris d'economia privada.

El paper de I Ajuntamenr és mitjangant el plane-
jament, les ordenances, els serveis d'inspecció i d'in-
formació, així com accions de promoció pública, exer-
cir una política que permeti que el ciutadá disposi
d'una estructura de comerE que garanteixi els seus
drets: la seguretat ciutadtna, la salut pública, la in-
formació i I'educació, i els legltims inre¡essos econd-
mics dels consumidors.

En aquest sentit cal continuar o aprofundir la tas-
ca iniciada per molts Ajuntaments amb la creació de
les Oficines municipals d'Informació al Consumidor,
a través de t¡es grans línies d'actuació: en primer lloc,
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]a difusió i el coneixement ciutadá de les funcions
i serveis que presterr; en segon lloc, la seva vincula-
ció amb el sector productiu i comercial ciutadá i, per
últim, la potenciació de l'intercanvi informatiu en-
tre les diferents Oficines Municipals d'Informació al

Consumidor (OMIC) fins arribar al seu funcionament
en xarxa.

Hem de superar una concepció limitada de les com-
peténcies municipals circumscrites al subsector ali-
mentari: escorxadors i metcats de proveiments, per-
qu¿ no es tÍact^ sols d'assegurar l'abastament
esmentat, sinó, de mirar Ia seva qualitat. El comerg
camina cap a estructures polivalents i el clássic con-
cepte d'articles de primera necessitat ha de canviar
substancialment.

3.2.1 Una millora dels sectors rnaioristes

La funció majorista, que fins fa pocs anys s'ente-
nia com fer arribar a les ciutats uns productes de pri-
mera necessitat d'origen fragmentari i dispers per tal
de facilitar l'aprovisionament d'una munió de pe-

tits punts de venda, ha canviat substancialment. Ens

trobem amb empreses cada cop més grans que tre-
ballen a diferents mercats de destinació i que amb
la pensada adopció de sistemes de tipificació dels pro-
ductes i l'avang en les comunicacions, poden distri-
buir les mercaderies sense tocar-les físicament.

El que cal estudiar cas per cas és la ubicació de cen-

tres de redistribució que, sense tÍencar la unitat de

preu del Mercat Central, facilitin la distribuc t6 fisica
d'aquests productes a les diferents zones urbanes. En
conseqü¿ncia, les firmes majoristes hauran de créi-
xer si volen actuar amb igualtat de condicions, en el

rector, donat que la incorporaci6 aIaCEE obre unes
noves persPectives en cl sector majorista que entrafe
de mica en mica en compet¿ncia amb empreses que
tenen com a marc d'actuació el mercat europeu. En
aquest sentit caldri factlitar la transformació des de

dins dels mercats que ajudin a consolidar empreses
amb la grandá"ria suficient per a treballar a mercats

amplis, millorant el nivell de professionalitzacií del
sector que, histdricament, ha treballat amb rn^nca
de recursos técnics i sense planejament a mig illarg
termini.

Támbé s'haurá de facilitar I'operativitat d'empre-
ses situades a diferents zones geográfiques per tal de
millorar la transparéncia entre mercats i impulsar se-

riosament la preséncia d'organitzacions agrícoles als

mercats, per escurEar amb eficácia els canals de dis-
tribució.

3.2.2 Per una millora del control alimentari
Els Ajuntaments haurien de centrar la seva acti-

tud no sols a invertir recursos en costoses renovacions
de les instal'lacions, sinó que han de dirigir els seus

esforEos alacreacil de sistemes de control alimenta-
ri sobre les carns que entren a Ies ciutats. No hi ha
cap mena de dubte que el futur del comers s'orien-
tard cap al'aparicií d'unes noves formes que poc te-

nen a veure amb les que tenim actualment. La peti-
tabotiga aTllada i poc especialitzada no té futur i ten-
dirá, per tar't, ^ desaparéixer.

El comerE aillat no exerceix I'atractiu suficient per
a mantenrr-se en el moment en que l'hábit de com-
pra diária i quotidiana -lligat a l'existéncia de les

mestresses de casa que disposen d'amplis horaris per
a comprar- és substituit per un hábit de compra més

espaiat en el temps i que necessita uns horaris com-
plementaris de I'activitat laboral. En conseqüéncia'
el comerE s'ha d'especialftzar, agruPar-se físicament
i adaptar-se a uns horaris que lliguin més amb el
temps de lleure que no pas amb el de treball.

Per aconseguir aixd I'Administraci6 l-ocal compta
amb els instruments següents:

a) La consolidació i creació de zones cornercials, fent
car(ers per a vianants i ordenant els temes rela-
tius a la circulació, transports col'lectius, aParc -
ments, cárregues i descárregues. Aquesta ordena-
ció s'haurá de fer tant en I'espai com en el tema
d'horaris.

b) Els mercats municipals són estructutes de concen-
tració, peró cal adaptar-los a les necessitats actuals,

transformant-los en centres polivalents, dotant-Ios
de serveis, remodelant-los físicament i integrant-
los als barris. No hem d'oblidar que, en molts ca-

sos, són un patrimoni arquitectónic que caldri re-
cupefar.

c) La ptomoció púbfica, prívada i mixta de centres
comercials tenint en compte el seu impacte sobre
el comerg existent, amb el mateix émfasi amb qud
s'estudien i es preveuen els impactes de tipus ur-
banístic.

Será necessari promocionar la integració i I'asso-
ciacionisme dels petits comerciants, ja que és impor-
tant que el protagonista dels processos de concentració
física i organització comercial sigui I'actual comer-
ciant, millor que no pas grups econdmics aliens al
sector i a la ciwtat Aixd, indubtablement, és un ob-
iectiu difícil, donat l'elevat individualisme que és un
dels trets més significatius del comerE tradicional, i
el qual només es Pot superar amb accions que com-
portin exempcions tributáries o beneficis fiscals.

Támbé caldri superar la preséncia passiva dels
Ajuntaments als mercats municipals, que en aquests
moments es redueix als aspectes formals d'ordena-
ció interna dels mercats i administracií de les con-
cessions municipals, i avanEar en els sistemes d'o¡-
denació de les condicions dels productes i els

establiments. Tanmateix, será necessari professiona-
litzar la seva gestió per tal que els mercats munici-
pals siguin els eixos on s'estructuri un cornerg mo-
dern, articulat, racional i al servei de les necessitats
canviants dels consumidors.

Pel que fa referéncia a les grans ciutats, amb més
d'un mercat, cal pensar en drgans de gestió diferen-
ciats que es dotin de personal adequat i d'autono-
mia econdmica per a fer front a les importants inver-
sions necessiries de renovació dels mercats histdrics,
arribant, si fos convenient, a plantejar-se la formació
de societats municipals o mixtes.
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3.2.3 Cal adequar els grans equipaments
La regulació de les implantacions dels grans cen-

tres comercials és responsabilitat del Consell Execu-
tiu de la Generalitat. Lordenació d'aquests centres
dels Ajuntaments i, pet tant, la Llei d'Equipaments
Comercials recentment aprovada pel Parlament de
Catalunya, l'únic que ha fet ha estat crear el marc
dins el qual els Ajuntaments la puguin exercir.

La llei el que no fa en qualsevol cas és solucionar
els problemes que actualment tenen molts Ajunta-
ments en el moment que han de decidir sobre la con-
veniéneia o no de permetre la instal.lació d'un gran

equipament comercial. La dialéctica ent¡e les grans
instal.lacions i el comerg tradicional no és ñcil, en-
cara que moltes vegades les noves instal.lacions po-
den actua¡ de revulsiu pe¡ a transformar i millorar
I'estructura comercial de la ciutat.

En la instal.lació d'un nou equipament s'ha de te-
nir en compte la seva implantació (dimensions i lo-
calitzacií) i ha de ser objecte de plans especials d'or-
denació que dnguin present el seu impacte sobre
l'entorn urbd, el teixit comercial preexistent i els há.-

bits comercials.

29



4.1

GARANTIR ELS DRETS:
CIUTATS MÉS SEGURES

Pel que fa a la seguretat i protecció ciutadanes,
s'han d'establir uns eixos essencials d'actuació que
han de permetre augmentar I'eficácia dels enca¡re-
gats de poftar a terme la seguretat.

Cal que la ciutat sigui patrimoni de rors els seus
ciutadans, han de ser respecrats els drets dels vianants
i dels que circulin amb vehicles, així com fer possi-
ble l'ús dels espais de lleure pels ciutadans. Per aixó
la Policia Municipal estará oberta, a uavés de I'ofici-
na de relacions públiques, a rebre informacions i sug-
geriments que permetin fruir de la ciutat i la facin
més habitable, a través d'una política de cura dels
espais i llocs ciutadans.

S'establi¡á una comunicacií constant entre la Po-
licia Municipal i Ordenació Vial perqué siguin ate-
ses les informacions que sobre l'ús de la ciutat es pu-
guin portar a terme. Així mateix, seran consultades
les associacions ciutadanes de veins i de comerciants
a fi i efecte que siguin atesos els seus interessos i es
pugui assolir així una ciutat més humana, amb qua-
litat de vida per a tots els ciutadans, amb les míni-
mes molésties per a la convivéncia.

No es podrá av?ngar en la millo ra de la seguretar
ciutadana si no hi ha una veritable participació dels
ciutadans. Per aquest motiu, será necessari procedir
a la creació de la Junta local de Seguretat Ciutada-
na, tal com preveu la Llei Orgánica de Forces i Cos-
sos de Seguretat, com a element coordinador i im-
pulsor d'una política de seguretat. Aixó ha de
permetre recolli¡, racionalitzar i interpretar les infor-
macions obtingudes relatives a problemes de convi-
véncia, fets delictuosos o alteracions de la vida de la
ciutat, per tal de poder establir els plans d'acció de
la policia, plenament assumits pels mateixos ciuta-
dans, que seran els millors col.laborado¡s. També es

procedirá a la creació de laJunta Local de P¡otecció

Civil a fi de disposar dels elements d'atenció i coo¡-
dinació en situació d'emergéncia i de desastre públic.

Una població se sent segura si disposa de bons pro-
fessionals de Policia Municipal i aquests se senren im-
pulsats a act:u r com a tals, si troben el reconeixe-
ment dels ciutadans i la valoració de la seva eficiéncia.

En aquest sentir, cal realitzar una profunda reor-
ganització de les funcions, serveis i activitats perqué
els policies municipals, com a professionals, es tro-
bin en óptimes condicions per complir la seva mis-
sió. Es per aixó que els Ajuntaments procediran a
dotar-los dels Reglaments competencials d'actuació
i d'una adequada organització i racionalització dels
serveis.

Els Programes de Formació i Reciclatge són un ele-
ment indispensable perqué puguin complir aques-
tes funcions amb els máxims continguts professionals.

Lapolítica de coordinació i planejamenr del con-
junt d'actuacions entre els diferents serveis policíacs
que actuen en la població, ha de permetre un res-
pecte mutu entre els cossos policíacs, una millora en
el reconeixement ciutadá i un increment de la pro-
fessionalitat en les actuacions.

Cal partir de la base que la Policia Municipal és
un servei públic civil creat per a glÍantir el lliure exer-
cici dels drets i llibertats i per a vetllar per la convi-
véncia ciutadana fent respectar els continguts de les
Ordenances Municipals, i per a dotar d'assisténcia i
protecció tots els ciutadans. Per aixó, una política de
seguretat i protecció ciutadana ha de conrinuar ac-
tuant en aquests aspectes:

1) Aprofitament mixim del marc legal que dóna la
Llei Orginica de Cossos i Forces de Seguretat.

2) Incrementar especialment l'eficicia d'aquest ser-
vei en tant que policia administ¡ativa per tal de
garantir el compliment de les ordenances muni-
cipals, vetllar pel patrimoni públic de la ciutat,
vetllar i ordenar el tránsit i servir de servei per-
manent d'atenció i informació al ciutadá.

3) Dotar els ciutadans d'aquells serveis que avui de-
manen a l'á.rea de seguretat pública, per tal de
gaudir d'una millor qualitat de vida i assolir una
fruició plena de la vida ciutadana.

Crutms MÉs Dor,ltrs

Aun Mmons Smvus
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4) Reorganitzar i transformar la policia local en un
cos plenament eficient i professional, proposant-
se una millora dels serveis, un increment de I'efi-
cicia en I'actuació i una més alta rendibilitat de
l'esforg pressupostari.

5) Dotar la Policia Municipal d'aquells mitjans que
permetin augmentar l'índex de professionalitat,
d'autoconfianga i de mo¡al al servei del ciutadi.

Calfer la ciutat més segura i habitable i, en aquest
sentit, es realitzará una política d'enfortiment de l'ac-
tuació policial i d'apropament al ciutadi perqué es

pugui aribar 
^wr:.a 

comunicació transparent i ripi-
da entre els ciutadans i la policia, i s'incrementi el
sentiment de seguretat per intervencions immedia-
tes i professionals. Hi haurá d'haver una preséncia
permanent i estructurada de la policia a totes les con-
trades de les poblacions, especialment a les més con-
flictives, i les hores noctutnes no seran un retrocés
en l'assistén cia policíaca.

ks causes generadores d'inseguretat i les actuacions
vulneradores de la pacífica convivéncia s'han de bus-
car en els desequilibris socials ila rnarginació que pro-
voquen. Ér per aixd que les actuacions que tendei-
xen a gafantir una rnajor seguretat ciutadana no es

poden entendre sense una política 
^ctiva 

de preven-
ció social que vagi directament contra les causes que
la provoquen. Per tant, la política social i la política
policial no són opcions diferenciades, sinó aspectes
complementaris que conflueixen en la millora de la
convivéncia ciutadana.

4.2

MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA
I EL BENESTAR SOCIAL

El prime r període es va caracteritzar per la creació
de les Regidories de Serveis Socials i la definició del
model de servei públic. Altrament es van crear els
equips de serveis socials de base o comunitats en vi-
sió preventiva i de llarg abast, en contraposició a l'an-
terior criteri benéfic i d'ajuda puntual.

El ciutadá, en aquest període, va poder trobar els
serveis socials d'informació i orientació sobre els seus

drets en aquesta matéria, propers al seu domicili i
prestats amb rigor professional en una gran part dels
Ajuntaments de Catalunya.

En I'etapa 83-87 es consoliden els seweis creats du-
rant el primer mandat i s'estableixen compet¿ncies
en el marc de les autonomies i municipis mitjangant
la Llei de Serveis Socials de Catalunya i la de Bases

de Régim Local.
I-activitat municipal del període 87-91 es regula-

rá pel desenvolupament de diferents lleis, molt es-

pecialment per la Llei de Régim Incal,l'Ordenació
Territorial i la Llei de Serveis Socials. Altres lleis com
la de Protecció de Menors, la d'Integració Social de
Minusválids o també, encara que de forma indirec-
ta, la Llei de Sanitat o la LODE, afavorirao la poten-

ciació del model municipal de Seweis Socials. El pa-
per dels Ajuntaments quedará reforEat si per una part
el Gove¡n de la Generalitat potencia el sistema pú-
blic de Serveis Socials i, per I'altra, si es treballa so-
b¡e la base d'objectius clars i es programa a curt i a

llarg termini, es gestiona amb eficicia i es coordinen
les actuacions entre les Administracions Iocals i Auto-
nómiques.

En el proper període, els Aiuntaments reafirmats
en llurs compet¿ncies per la legislació existent, comp-
taran arnb una xarxa pública de Setveis Socials Co-
munitaris (equips multidisciplinaris de treball social
per unitat geográfica de població, que en alguns ca-
sos seran equips coma¡cals formats per diversos mu-
nicipis mancomunats, i en d'altres per un municipi
mitjá, o per un districte d'un gran municipi) per tal
de consolidar un primer nivell d'atenció al ciutadá.
Aquesta xarxa compoftará:

- 
El paper de I'Administ¡ació Pública com a eix es-

tructurador de la política de Benestar Social.

- Una redistribució equitativa de la renda en do-
nar una millor igualtat d'oportunitats a tots els
ciutadans.

- 
La dinamització de la població, grups i institu-
cions, aconseguint la participació i el control dels
usuaris en els serveis i la participació dels ciuta-
dans en general, vers la seva vinculació amb les
solucions de futu¡ que s'adoptin.

- 
Coo¡dinació en el Ajuntament de les polítiques
sectorials que incideixen en el benestar social, així
com de les polítiques económiques.

Laxarxa pública de Seweis Socials desenvolupará
básicament les prestacions següents:

- 
Informació i orientació dirigides a persones, grups
i institucions, sobre els seus drets i els mitjans so-
cials que existeixen al seu entorn i que poden
gaudir-ne.

- 
Ilajuda a la llar dirigida a persones i grups fami-
liars per tal de facilitar-los una vida digna_ en el
seu plopi ámbit, que sol ser el domicili. És una
prestació dirigida a norrnalitzar la vida, tot pre-
venint arrrbar a d'altres mesures que condueixin
a sortir de la llar. Aquest servei facilitari els mit-
jans adients, que afavoreixin la permanéncia en
la llar.

- 
Allotjarnent perqué es puguin integrar a la socie-
tat, corn un més, aquelles persones que no tenen
un motiu de convivéncia habitual tot establint en
cada cas les alternatives necessá.ries tals com: fa-
mílies d'acollida, llars alternatives, habitatges tu-
telats, etc.

- 
Promoure activitats preventives per a evitar riscos
socials, aií com les de reinserció dels ciutadans que
per diverses dificultats es troben discriminats de
la resta de la vida quotidiana (incloent-hi formes
alternatives per I'esplai, la forrnació i I'ocupació).

Els Ajuntaments ofe¡taran les esmentades presta-
cions básiques a la població en general i amb actua-
cions específiques dirigides als sectors de població se-

güents:



- 
Infáncia i joventut en situació de risc. Els Serveis
Socials són I'eix aglutinant de les polítiques de
benestar, adregades a crear recursos norrnalitza-
dors per a la població infantil, facilitant el seu
complert desenvolupament.

- 
Envelliment. Davant el progressiu envelliment de
la societat catalana, es fa necessa¡i, amb la parti-
cipació dels interessats, d'oferir recursos preven-
tius i assistencials.

- 
Dona. Info¡mar dels d¡ets de la dona, atendre les
situacions específiques de risc i creació de recur-
sos que igualin les oportunitats de les dones per
a la seva incorporacií a la societat.

- 
Disminuits físics, psíquics i sensorials. Els Serveis
Socials són responsables di¡ectes d'una part dels
serveis d'atenció a aquest secror, i la corretja de
transmissió de les seves necessitats cap a altres irees
de benestar.

- 
Minories étniques. Els Serveis Socials han de vedlar
per facilitar la igualtat d'oportunitats a aquests
sectors de població, per accedir a beneficiar-se dels
recursos generals de la societat.

El Serveis Socials Comunitaris per les ca¡acte¡ísti-
ques del món actual tenen una forta incidéncia en
els aspecters següents:

- 
Atur. La formacií i adaptacií professional del sec-
tors més desfavorits (joventut, dona, disminuits,...)
són funcions que necessiten coordinar arnb els Ser-
veis Socials per a ser més eficaces i subjectes de
redistribució de la renda amb els secrors menvs
productius.

- 
Rehabilitació de barris. La millora dels cenrres ur-
bans antics i dels nous barris mancats de serveis,
es pot abordar introduint el treball social com ele-
ment de promoció de les persones i famílies.

- 
Seguretat Ciutadana. Els Serveis Socials s'entron-
quen amb la seguretat ciutadana facilitant direc-
tament als serveis de policia, jutjats, presons, etc.
un coneixement de la persona humana i dels fac-
tors socials que menen a les conductes delictives,
així com a la seva prevenció i reinserció social.

- 
Drogodependéncies. La prevenció i la rehabilita-
ció i reinserció social s'han d'abordar coordinant
els serveis socials amb la resta dels serveis especia-
litzats, de la salut, etc.

'Ianmateix, per dur a terme el programa munici-
pal, cal que I Administració de I'Estat i de la Gene-
ralitat defineixin el pla de finanEament suficient per
a mantenir la xarxa de Serveis Socials Especialitzats
(de gestió mixta municipal, provincial i autonómi-
ca) dins del marc d'un pacte institucional entre les
diferents Administracions públiques (autonómiques,
provincials i locals) que permeti plantejar, de mane-
ta conjunta. les vies de solució als greus problemes
socials que afecten la població de Catalunya.

4.3

PERS UNS MUNICIPIS QUE AJUDIN
A CONSTRUIR UNS SERVEIS DE SALUT

MODERNS, PÚBLICS I A I'ABAST
DE TOTS EtS CIUTADANS

Els municipis, pel fet que són les Administ¡acions
públiques més properes als ciutadans, durant els da-
rrers vuit anys han estat contribuint a la construcció
d'un millor servei de salut mitjangant accions con-
cretes a les irees d'orientació i planificació de la na-
talitat, salut mental, atenció hospitaliria, protecció
del medi ambient, revisions de salut a les escoles, etc.
Tot i que el marc normariu no era clar peró, no han
fet per respondre millor a les necessitats expressades
per la població.

Durant els propers quatre anys entraran en fun-
cionament noves lleis de Sanitat, de Régim Local i
d'Ordenació territorial, que donaran una nova fiso-
nomia organitzativa als serveis públics de salut.
Aquesta nova legislacií dóna un paper als Ajunta-
ments en la direccció de les árees de salut. D'alua
banda, a Catalunya tots els Ajuntaments tenen dife-
¡ents nivells de serveis de salut; la majoria renen ser-
veis de salut pública, els mitjans solen tenir serveis
d'atenció a la salut mental, lluita contra les toxico-
manies i centres d'orientació familiar. Els més grans,
a més solen tenir una participació en la gestió d'hos-
pitals municipals o comarcals. D'altra banda, les Di-
putacions tenen serveis de Salut Mental i hospitals
provincials i donen subvencions als Ajuntaments per
als diferents serveis de salut.

Aquesta doble realitat constituirá per als socialis-
tes I'instrument per a I'objectiu principal dels pro-
pets quatre anys, que és el d'aplicar, d'acord amb les
altres Administracions públiques (Generalitat i Go-
vern Central) un nou servei catali de salut modern,
públic i a I'abast de tots els ciutadans.

I-objectiu dels socialistes en la polltica de salut dels
Ajuntaments, ha de ser el d'aconseguir a tots i ca-
dascun dels municipis de Catalunya uns nivells de
salut equiparables, tanto si la gestió és própia com
si és de la Generalitat o del Govern Central, ja que
els Ayuntaments han de vetllar perqué els ciutadans
disposin dels serveis básics de salut.

La consecució d'aquests objectius passa per col.la-
borar amb I Administració Autónoma per a consti-
tuir el Servei Cztald de Salut, que será qui aplicará
la Llei General de Salut a Catalunya, i també col.la-
borar amb la Generalirat per aconseguir una orde-
nació sanitária o un rnapa sanitari per a tot Catalu-
nya, que defineixi l'ámbit territo¡ial de les irees de
salut, les noves inversions a realitzar i les integracions
i racionalització de serveis en cadascuna d'elles. S'hau-
ri d'acordar també amb l'Administració Autónoma
el paper dels Ajuntaments i Diputacions en la ges-
tió dels serveis d'assiténcia sanitária i continuar la mo-
dernització dels hospitals provincials, municipals o
comarcals que estiguin vinculats als Ajuntaments i/o
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UNA POIÍTICA MUNICIPAL AL SERVEI
DE TESCOLA PUBLICA

Diputacions. Ser) necessari utTlitzat la col'laboració
entre municipis o una mancomunitat per a assegu-

rar Lrns serveis de salut pública per a tots els munici-
pis. Igualmen d'o¡ientació i
planifrcació fa Generalitat el
model de fina salut i de qui-
na m^r:-cra hi intervindran el Ajuntaments. Al ma-
teix temps, s'haurá de col'laborar en la creació del
serveis catalans de salut mental; assegurar una polí-
tica efigac del control ambiental; gar^rrtir el control
de la producció, transport i venda d'aliments i be-
gudes i assegurar la vigiláncia i control de les condi-
cions higiéniques i sanitáries als habitatges i tota mena
d'establiments públics, fábriques, escoles, etc.

Al mateix temPs, será necessari proposar un acord
de col.laboració entre els Aiuntaments i la Generali-
tat, per tal d'aconseguir una digna atenció sanitária
a les persones grans, tant si pateixen de problemes
crdnics com si necessiten una residéncia assistida, tot
utilitzant i modernitzant la nombrosa xarxa d'hos-
pitals municipals i residéncies geriátriques de molts
Ajuntaments de Catalunya.

4.4

ses de la preparació de l'inici del curs escola¡ i les des-

tinades a desenvolupar programes d'activitats espe-

cials (música, espofts, salut) contribuint a la vida cul-
tural dins les escoles.

Els Ajuntaments governats per socialistes hem man-
tingut, també, la política ia iniciada de creació del
sector municipal d'escoles-bressol amb l'esperanga
que la Generalitat, a curt o mig termini, será sensi-
ble a I'educació dels nens d'aquesta etaPa i col'labo-
rará en el seu finanEament, perqué si no és així l'ofec
econdmic posar) en perill una excepcional experién-
cia educativa.

Cal insistir que des del primer dia els Ajuntaments
amb majoria socialista hem col'laborat i hem estat
el principal motor dels Consells Escolars previstos per
la Llei Orgánica del Dret a I'Educació (LODE), fo-
mentant la participació als cerrtres escolars'

Aquesta tercera legislatura municipal ha de repre-
sentar la consolidació d'aquesta alternativa, perqué
el proper mandat tindri una importincia cabdal per
resituar les nostres ciutats i donar un impuls decisiu
a la reconstrucció de Catalunya. En el debat que s'ha
de impulsar sob¡e el futur de la ciutat, caldrá tenir
en compte la relacií entre procés educatiu i territo-
ri. La ciutat, el poble, el territori i la seva configura-
ció urbanísticahan de formar part del patrimoni cul-
tural dels homes i les dones, dels nens i les nenes que
el poblen.

Convé que des dels Ajuntaments es persisteixi en
la lluita per una ciutat més justa, més solidá.ria, i aixd
significa defini¡ com a element emblemitic de la nos-
ua acci6 municipal les polítiques de benestar social,
les quals han de tenir com a factor clau alld que irn-
pliqui fo¡mació i participació del ciutadá, i tot alló
que aprofundeixi en el procés educatiu global de la
persona.

Per al proper període que s'obre amb les eleccions
municipals, els socialistes hem de tenir clar el c Ídc-
tet supletori de gran part de I'actuació municipal so-

cialista, que en els Ajuntaments és un indicador ben
palés de la voluntat política del PSC de dignificar I'es-
cola pública catalana. Thmbé s'haurá de tenir en
compte la necessitat d'una descentralitzaci6 del'Ad-
ministració Educativa que signifiqui un alt nivell
d'autonomittant per als Ajuntaments com per a les

escoles. Aixd implica la transferéncia progressiva de
recursos i cornpeténcies que hauran de ser delegades
a Ajuntaments i escoles. En aquestalínia i com que
dubtem de la capacitat de CiU per av r:gar en aquesta
direcció, serd necesseria la confecció i publicació del
Mapa Escolar de Catalunya amb la inclusió de tots
els serveis i ¡ecursos educatius existents al país, ra-
cionalitzarlt I'oferta pública de serveis escolars 

^par-tir d'un acord sobre delegació de competéncies i, al
mateix temps, exigir la suficiéncia de les partides pres-

supostáries que el govern de CiU hauria de transferir
a d'altres institucions.

Els socialistes vedlarem perqué cada institució com-
pleixi latasca que li pertoca com a conseqüéncia dels
acords necessaris. Aquesta vetlla sere especialment en
tot el que faci referéncia a I'escolaritzacií des dels qua-
tre anys fins els setze, i amb una atenció especial so-
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La defensa de I'escola pública ha estat i és el punt
bisic de I'actuació dels Ajuntaments governats pels

socialistes en contraposició amb I'actuació tímida del
Govern de la Generalitat en aquest sentit. Durant
el segon mandat als Ajuntaments, els socialistes han
finalitzat la planificació de les ciutats, amb la conse -

güent reserva de sól per a construccions escolars que
s'ha cedit a la Generalitat perqué s'hi construeixin
els edificis corresponents. Aquest esforE económic no
s'ha vist compensat en la mateixca mesura per I'acti-
vitat inversora del Departament d'Ensenyament que
no sols no ha edificat, sinó que tampoc ha planificat
adequadament d'acord amb les necessitats del terri-
tori. Els Ajuntaments governats pels socialistes han
treballat amb un respecte escrupolós vers les compe-
téncies de la Generalitat t aquesta actitud no ha tin-
gut la seva correspondéncia amb una actuació simi-
lar per part del govern de CiU. Quan la Conselleria
d'Ensenyament ha volgut, ha assumit competéncies
sense cap valoració ni pel servei donat pels Ajunta-
ments (equips psicopedagógics, comissions de ma-
triculació, centres de recursos, etc.) i, en canvi, els

Ajuntaments han mantingut económicament les <<ofi-

cines gestores>>, única mesura descentralitzadora dels
Serveis Territorials de la Conselleria, sense caP com-
pensació económica.

Des dels municipis els socialistes hem defensat amb
tot el nostre coratge una política global de millora
de I'escola pública i per aquest motiu hem col'labo-
rat a;ctivament assumint, fins i tot, despeses que no
ens corresponien. En són un bon exemple les despe-



b¡e el Pla Quadriennal i una millora de la qualitat
a l'escola. Támbé desenvoluparem tasques de difu-
sió i d'informacií per als ciutadans i canalitzarern,
quan calgui, les seves denúncies per inconrpliments
que es puguin produir per paft de l'administració
educativa.

La tendéncia a fer extensiva la participació en
I'orientació i en la programació de I'ensenyamenr,
s'ha d'inscriure en la necessitat de promoure I'acció
de tots els ciutadans en ¡elació a la seva capacitat
d'autodirigir-se.

El fet participatiu está íntimament lligat a neces-
sitats fonamentals i urgents de la política educativa,
perqué hi ha una série de valors que són a la base
de totes les polítiques participatives. Els impulsos
d'aquesta participació han de promoure la llibertat
i el clima de diáleg necessaris per a un desplegament
d'opinions i actituds no concordants entre elles. Thm-
bé són valors importants l'estímul de responsabili-
tat, el de la coope raci6 i el principi de la igualtat.
Es tracta de garantir un tractarnent jurídic igual a totes
les persones amb independéncia de la seva situació
dins I'estructu¡a del procés educatiu i a I'hora d'ar-
ticular una política d'eliminació de desigualtats, pro-
movent el desplaEament de recursos públics cap els
sectors socials més desfavorits.

4.5

UN PROJECTE CUTTURAT
INTEGRADOR

El programa socialista assumeix que el municipi
és el marc més idoni per a I'arrelament de les pollti-
ques culturals i destaca com a tasca prioritária la ins-
cripció d'aquestes polítiques en un projecte que per-
segueix assolir t¡ansformacions, en la línia d'un
desenvolupament global i integral de la societat, en
el qual l'ámbit cultural local juga un paper de pri-
mer ord¡e.

En aquest context la política cultural municipal ha
d'interactuar amb els grans problemes del munici-
pi, és a dir, de disseny de model de ciutat, de relació
amb el problemes derivats de la crisi i l'atur, de col.la-
boració en la recerca d'ocupació, en la revitalitzacií
del teixit social, en síntesi, en la resolució dels pro-
blemes globals dels ciutadans. En aquesta perspecti-
va general, el camp d'actuació de la política cultural
municipal ha de desenvolupar un paper actiu de mo-
dernització, d'avantguarda de nous fets innovadors,
d'atenció als sectors menys afavorits, de construcció
d'una identitat cultural amb un fort respecte alain-
teracció de les comunitats que formen el país i de
dinamització de noves perspectives culturals i sdcio-
culturals. En síntesi, reivindiquem el paper de I Ajun-
tament com la institució que més efigament pot ges-
tionar una política cultural i socio-cultural global amb
g r^ntia d'una gestió eficaE, propera al ciutadá, par-
ticipativa i pluralista.

En aquest context general, creiem prioritari desen-
volupar actuacions que básicament s'adregin a uns
objectius concrets que destaquem:

- 
Ér n...ssari avangat de manera definitiva en el de-
senvolupament d'un programa d'infrastructu¡es
culturals que garanteixi a tothom la igualtat d'ac-
cés als diversos béns culturals, equipaments com
museus i arxius, biblioteques i espais d'exposi-
cions. Peró aquests espais no poden descansar so-
bre les espatlles del municipi, tant a nivell de cons-
trucció com de manteniment posterior. En aquest
marc creiem fonamental avangar decididament en
el Pacte Cultural, tot exigint una participació ac-
tiva de la Gene¡alitat a l'hora de concórrer al fi-
nangament. Dins aquest context és imprescindi-
ble consesuar la Llei de Museus i definir clarament
la finalització del Pla de Biblioteques, pas fona-
mental que garanteix de ve¡itat una consolidació
definitiva d'una política d'extensió cultural. És,
per tant, imprescindible definir el mapa d'equi-
paments que aporti racionalitat a la planificacií
territorial i, per tant, coheréncia a la gestió pos-
terior. Peró també volem indicar que en el nosrre
discurs aquests equipaments culturals especialit-
zats exlgerxen un tractament que renovi els seus
plantejaments apropant-los als fets dinamitzadors
i innovadors, en estreta col.laboració amb els crea-
dors, els investigadors, el teixit social, les escoles,
etc., optimitzant al máxim la wtilització per part
de la comunitat. En aquest senrir, no hem d'obli-
dar de úactaÍ la mateixa ciutat com a un bé d'in-
terés cultural.

- 
Thmbé hem de continuar donant suDorr a rores
aquelles iniciatives que garanreixin un accés in-
discriminat al gaudiment cultural i, per tant, és

imprescindible posa r en marxa, si no s'ha fet fins
ara, els projectes d'equipaments polivalents, es-
pais primordials de tota política socio-cultural,
com són les cases de cultura, els centres cívics, les
aules de cultura, els casals, etc. conjunt d'espais
que brinden I'oportunitat d'una gestió descon-
centrada, atenent les desigualtats culturals molt
a prop del ciutadi, respectuosa de totes les cultu-
res, instruments que propicien la participació de
forma natural, espais privilegiats i homogeneit-
zadors de difusió cultural i aprenentatge de téc-
niques creadores, en el marc del diversos tallers.
Hem de dir que aquests equipaments, onerosos
per a les hisendes locals, necessiten d'una concu-
rréncia de finangament d'obra i posterior mante-
niment per part del Consell Executiu de la Ge-
neralitat, manteniment que fins ara s'ha desentés
d'aquests projectes.

- 
Els Ajuntaments hem de continuar i aprofundir
el paper cadbal a l'hora de reivindicar la reaft¡-
mació de la cultura del país, en tanr que hem es-
tat capdavanters en els processos de normálitza-
ció lingüística i de recuperació i difusió de la
cultura local i de la seva histd¡ia, alhora que hem
fugit de falses contradiccions entre la cultura d'ori-
gen i la cultura d'adopció, en contra de postures
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sectáries que no veuen la cultura del demá com
una cultura de gresol. En un mateix paper recu-
perador hem d'insistir en les festes, peró raciona-
litzant els projectes i dona¡-los un espai i un va-
lor no sobredimensionat, en particular a nivell
econdmic.

- A nivell de difusió hem de prioritzar polítiques
que estenguin la possibilitat d'un mapr accés ciu-
tadi al consum de productes culturals, com són
el teatre, els espectacles, les exposicions, etc., Po-
tenciant els projectes que racionalitzin els circuits
de distribució corn són, per exemple, la xarxa de
teatres, projectes que ajudin a una correcta eco-
nomia de gestió i a wna racionalització dels pro-
grames.

- A nivell de creació i les aspectes més educatius
hem de propiciar inicialment un mapa racional
i amb perspectives de consolidació que possibili-
ti I'accés estable i en igualtat de condicions de tots
els interessats, perd coordinadament amb les po-
lítiques educatives locals i amb el suport institu-
cional i económic de la Generalitat. A nivell de
creadors, hem de plantejar una tasca de suport a

la seva labor en tant que element innovador i mo-
dernitzador cabdal de la realitat cultu¡al del mu-
nicipi.

- 
Hem de fomentar al rnateix temps, el desenvolu-
pament del teixit social, propiciant I'associacio-
nisme i els models participatius, donant suPort
als elements innovadors que sorgeixen d'aquest
sector. Hem de trobar les vies per crear una socie-
tat més justa culturalment, que també desenvo-
lupi el grans reptes del segle XXI: innovació, crca-
ció i participació. Aixó ha de representar
intelactuar amb el conjunt de polítiques que in-
tenten un desenvolupament global i integral de
lavidalocal en el marc d'una interacció amb d'al-
tres serveis, entenent el nous teptes socials, eco-
nómics i tecnológics, i aportant altres PersPecti-
ves al debat sobre la construcció del municipi. En
aquest marc el repte d'un futur millor cobra sen-
tit i redimensiona el paper de la cultura com un
element fonamental de transformació i construc-
ció cultural.

4.6

nerat unes expectatives que donen lloc a una deman-
da creixent d'aquest servei públic que és I'espoft. Com
a conseqüéncia, pensem que cal donar resPosta al rep-
te que tenim davant nostre, encana que aixó només
es pot realitzar amb una política objectiva i correcta
de la distribució de recursos per part del Govern de
la Generalitat que permetri gestionar la plena uti-
lització de les instal.lacions públiques de I'imbit te-
rritorial corresponent, incidint amb més fermesa en
els temes de promoció i extensió de la práctica es-

portiva, així com en els de noves instal'lacions, ges-

tió d'aquestes, etc.
Lencariment de les instal'lacions per a la práctica

de I'esport i la multiplicacií de la demanda, fa ne-
cessati que qualsevol instal'lació s'hagi de planificar
després de seriosos estudis que demostrin la seva via-
bilitat, i abans de decidir la construcció de noves ins-
tal.lacions, caldrá rehabilitat i/o convertir les que ja
hi hagi. Aquests recursos existents inclouen les zo-
nes esportives escolars. En aquest sentit, i per tal
d'aprofitar aquestes instal'lacions, s'haurá de fer un
veritable esforE perqué, amb la col'laboració de les
institucions supramunicipals, s'elabori un pla que
permiti el reciclatje de les zones esportives escolars,
perqué puguin ser obertes als practicants en general
dins les hores no lectives. Aquesta hauria de ser una
tasca primo¡dial en els propers quatre anys fent, al
mateix temps, un estudi dels recursos que incloguin
les instal'lacions públiques i privades, i arribar a acords
que les facin rendibles al m)xim des del punt de vis-
ta social.

Un altre camp d'actuació prioritária és el de la pro-
moció esportiva. Entenem que cal fer-la amb la col'la-
boració de les entitats espoftives (Clubs, Agrupacions,
Federacions,...) per tal d'aconseguir programes con-
crets de promoció i comptant amb el personal ade-
quat. Fruit d'aquesta col'laboració ha d'ésser també
l'organització de cursos de formació, perfecciona¡nent
i reciclatge de técnics. A la vegada creiem molt im-
portant fomentar I'associacionisme esportiu dins el
municipi, assegurant la utilització al máxim de les
instal.lacions públiques amb fó¡mules de gestió que
impliquin cada vegada més els ciutadans.

Els socialistes con¡iderem que l'esport en edat es-

colar és essecialment de formació i que una adequa-
da educació física básica facllita. i promou la práctica
esportiva. En conseqüéncia, cal seguir amb suport els
jocs esportius escolars, principalment al'etapa d'EGB,
perfeccionant el seu funcionament, dotant-los dels
mitjans necesaris i potenciant els aspectes educatius
i formatius de I'esport. No obstant aixó, la nostra fita
ha d'ésse¡ la introducció de I'educaci6 física a I'esco-
la com a m'atéria obligatória. Aquesta responsabili-
tat, cal exigir-la al Consell Executiu de la Generalitat.

ks relacions entre I'esport i les altres manifesta-
cions de la cultura han d'afermar-se Procurant que
els actes esportius tinguin un lligam amb activitats
culturals paral'leles.

El concepte d'esport no és complet si no es té en
compte la relació existent amb la salut. Cal recordar
que la práctica esportiva comporta efectes favorables
sobre I'estat de la salut física, sempre que aquella es

ELS AJUNTAMENTS DINAMITZADORS
DE TESPORT

Un dels ttets fonamentals del treball dels Ajunta-
ments ha estat la col'laboració en el desenvolupa¡nent
de I'esport a Cttalunya. entés aquest tant com una
part del fet cultural com un d¡et dels ciutadans. Aixó
ha permés que els Ajuntaments avui constitueixin
una de les peces fonamentals del sistema esportiu al
nostre país.

Aquest fet, conjuntament amb el de l'otganitza-
ció a Barcelona dels Jocs Olímpics del l))2, ha ge-
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dugui a terme sota una certa tutela sanitária. Com
a conseqüéncia, caldria introduir als municipis una
série d'objectius en aquest camp, com podrien ésser:
p¡omoure prograrnes de sensibilització dels ciutadants
de totes les edats sobre els efectes saludables d'una
prá.ctica físico-esportiva ben estructurada i controla-
da; vetllar per la salut dels pfacticants, especialment
en la població d'edat escolar.

UNA CIUTAT A TOTHOM

Les societats democrátiques occidentals es creuen
obligades, cada cop més, a preocupar-se dels proble-
mes específics que s'han d'abordar per tal de poten-
ciar la igualtat en els casos dels joves i de les dones.

Als paisos europeus en els últims anys hi ha hagut
diverses iniciatives dirigides sobretot a I'obtenció de
reformes legislatives que s'oposin a la discriminació.

4.7.1 La participació iuvenil i els Aiuntarnents
Els eixos principals de la política juvenil dels Ajun-

taments en- els p¡opefs quatfe anys sorl:

- 
Entendre la política de joventut, per tal que es-

devingui un instrument efigac contra tot tipus de
desigualtat, amb I'objectiu que I'actuació dels
Ajuntaments adregada a la joventut sigui direc-
tament útil per alavida quotidiana d'un major
nombre de joves.

- 
Intensificar sensiblement, amb més forga i pro-
postes, la participació i I'associació de tots els joves.

- Comprometre I'Administraci1 Incal en un treball
integral dirigit a resoldre els problemes d'integra-
ció socials dels joves, a paftir de la coordinació de
les polítiques del diferents departaments.

Aixó es concreta en una política global i coordi-
nada de fornent de la participació juvenil i de la in-
serció social dels joves des dels Ajuntaments.

a) La participació juvenil
Els Ajuntaments són I Administració més pro-

pera alciutadá i, per tant, al jove. Per aixó el prin-
cipal repte dels socialistes en els Ajuntaments és

apropar la gestió al ciutadá i fer-lo partícip de les
tasques de govern. Acomplir aquest objectiu amb
els joves és cabdal i s'haurá de cont¡ibuir de ma-
nera decidida ala inserció dels joves en el medi
local. Aquest és un paper que juga l'Ajuntament,
ja que és I Administració més capacitada per cop-
sar les seves problemátiques específiques, en estar-
ne més a prop, fent partícips els joves de les acti-
vitats i de la vida de la seva ciutat o poble.

Una de les maneres més enriquidores de parti-
cipació dels joves en el medi social és l'associa-
cionisme.

Després de vuit anys de gestió, a més del tre-
ball continuat de la majoúa d'entitats d'estil més

clássic (com les d'esplai i escoltisme), han sorgit
nous models de col.lectius juvenils entorn de les
administracions municipals (cooperatives juvenils,
rádios municipals, associacions de joves en atur,
revistes, grups de barri o de casals de joves, de cen-
tres d'ensenyament, grups musicals, espoftius, etc.)
que seran objecte de foment i suport per paft de
I'Ajuntament. Tot tipus d'associacionisme juvenil
constituir¿ un objectiu prioritari de la nostra po-
lítica, mitjangant el suport a nivell d'inf¡astruc-
ta, de foment de l'oferta conjunta d'activitats i ser-

veis, i de supoft económic a través de línies estables
de finangament que garanteixin una planificació
d'activitats i recursos a rnig termini per part de
les entitats. Aquest suport es concretari en els eixos
següents:

- 
Potenciació del Consell I¡cal de la Joventut.

- 
FinanEament global a les entitats consolidades

-membres 
del Consell prioritáriament- sota

la fo¡ma de convenis, mitjanEant els quals les
entitats desenvolupin programes que repercu-
teixin positivamente en la vida social del mu-
nicipi, finangant prioritáriament I'Administra-
ció les despeses d' infraestructura, manteniment
personal, formació i difusió de les entitats.

- 
FinanEament d'activitats d'entitats i, sobretot,
de les entitats més joves aüavés de subvencions.

- Suport a l'associacionisme local a nivell d'in-
frastructura: cessió de locals, de material, etc.

- 
Foment de la participació de les entitats en les
activitats juvenils de I'Ajuntament: setmanes
de joventut, festivals de la inf)ncia de Nadal,
programes d'estiu, carnestoltes i festes majors,
etc., en lalínia de potenciació i d'info¡timent
de l'associacionisme, i amb I'objectiu de di-
fondre les associacions entre els joves i d'incre-
mentar la seva implantació.

- 
Cogestió, amb determinades entitats, d'alguns
serveis i activitats municipals.

- 
Potenciació especial de noves realitats juvenils
que puguin sorgir, de tot tipus, i fonamentar
la seva integració en el Consell de Joventut.

Támbé sere necessária la potenciació de I'asso-
ciacionisme en els centres d'ensenyament, espe-
cialment aladarrerafase de I'EGB, BUP i FP, po-
tenciant les activitats culturals i de tot tipus que
es puguin desenvolupar. A parth de la Llei Orgá-
nica del D¡et a l'Educació (LODE) i el reconeixe-
ment legal de I'associacionisme estudiantil com
a eina de participació dels estudiants en els cen-
tres d'ensenyarnent, s'obren noves pefspectrves en
els Ajuntaments en la realització de programes
conjunts amb les associacions d'estudiants que
consolidin aquest model de participació i donin
suport di¡ecte a I'associacionisme estudiantil.

En el camp de la formació d'animadors de
temps lliure infantil i juvenil, cal endega¡ inicia-
tives per tal de dur a terrne cursos de formació ho-
mologats, en conveni o en col.laboració amb es-

coles de formació d'ámbit nacional o de grans
municipis, els quals no s'haurien de limitar no-

4.7
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més al camp de I'esplai, sinó que haurien d'abra-
Ear I'animació sócio-cultural en general.

En el camp de I'esport s'ha de potenciar I'exis-
téncia de grups esportius en el Consell de la Jo-
ventut i la seva imbricació amb la vida associativa
del municipi, prioritzant la prictica esportiva po-
pular, no competitiva i de base.

Per altra banda, cal no oblidar altres realitats
innovadores i alternatives: I'ecologisme, el paci-
fisme, l'objecció de consciéncia, els moviments ra-
dicals, rádios lliures, etc. Aquests col'lectius de
contingut renovador i alternatiu poften la seva

práctica al marge de la tasca de les institucions.
Cal que des dels Ajuntaments, l'Administració
més propera al ciutadi, es faci un esforE decidit
perqué aquests joves que veuen en la lluita per
defensar el medi ambient i el seu entorn natural,
en la denúncia de les situacions de marginació que
es produeixen en una societat injusta com la nos-
tra o que expressen una visió diferent sobre els fets
culturals tot i creant uns nous cooceptes purarnent
juvenils, trobin conductes adequats per canalit-
zar els seus esforgos i treure fruit de les seves ener-
gies creadores.

Els Consells de Joventut segueixen constituint
la millor plataforma unitária de I'associacionisme
a nivell local, com a mecanisme d'intedocució i
de representació davant els Aiuntaments. Malgrat
que el Consell no representa tot el moviment ju-
venil ni, evidentment tota la joventut, és el mi-
llor intedocutor, el més válid i qualificat per a de-
senvolupar un pape¡ representatiu dels interessos
de I'associacionisme i dels joves en general, assu-
mint un carecter reivindicatiu i de seguiment de
la gestió municipal en mat¿ria de joventut, inter-
ferint la seva dinámica própia i sempre preservant
Ia seva independéncia.

Els equipaments juvenils que han anat cons-
truint principalment els Ajuntaments en els dar-
rers dos mandats, sobretot els casals de joves, han
estat, en general, un dels mecanismes de partici-
pació del jovent que ha assolit millors resultats.

El casal ha de ser un equipament obe¡t a tots
els joves, en el qual els protagonistes de les activi-
tats siguin els mateixos joves. LAdministracií ha
de possibilitar-los, tot facilitant els mitjans i els
recursos necessaris, i sense cap mena de dirigisme.

En apropar la gestió dels casals als mateixos jo-
ves fomentar que grups juvenils, cooperatives
d'animadors, etc. participin, juntament amb I Ad-
ministració municipal, en I'organització de les ac-

tivitats i funcionament dels centres.
Per tant, cal seguir en la línia de creació i con-

solidació d'equipaments juvenils com a mecanis-
mes de participació dels joves en la programació
del seu propi temps lliure, de manera creativa i
autogestionada.

En el capítol de serveis, I Ajuntament ha de de-
senvolupar una ámplia oferta de serveis de joves,

amb carácter participatiu i que constitueixin ac-

tivitats i recursos oberts, plantejats i proposats per
l'Administració, peró desenvolupats i culminats

pels joves. Per tant, han de ser activitats 1 servets
creatius, dinimics i igils, en els quals el jove si-
gui I'auténtic protagonista, I'organitzador i no un
simple consumidor. I

La inserció social dels joves

La nostra voluntat és crear Arees de joventut
en el major nombre possible de municipis, sense

que aixd impliqui un augment de la burocrácia.
Volem que siguin equips eficaEos de treball, molt
reduits perd multidisciplinaris, amb un gran ni-
vell de professionalitat, que generin projectes con-
crets que millorin la qualitat de vida de tots els
joves, discriminant positivament aquells que te-
nen més problemes d'integració.

Aquests departaments no poden ser conside-
rats com un de tants altres de I Ajuntament. lJna
auténtica política integral i interdepanamental de
joventut passa per l'assumpció global de la polí-
tica juvenil per part de tot I'Aiuntament i, en
aquest marc, el Área de Joventut ha de desenvo-
lupar un paper dinarnitzador d'aquesta politica,
vinculant-se per tant, el més possible, als meca-
nismes de coordinació i execució de I Ajuntarnent.

En aquest sentit, només una política interde-
partamental (i una majot coordinació entre totes
les Administracions Públiques) pot desenvolupar
els gran eixos d'actuaci6 cap una millora de qua-
litat de vida, i sobretot, cap una major inserció
social dels joves en el seu medi immediat.

- 
La inserció sócio-professional dels joves.

- 
La prevenció de les drogodependéncies.

- 
Laccií decidida contra les desigualtats, en
aquells terrenys on més es manifesten: accés

a la informació, a I'ensenyament, als equipa-
ments culturals, erc.

En el camp de I'ocupació juvenil l'Ajuntament
ha de potenciar el desenvolupament de progra-
mes específics per alaintegració dels joves al món
del treball.

La polítrca municipal per a I'ocupació juvenil
ha de tenir en compte els elements diferenciadors
que aporten els joves. Es recomanable dissenyar
dispositius i instruments específicament pei a jo-
ves, enfocant el problema des de la globalitat i
des de la integració d'aquells aspectes que afavo-
reixen la transició del jove des de I'ensenyament
cap al treball, sense fe¡ que aquests 

-escola 
i

feina- siguin neccesiriament dos móns separats.
En aquest sentit, seri prioritari desenvolupar

programes de formació ocupacional, en el ma¡c
de I'economia social. A partir del coneixement de
les tendéncies del mercat, caldrd orientar la for-
mació en aquelles activitats económiques gene-
radores d'ocupació.

Els programes en col.laboració ent¡e I'Institut
Nacional d'Ocupació (INEM) i les Corporacions
Iccals estan essent un marc eficag de formació lo-
cal de I'ocupació juvenil. Amb la col'laboració de
les empreses, cal possibilitar I'ocupació temporal
en alternanEa amb la formació ocupacional. Cal
impulsar, fomentar i incentivar I'autoocupació

b)
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promoguda per joves emprenedors, d'ensenyar els
joves a ser creatius en el terreny de les petites i mit-
janes iniciatives económiques, sobretot en el sec-
tor dels serveis. Els Ajuntaments són la platafor-
ma més adient per animar aquest tipus d'actituds.

En el camp de les drogodependéncies, la de-
linqüéncia i la marginació juvenil en general, cal
combinar una política de prevencií amb una po-
lítica d'inforrnaci6: una col.laboraci6 amb les Ad-
ministracions superiors es fa necessária per com-
batre les seves causes alli on són més freqüents,
als bar¡is on es donen uns petcentatges més alts
d'actituds dissocials per paft d'importants sectors
juvenils, i una política activ? d'informació, amb
I'endegament de diversos mecanismes 

-inclososdiversos tipus d'agents culturals en els mateixos
barris-, és imprescindible per proporcionar re-
cursos i infrastructures perqué els mateixos joves
puguin desenvolupar activitats alternatives, de ti-
pus creatiu i participatiu.

La millora de les condicions de vida dels joves
passa pel millorament de I'oferta de recu¡sos i
equipaments sócio-cultu¡als i de lleure. El teixit
social ha de jugar un paper fonamental pel que
fa a la seva gestió i dinamització, i I Ajuntament
ha d'assumir un papel cabdal en la seva promo-
ció i suport técnic i económica.

Un dels mecanismes clau per afavorir la inser-
ció del jove és la info¡mació. Només un bon ni-
vell d'informacií garanteix I'accés, per part del
jove, als nombrosos recursos i iniciatives existents
en la societat, especialment els generats pels ma-
teixos Ajuntaments.

Des dels Ajuntaments s'ha de continuar la po-
lítica de creacií de serveis d'informació juvenil.
Aquests serveis han d'estar relacionats i coordi-
nats entre ells tan a nivell comarcal com nacio-
nal. Han d'oferir informació (sobre recursos, viat-
ges, cursets, ensenyarnent,...) per una banda i
orientació i assessorament per una altra (en el
camp de l'objecció de consciéncia, de la sexuali-
tat, de la drogodependéncia, de I'habitatge, de
I'ocupació juvenil, etc.). Finalment, també han
d'oferir informació més especialitzada 

-docu-mentació, publicacions- sense oblidar la neces-
sitat de sortir a I'exterior mitjangant campanyes
informatives, en una línia d'informació activa, fora
del centre d'informació.

4.7.2 Un ptog¡arna global per a la dona
Laplicació de la democrdcia a la vida cotidiana, pas-

sa per la execució de una política democrá.tica des de
I AdministraciíIncal. En aquest sentit, I'objectiu bá-
sic del programa socialista als Ajuntaments en els pro-
pers quatre anys, és la construcció d'un espai social,
democrátic i de progrés:

- 
El programa socialista per a les dones i des dels
Ajuntaments comprén un missatge de progrés,
d'igualtat, de solidaritat, de benestar i d'incre-
ment de la qualitat de vida.

-Incloure 
les necessitats de la vida cotidiana de les

dones en I'espai ru¡al i urbá com a aportació per
a la seva construcció i configuració.

No es tracta tant de dissenyar nous serveis o millo-
ra i increment dels ja existents; cal posar els mitjans
perqué les dones facin seus uns espais dissenyats sense
comptar amb la seva aportació, fomentant la infor-
mació a fi d'elevar el nivell de consciéncia social i el
grau de participació comunitária.

Per portar endavant aquests programes des del mu-
nicipi, és imprescindible dur a terme una coordina-
ció entre els diferents nivells de I Administració que
realitzen programes per ala dona: Instituto de la Mu-
jer, Diputacions Provincials, i la Comissió Interde-
partamental de la Dona de la Genenlitat. Caldrá
establir acords i desenvolup^r activitats complemen-
tiries, sobretot les relacionades amb la Salut, Edu-
cació, Cultura, Serveis Socials, Habitatge i Ordena-
ció del territori.

I- experiéncia del treball realitzat durant els últims
mandats, axl com el nou marc comunitari, corrobo-
ren la necessitat de continuar amb una política glo-
bal per a la dona, coo¡dinada i dotada dels mitjans
necessaris per al seu acompliment.
Concreció de polítiques per la igualtat d'oportuni-
tats entre homes i dones.

- Posar en práctica les recomanacions del Progra-
ma per la Igualtat 1986-90 de la CEE, tenint en
compte aquests criteris en la contractació i nome-
narnent de petsonal per la mateixa Administració.

- 
Aconseguir la máxim^p^rticipació de la dona en
al vida educacional, laboral, social, econdmica i
política del país, en condicions d'igualtat amb
I'home.

- 
Promoure accions de sensibilitzaciÓ que propiciih
l'evolució de les mentalitats pel que fa al rcpani-
ment de responsabilitats professionals, familiars
i socials.

- 
p¡e¡ls¡¡re activitats sócio-culturals, en el seu am-
bient quotidii: creatives, culturals, lúdiques, ocu-
pacionals, i d'altres que li facilitin la participació
en la vida comunitária.

- 
Fomentar les iniciatives que afavoreixin la incor-
poració de la dona al món del treball.

- 
Oferir atenció i serveis des dels Seweis Socials als
col.lectius que pateixen un grau elevat de margi-
nació: prostitució, mares soles, dones que han so-
fert maltractaments, etc.

- 
Des dels Serveis Socials i conjuntament amb els
Departaments de Salut es coordinaran els serveis
d'orientació i planificació de la natalidad, infor-
mació a la comunitat i sensibilització en les me-
sures de prevenció.

- 
Des de les árees de cultura i ensenyament, garan-
tir la prictica de la coeducació, continguts no se-
xistes, reciclatges pet a ensenyants dels continguts
d'igualtat, i la formació d'adults.

Ia pardcipació minoritá¡ia de les dones, especial-
ment a nivell local, es tradueix per una insuficient
presa de consciéncia dels seus problemes específics
i per una escassa capacitat d'expressió autónoma.
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És necessari, per tant, dotar les dones de les eines
que afavoreixin la seva expressió, impulsin la partici-
paci6 i ptopiciin els mitjans per ala seva intervenció
en I'alternativa municipal.

Es facilitari lac¡eacií de comissions d'usuá.¡ies dels
serveis especlfics que el municipi ofe¡eix t la dont.

En aquesta nova etapa de govern socidista als Ajun-
tafnents, volem Posar a l'abast de veihes i ciutada-
nes, els mecanismes de patticipació en el Programa
Global de la Dona. Aixó, doncs, impulsari la c¡ee-
ció de Consells Municipals de Dones.

El Consell Municipal de Dones seri i podri pre-
sentar propostes i realitze¡ l'avaluacií del desenvo-
lupament dels programes.

Per portar a terme el PROGRAMA GIOBAL PER
LA DONA cada Ajuntament creari els mecanismes
que garanteixin el seu compliment: comissió coor-
dinadora, etc.

Es necesari mantenir el diileg i la col'laboració amb
el moviment feminista com a element dinamitzado¡
de la lluita per la iguútat.

N



5
u

PnmrcrPAR Es AvINQAR

FOMENT DE
PUNT CIAU

t.r
t'ASSOCIACIONISME-,
DE LA PARTICIPACIO

IJna ciutat no és sols un conjunt de ciutadans que
han de tenir uns serveis, ni un territori que ha de
tenir una atenció, no és sols un conjunt d'activitats
que han cle tenir una ordenació, sinó que, a més, ha
de formar part de la vida social. Aquesta vida social
es pot expressar a ffavés de diverses fórmules associa-

tives que han de ser flexibles, que han de correspon-
dre a cada etapa histórica i en cada moment a les ne-
cessitats reals dels ciutadans, ja que no són válids uns
models estereotipats que ia serveixin per sempre. No
es tracta d'associacions de veins per sempre, o d'as-
sociacions dels casals recreatius per sempre, sinó que
cadavegada la vida social comportari un model d'as-
sociacionisme diferent, amb associacions de nova crea-

ció, associacions molt formalitzades i amb molta po-
téncia, amb associacions més informals, peró que
configurara un teixit social ric, divers, plural i hete-
rogeni, que formará la ciutat.

Lexisténcia d'aquest teixit en el qual els poders pú-
blics, i en aquest cas concret els Ajuntaments, esti-
guin atents al seu pols i al de les seves formes asso-

ciatives, fará que es faci el possible perqué les

associacions, siguin del caricter que siguin, tinguin
vida, tinguin capacitat per expressar realment les se-

ves necessitats. Aixd és un element central i clau per-
qué després puguem parlar de I'altre gran principi
que forma les ciutats, que és el principi de la parti-
cipació.

Si la vida associativa, del caricter que sigui, és una
vida esmorteida, és una vida viciada per un interven-
cionisme excessiu, peró també és una vida pobre per-
qué no té el suport necessari, no pot haver-hi des-
prés l'altre factor important que és la participació.
Es impensable articular una participació quotidiana
persona a persona, sinó que aquesta participació quo-
tidiana s'ha de canalitzar a uavés de models grupals
de carácter col'lectiu.

Per aixd és necessari que des dels Ajuntaments,
amb una visió no intervencionista sinó de foment,
es faci el possible perqué a la ciutat hi hagi una vida
associativa plural i rica.

5.2
LA INFORMACIÓ LOCAL,

ELEMENT INDISPENSABLE

És un deure dels governs municipals garantin que
els ciuradans tinguin una informació ámplia, objec-
tiva i puntual de I'activitat dels Ajuntaments. La de-
mocricia no es cafacteritza sols per una concurréncia
electoral cada quatre anys sinó que, a més, comporta
una comunicacií constant amb els electors i amb el
conjunt de la ciutadania. Aquest didleg es pot man-
tenir en condicions d'efectivitat.

D'alua banda, cal tenir en compte que l'Admi-
nistració ha de vetllar pel benestar i la qualitat de
vida dels ciutadans. Des d'aquest punt de vista, la
informació és un requisit indispensable per poder
exercir plenament la llibertat i per poder accedir amb
garanties als beneficis que ofereix la societat actual.
Tot aixd justifica l'existéncia d'un ámbit de la infor-
mació entés com a servei públic que I Ajuntament
i I Administració general han d'assegurar.

S'ha de tenir en compte que l'oferta d'informació
que genera la iniciativa privada no pot, pels condi-
cionaments de rendibilitat económica i del mercat,
cobrir totes les necessitats que genera el dret dels ciu-
tadans a estar informats. Aixó es dóna en molts mu-
nicipis, que es veuen així rnancats d'uns mitians de
comunicació que info¡min sob¡e els esdeveniments
Iocals, que tampoc tenen prou ressó en els mitjans
d'ámbit nacional. En aquestes casos correspon a I Ad-
ministració I¡cal de promoure o crear els mitjans de
comunicació necessaris per assegurar la ci¡culació d'in-
formació local. Perqué la comunicació assoleixi la mi-
xima eficácia s'hau¡an d'utllitzar diverses técniques
i sistemes: des de la informació periodística o la rádio
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fins a les noves tecnologies com el cable, passant pel
vídeo, exposicions, oficines d' informació, publicacions
i d'altres suports de comunicació.

Des de les primeres eleccions rnunicipals, l'any
I979, els Ajuntaments governats pels socialistes han
realitzat un important esforE per dotar els ciutadans
d'instruments d'informació. En aquest sentit, són
pocs els municipis que no disposen d'un gabinet de

premsa o d'un departament de comunicació per por-
tar a terme la tasca informativa municipal. Abunda
I'edició de butlletines informatius i el fenomen de

les emisions municipals ha adquirit una gran exten-
sió, amb I'existéncia de més de 120 a tot Catalunya,
la rnajor part de les quals pertanyen a municipis amb
majoria socialista. Ja no partim de zero, perqué s'ha
realizat una grar tasca, perqué els socialistes creiem
que la informació és un bé que mai no es por assolir

d. -"t.." óptima i definitiva. Com més alt és el ni-
vell cultural i de benestar, més augmenta I'exigéncia
d'una millor informació. Aquest fet, juntament amb
la necessitat d'adaptar-se a les noves tecnologies de

comunicació, fa que els socialistes ens proposem con-

solidar i millorar contínuament els sistemes de co-

municació municiPal.
Lapolitica d'informació que realitzarern els socia-

listes des dels Ajuntaments será basada en els eixos

següents:
Establir els mitjans i sistemes de comunicació ne-

cessaris per assegurar la informació de l'activitat mu-
nicipal i ciutadana i també dels serveis que s'oferei-
xen. En aquest sentit, caldrá establir gabinets i serveis

que assegurin un flux sistemátic d'informact6 a tra-
vés d'instruments de comunicació adients a l'espe-
cificitat local. Destaquem els butlletins informatius,
les oficines d'informació, la rádio municipal, expo-

sicions, la informació als mitjans de comunicació lo-
cals, el vídeo, els elements informatius a la via pú-
blica i les campanyes informatives.

Ta-mbé s'hauri de promoure l'establiment d'un sis-

tema d'informació local al municipi perqué els ciu-
tadans tinguin accés a la informació que es genera

alalocalitat i que, excepte a les capitals, no té prou
acolliment als mitjans de comunicació d'ámbit su-

pramunicipal. Aquesta tasca, sempre que sigui pos-

iibt., t" farem en col'laboració amb els sectors socials

representatius o amb la iniciativa privada, peró si

rq.t.ttt tipus de col'labo¡acions no són factibles cal-

drá. plantejar-se suplir-les des de I'Ajuntament.
En el mateix sentit, s'haurá. de sensibilitzar els ciu-

tandans sobre actituds relatives a la problemitica ciu-
tada¡ai social, perqué en la vida d'un col'lectiu mu-
nicipal abunden els problemes que requereixen una
actiiud de col'laboració de tots els ciutadans en be-

nefici del bé comú. Aquest és el cas de la neteja pú-
blica, la circulació, la seguretat ciutadana, la drogoad-
dicció, el manteniment de les zones verdes, la
norrnalització lingüística, la marginació i moltes al-
tres qüestions que incideixen en el comportament cí-

vic i en la convivéncia. Per tot aixd, els Ajuntaments
han de realitzar campanayes i accions encaminades
a sensibilitzar els ciutadans sobre els problemes, amb
I'objectiu que col'laborin o adoptin una actitud po-

sitiva. contribuint així ala solució dels problemes que

afecten la col'lectivitat.
lJna altra. de les accions a emprendre és la de po-

tenciar la imatge de la ciutat, perqué la seva millora
és I'objectiu primordial dels Ajuntaments pel que fa
referéncia als elements que permetin assolir un bon
nivell de benestar i convivéncia' Perd cal també te-

nir cura de la imatge que tenen de la ciutat els pro-
pis habitants i també la que la ciutat projecta fora
áel seu terme municipal. Ét per aixó que la política
de comunicació municipal ha de tenir com un dels

seus objectius vetllar per la millora constant de la
imatge de la ciutat.

LES EMISSORES MUNICIPALS

A Catalunya el fenomen de les emissores munici-
pals ha estat el fet més rellevant de I'activitat infor-
mativa municipal. Com deiem al principi d'aquest
apartat, són més de 120 les emissores municipals que

existeixen repartides per tot el país, les quals repre-
senten un mitjd privilegiat de comunicació, partici-
pació i difusió cultural a nivell local. Els socialistes

hem estat, des del primer moment, capdavantels en

la creació d'emissores municipals, en la lluita per la
seva normalitzaciílegal i en el treball per la seva mi-
llora i professionalitzacií. Aquesta lluita ha portat al

fet que estigui próxima la seva legalitzacií, reconei-
xent així el dret de I Administració Incal a crear i rnan-

tenir els seus propis mitjans de comunicació, amb el

seus ciutadans.
Els socialistes seguirem treballant per aconseguir

una situació plenament legal i perqué I'adiudicació
de les freqüéncies i poténcies i el possible establirnent
de les condicions per emetre es faci d'acord amb cri-
teris objectius i no retallin les condicions en qué eme-

ten actualmente les emissores' És des de les emisso-

res municipals des d'on promourem la col'laboració
o coordinació amb les del propi ámbit te¡ritorial, amb
I'objectiu d'enriquir la programacií i abatatir els cos-

tos amb I'emissió de programes comuns.
Pel que fa a la programació, ens proposem que

cada cop es posi més émfasi en la informació local,

al contacte amb la realitat ciutadana, a la participa-
ció dels ciutadans i dels sectors representatius de la
societat local i de la dinamftzaci1 cultural i la fo¡-
maci6, creant un estil propi que correspongui a un
servei públic, perd sense caure en el defecte d'avorrir
l'audiéncia. Thmbé caldrá Promoute la qualificació
professional dels treballadors de la rádio i procura-
rem, dins de les nostres possibilitats económiques,
millora¡ I'estructura técnica, mantenint-nos al día de

les innovacions que es produeixin en el camp de la
radiodifusió. Támbé, i tot esperant que s'estableixi
el marc legal que reguli la possibilitat d'emissions te-
levisives locals, realitzarem o donarem suport a ex-

periéncies puntuals que ens permetin anar-nos fami-
liaritzant amb el mitjá i temptcjar I'actitud de la
població vers ell.
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t.3
EL GOVERN DEL MUNICIPI,

TASCA DE TOTS

És necessa¡i tenir en compte dos grans principis de
la filosofia política socialista a I'hora de definir el mu-
nicipalisme:

1. El nostre convenciment que la tasca de govern és

més eficaE com més a prop és del ciutadá.
2. El municipi no és nome6 un ens de gestió de de-

terminats serveis de carácter general o personal,
sinó també la representació de les aspiracions so-
cials i polítiques del conjunt dels ciutadans.

La unió d'aquests dos grans principis, el de I'efec-
tivitat del poder a prop del ciutadá i el que el muni-
cipi representa els interessos sociopolítics dels ciuta-
dans, fa que sigui impossible pensat en un municipi
construrt només des de les pures estructures admi-
nistratives de I'Ajuntament. Un municipi, una ciu-
tat, no es construeix més que amb una relació dia-
léctica constant entre les estructures administratives.
imprescindibles, necessáries i de representació polí-
tica que és I'Ajuntament i el conjunt de les expres-
sions col.lectives individualitzades dels ciutadans que
en formen part.

Aixd s'ha d'expressar a través del canals de parti-
cipació com és el cas del processos d'informació pú-
blica de plans urbanístics o de prestacions de serveis
o també per mitjá del teixit associatiu de la ciutat,
de l'ús dels serveis que s'hi presten i de la relació uni-
personal amb I'adnrinistració, és a dir, per mitjá d'una
rlca garnrna de relacions perd que per al govern del
municipi és una tasca dialéctica d'aquests dos factors
que formen la ciutat: el seu govern i els seus habitants.

5.3.1 Els mecanismes de participació
Aquest és un camp molt imporant ja que si no-

més es digués el que hem recollit fins ara en aquest
prograrr,a ens quedaríem amb una pura declaració
de principis, tedricament molt bonica, peró prácti-
cament i rrelevant. Per aixó és necessari transformar
aquesta declaració d'intencions en un conjunt de me-
canismes que facin efectiva aquesta relació dialécti-
ca. Aquests, no poden ser uns mecanismes estanda-
ritzats perqué estem tractant d'un tipus de relació
que té uns subjectes que tenen diversos, que tnene
formacions diferents i que, per tant, no poden ac-
ceptar formacions estandaritzades. Existeixen uns me-
canismes concrets que poden anar des de processos
de descentralització, (ciutats amb un cert volum de
població i amb I'existéncia de consells de districte),
passant per consells sectorials específics, (com poden
ser consells a nivell d'ensenyament, esports, cultura,
joventut, etc.), que seria una altraforma de partici-
pació.

Thnmateix, també poden ser mecanismes de par-
ticipació més flexibles com la creació de comissions

específiques per organitzar festes majors, comissions
per drar endavant la solució a un problema concrer
d'un barri o en el conjunt de la ciutat, una comissió
que es crea per aquell fet amb la participació de ciu-
tadants i d'entitats ciutadanes i que un cop feta la
seva tasca es desfá i després se n'ha de fer una alta.
Un alt¡e model de mecanisme de participació pot ser
la que es realitzaaüavés dels drets de proposta i d'in-
tervenció als plens i a I'activitat dels órgans de go-
vern municipal o també utilizant d'una manera no
burocrática ni administrativa els mecanismes d'infor-
mació i de participaci6 a I'hora d'aprovar plans d'ur-
banisme, projectes d'urbanització, etc. Hi ha tor un
seguit de mecanismes que van des del tipus general,
com és el cas dels consells de districte o dels consells
sectorials permanents, fins els de tipus puntual com
són comissions per resoldre problemes concrets, o per
preparar activitats determinades, passant per meca-
nismes de participació més genérica com poden ser
tots els processos d'informació, recollida d'opinions
a I'hora d'elaborar projectes d'urbanització o de pla-
nificació, d'instal.lació de nous serveis o també més
formals com els drets de proposta en els quals parti-
cipen tots els ciutadans, mecanismes que els Ajun-
taments governats per socialistes tenim I'obligació de
recollir en un cos, amb una declaració general de drets
del ciutadans a l'hora de regular la seva participació.
En aquest sentit, els Ajuntaments en el moment de
redactar les seves cartes municipals o d'elaborar el seu
esquema de govern, haurien de dedicar un capítol
d'aquests documents a recollir els mecanismes de par-
ticipació del conjunt dels ciutadans de la societat lo-
cal en la tasca de govern.

5.3.2 La descentralització
Aquest és un tema que no és plantejable d'una

manera genenlitzada en el conjunt de municipis
d'arreu de Catalunya, ja que afecta només les grans
ciutats o, millor dit, les molt grans ciutats.

Cal tenir en compte que la descentralitzaci6 és po-
sitiva per l'eficácia de la gestió que comporta i per
constituir un procés que facilita la participació. En
el cas de I'eficácia del govern, és positiva sempre i
quan es tinguin en compte que els organismes des-
centralitzats compleixen una doble funció: la de re-
presentació política aut¿ntica de I'Ajuntament més
a prop dels ciutadans i, per tant, que aquests t¡obin
un interlocutor per paft de l'Ajuntament més a la
vora de la seva realitat quotidiana. També serveixen
perqué l'Ajuntament pugui, en un momenr deter-
minat, lluitar contra la burocratització excessiva que
es produeix pel pes dels aparells centrals administra-
tius, que moltes vegades creen situacions absoluta-
ment absurdes, en les quals per solucionar un pro-
blema viscut d'una tnanera immediata pels ciutadans
(des d'una ganngola, que es queda sense arbre, fins
al tros de voravia que es fa malbé, un fanal que no
funciona o alguna petita disfunció del Casal de Cul-
tura d'un barri) I'Ajuntamenr central hagi de posar
en marxa una immensa maquinária burocrática.
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Aquesta és la gran virtud de la descentralitzaci6'- acos-

tar la representació de l'Ajuntament als ciutadans i
desburocratitzar la maquinfuia de les Administracions
Iocals per tal de resoldre alguns petits problemes que
el ciutadá pateix dia a dia, en el seu territori, o en
la seva vida quotidiana, f que troben una solució cara,

burocritica, i excessivamentllatga si es centralitzen
excessivament els Processos.

Aquesta descentrali tzacií fonamentalment es pot
portar a terrne apartir de I'existéncia de regidors de-
legats de districte o de territori o de barri, dotant-los

de capacitat executiva real sobre determinades actua-
cions de tipus municipal i integrant-los en la resPon-
sabilitat del govern col'lectiu de I'Ajuntament.

En determinats casos, sobretot en ciutats d'una cer-

ta importincia, a més, Pot set interessant i positiu
completar aquesta figura del regidor de districte amb
un consell de districte qlue canalitzi els nivells de par-
ticipació en aquest districte.

Aquests regidors de districte haurien de tenir uns
nivells de capacitat polltica i executiva per resoldre
aquests problemes.
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El repte dels socialistes és el de presentat un con-
junt d'actuacions i d'activitats per part dels Ajunta-
ments que tendeixin a millorar Ia qualnat de vida
dels ciutadans, a preservar el medi ambient urbá i
el conjunt del territori, prestar serveis dignes i sufi-
cients per a totes i cadascuna de les necessitats que
s'expressen en una ciutat, garantir que aquestes ciu-
tats tinguin un conjunt d'activitats de carácter eco-
nómic que sustentin aquests serveis i donin els re-
cursos necessaris per preservar l'entorn. Aixó s'ha de
plantejar des d'una perspectiva del que és un man-
dat electoral, és a dir, de quatre anys.

No podem peró centrar-nos només en aixó, sinó
que hem de ser conscients que estem davant d'un
repte impo rtant, ja que després de vuit anys en els
quals hem fet neteja, hem ordenat les nostres idees
i hem comensat a planifrcar el futur, tenim davant
el repte de posar la primera pedra del que és el gran
edifici del tipus de ciutat que volem per al futur, del
tipus de ciutat que volem que es trobin els nostres
fills, és a dir, les generacions que venen darrera nostre.

Els socialistes ara, fa 8 anys, en la majoria dels ca-
sos, ens vam trobar amb unes ciutats i amb uns po-
bles governats per interessos especulatius o caciquils
que despreciaven absolutament la vida invidivual i

col.lectiva del ciutadá, en funció únicament i exclusi-
va del profit que es podia treure de I'espai urbá o del
territori. Per tant, hem de construir unes ci.utats que
han de ser fetes a la rnida de I'home i projectades cap
al futur. La nostra tasca per als quatre anys, en aquest
sentit, no es podrá comengar i acabar en aquests qua-
rre anys de temps sinó que s'ha de fer amb visió de
futur. És una tasca de construir la ciutat que els joves
que pugen ara es troba¡an quan arribi I'any 2000. Hau-
ran de sef unes ciutats modernes, amb tot el sentit
que té aquest modern de progressista, de nou, de con-
fortable, de cdmode, unes ciutats que siguin més ri-
ques, més netes, ordenades, humanes i que, en defi-
nitiva, els ciutadans hi puguin viure feliEos. Aquestes
ciutats de I'any 2000 no poden estar en un procés d'en-
velliment o de degradació com hem viscut en moltes
de les nostres ciutats, sinó que han de ser dinámi-
ques, en renovació constant de sí mateixes, que si-
guin capaces de triar del passat tot alld que és bo i
és conservable i integrar-ho en un procés de moder-
nitat i de renovació, que facilitin les expectatives de
cadascun dels ciutadans al desenvolupament indivi-
dual d'enriquiment, de treball, de cultura i de lleu-
re. En definitiva, unes ciutats que siguin de I'home
lliure en la societat moderna, les ciutats de I'any 20O0.
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