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0.2.- Garantir als ciutadans i a les ciutadanes una cartera de serveis públics de l’estat del 
benestar perquè hi tenen dret i com a garantia d’igualtat d’oportunitats. 
0.3.- L’impuls pel Bon Govern: més participació dels ciutadans i les ciutadanes, més 
transparència i eficiència i un compromís ètic per millorar la democràcia local. 

 
EIX 1.- Per la creació d’ocupació. 
1. Més i millor ocupació: reactivar l’economia i impulsar la creació de més i millors oportunitats 
d’ocupació, amb col·laboració, concertació i formació. 

1.1 Coneixement, formació, creativitat i innovació per generar més i millors activitats 
econòmiques. 
1.2 Modernitzar les activitats econòmiques actuals i creació de noves. 
1.3 La nostra prioritat, crear ocupació i evitar la fractura social. 
1.4 La formació de les persones durant tota la vida com un dret. 
1.5 Uns serveis locals d’ocupació al servei de les persones. 
1.6 El suport a les persones emprenedores i a les activitats econòmiques. 
1.7 Les noves iniciatives d’Economia Social i Solidària. 
1.8 La societat del coneixement no és cosa d’uns quants. 
1.9 La qualitat i la competitivitat del comerç de proximitat, el turisme, els serveis de lleure i 
Temps lliure. La garantia dels drets de les persones com a consumidores. 

 
EIX 2.- Defensem l’Estat del Benestar i lluitem contra la desigualtat des dels ajuntaments. 
2. La millora de l’estat del benestar, el nostre objectiu principal. 

2.1 Els ajuntaments, el primer suport a les persones afectades, -o que ho poden estar- per 
la crisi. 

2.1.1 Preservar el que és de tothom: serveis públics que garanteixin drets de les 
persones. 
2.1.2 Contra les desigualtats, combatrem la pobresa i l’exclusió. 
2.1.3 Protegim els infants en risc de pobresa o exclusió. 
2.1.4 Aigua, llum i gas  són drets bàsics. 

2.2 Serveis de benestar per a tothom. 
2.2.1 Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. 
2.2.2 Treballem conjuntament amb les entitats socials del municipi. 
2.2.3 Serveis socials, una política pública transversal. 
2.2.4 Persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Ciutats i pobles inclusius. 
2.2.5 Suport a les famílies. 
2.2.6 Gent gran, envelliment i ciutadania activa. 
2.2.7 La salut des de la proximitat. 
2.2.8 La joventut també té drets. 
2.2.9 Ciutats i pobles integradors de la immigració perquè hem de ser un sol poble. 
2.2.10 La cooperació internacional al desenvolupament des dels municipis. 
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  2.2.11 Municipis,  Europa i les relacions amb les ciutats del món. 
2.3 Per una plena igualtat entre dones i homes. 
2.4. L’educació proporciona més oportunitats i és motor de cohesió i ciutadania. 

2.4.1. La competència lingüística per saber més i conviure millor 
2.5 La cultura, un dret a l’abast de tothom. 

2.5.1 L’esport és salut, educació, socialització i integració. 
2.6 La seguretat el primer dret personal, per conviure i fruir de l’espai públic. 

 
EIX 3.- Pel Bon Govern: més participació, més transparència, més eficiència i un compromís ètic 
per millorar la democràcia local. 
3. L’objectiu principal del bon govern és la millora de la qualitat democràtica i el progrés social. 

3.1 Una democràcia local més participativa. 
3.2 Transparència i noves tecnologies, instruments per al bon govern i per a uns 
ajuntaments adaptats a una societat en canvi. 
3.3 Uns candidats i candidates amb compromís ètic. 

 
PROGRAMA ESPECÍFIC.-  Unes ciutats i pobles sostenibles i que lluitin contra la desigualtat. 

4.1 Un urbanisme per a les persones. 
4.1.1 La ciutat compacta com a model territorial. 
4.1.2 L’espai públic per a tothom, l’essència del nostre model de ciutat. 

4.2. Garantir el dret de tothom a un habitatge digne. Cap família sense llar. 
4.3. Sostenibilitat: ciutats més saludables i més igualitàries.  
4.4. Una mobilitat més sostenible: treballem per pal·liar els efectes del canvi climàtic i fem 
una ciutat a escala de les persones. 
4.5. Preservar la biodiversitat per conservar la nostra casa que és el planeta Terra. 
4.6. L’aigua, un dret humà. 
4.7. Reduir i aprofitar els residus per evitar contaminar el nostre hàbitat. 
4.8. La lluita contra el canvi climàtic i l’ús d’energia renovable per millorar la qualitat de 
l’aire i evitar l’augment de la temperatura. 
4.9 La innovació en les polítiques publiques i les ciutats socialment intel·ligents. 

 
PROGRAMA ESPECÍFIC.- Les persones que viuen als petits municipis tenen els mateixos drets i han 
de tenir les mateixes oportunitats: el desenvolupament rural. 
5. El món rural, els petits municipis i els de muntanya són part essencial del govern local del 
territori. 

5.1 Cap a un canvi normatiu que atengui la realitat dels petits municipis i les necessitats de 
la gent del món rural. 
5.2 El sector agroalimentari de proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari 
com a factors econòmics de  desenvolupament del món rural. 
5.3 Noves eines per a la gestió forestal i la preservació dels espais protegits i la 
biodiversitat. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Construïm Catalunya des dels municipis, lluitem contra la desigualtat des del 
govern local. 
 
La Secretaria de Política municipal del PSC, conjuntament amb la participació de la resta de 
Secretaries i les sectorials del Partit, han realitzat un cicle de seminaris de formació política als 
candidats i candidates socialistes de les properes eleccions locals del 24 de maig de 2015. Aquests 
seminaris han tingut lloc en diversos escenaris i s’han desenvolupat durant l’últim trimestre de 
2014 i el primers mesos de 2015. 
 
S’han realitzat els següents seminaris: 
 

• “El futur dels Serveis Locals”, amb la participació de: Antoni Fogué, Rafael Jiménez 
Asensio, Martí Carnicer, José Àngel Carcelén, Mercè Perea, Javier Villamayor. 

• “L’esport als nostres municipis”, amb la participació de: Antoni Fogué, Josep Monràs, 
Josep Ayuso, Nicolàs Viso, Salvador Valls i  Pere Valls. 

• “Convivència i espai públic”, amb la participació de: Antoni Fogué, Jesús Solores, 
Assumpta Escarp, Jaume Collboni, Núria Marín, Teresa Ferrés. 

• “Xarxes 2.0 (90 participants)”, amb la participació de: Carlos Guadian, Xavier Peytibi, 
Lourdes Muñoz, Albert Lozano, Marc Esteve, Jesús Jiménez, Cristóbal Avilés, Aroa Arauzo. 

• “La Cultura imprescindible als municipis”, amb la participació de: Joan Francesc Marco, 
Eduard Miralles, Amadeu Aguado, Jaume Graells, Angel Ros, Francesc Vallès. 

• “Les polítiques locals de Creixements econòmic per a tothom”, amb la participació de: 
Antoni Fogué, Carles Ruiz, Albert Cañigueral, Enric Senabre, Félix Larrosa, Maria Salmerón, 
Javier Villamayor. 

• “Govern Obert, transparència i qualitat democràtica”, amb la participació  de: Antoni 
Fogué, Aroa Arauzo, Odón Elorza, Sonia Moraleda, Raquel Sánchez, Alfredo Vega, Pilar 
Díaz, Núria Parlon, Antoni Fernández. 

• “Educació sense més”, amb la participació de: Ana del Frago, Antoni Fogué, Dolors Rius, 
Miquel Martínez, Ismael Palacín, Kenneth Martínez, Alícia Domínguez, Diego Arroyo. 

• “Món rural, territori d’oportunitats”, amb la participació de: Antoni Fogué, Àngel Ros, 
Mònica Lafuente, Paco Boya, Virginia Barcones, Carlos Totorika, Joaquim Paladella i Sergi 
Vilamala. 

• “Noves estratègies i prioritats en la política urbanística i l’habitatge”, amb la participació 
de: Antoni Fogué, Juan Echániz, Josep Maria Carrera, Raül Blanco, Albert Camps, Jordi Mas, 
Fran Belver, Antoni Guil. 

• “Polítiques Socials ON: fer front a les desigualtats des de la proximitat”, amb la 
participació de: Eva Granados, Antoni Fogué, Sara Berbel, Núria Parlon, Lluïsa Moret, Lluïsa 
Melgares i Raül Moreno. 
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En el conjunt dels seminaris han participat més de 600 persones, quasi 70 ponents i s’han 
presentat 43 experiències municipals de 32 municipis. 
 
Aquest document programàtic recull les conclusions dels diferents seminaris i, conjuntament amb 
les aportacions de les Federacions i comissions sectorials del Partit,  suposa una actualització de 
les propostes del PSC per a l’acció local. En aquest sentit, es tracta d’un document obert que té 
com a objectiu orientar els programes de cada candidatura socialista en els diferents municipis. 
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Pròleg – Uns ajuntaments al servei dels ciutadans i de les ciutadanes. 
 
0. El paper dels municipis en la construcció democràtica i d’una societat millor: recursos i 
autonomia. 
 
La nostra acció als ajuntaments catalans ha estat dirigida a la consolidació de la democràcia, a la 
construcció d’una societat de progrés, més equitativa, justa i solidària, tot recuperant les ciutats i 
pobles de Catalunya, la seva vida social, econòmica i cultural i impulsant-les cap al futur. 
 
Hem estat la força política municipalista per antonomàsia. Altres forces han governat els 
ajuntaments, però massa sovint han posat els interessos partidistes i subsidiaris d’altres polítiques 
per davant. Nosaltres creiem que el servei al país és un servei a la gent, a la ciutadania, que 
comença als municipis. La necessària millora del sistema democràtic es fa també des de baix i, per 
tant, les ciutats i pobles amb governs locals forts fan un país més cohesionat i amb més futur.  
 
Tenim un projecte nacional, federalista i socialdemòcrata, que també es construeix des dels 
ajuntaments;  per això en aquestes eleccions locals farem propostes per millorar el govern local i 
perquè els municipis treballin en la millora de les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya i per millorar la democràcia. 
 
Estem en contra de l’estratègia per sortir de la crisi basada en les polítiques d’austeritat i en les 
retallades en el sector públic impulsades per la dreta. Aquestes polítiques el que busquen és reduir 
els serveis públics i reduir els ajuntaments a administracions sense cap poder polític. Els i les 
socialistes, des dels municipis, hem posat en pràctica polítiques diferents tendents a mantenir 
l’Estat del Benestar i a generar condicions econòmiques i socials per sortir de la crisi i assolir una 
societat més justa i igualitària, demostrant una manera de fer política diferent. 
 
 
En coherència amb aquesta visió, els i les socialistes vàrem impulsar l’aprovació de l’Estatut del 
2006, que dóna als ajuntaments el paper que els pertoca en la vida política del país, en termes 
d’autonomia, subsidiarietat i de finances. El govern socialista de la Generalitat va començar a 
desenvolupar les ambicioses previsions sobre el govern local incloses en l’Estatut  (Llei de 
Vegueries, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, del Consell de Governs Locals, etc.) i va apostar a 
fons per l’enfortiment dels municipis i de les polítiques locals que aquests desenvolupen (Llei de 
Barris, Escoles Bressol, etc.), però l’arribada de CiU al govern de la Generalitat, primer amb el 
suport del PP i després amb el d’ERC, ha suposat un pas enrere, aturant l’impuls local donat pel 
govern catalanista i de progrés. Aquest impuls era molt necessari, com ho ha demostrat el fet  que 
en el mandat que ara acaba, els municipis catalans estan lluitant per mantenir els serveis públics 
locals de manera que es puguin atendre les conseqüències socials de la crisi i, al mateix temps, 
treballen per generar oportunitats de creixement econòmic per sortir de la crisis social i 
econòmica. El govern de CiU no els ha ajudat quan era més necessari. 
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A més, la consolidació dels principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, la 
interpretació que d’aquests ha fet, en clau local, el PP (mitjançant la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de las Administraciones Locales, LRSAL) i la situació financera de la Generalitat 
suposen un canvi d’escenari en què els governs locals catalans veuen limitada la seva capacitat de 
prestar serveis. 
 
La conseqüència és que el model de govern local que hem vingut defensant queda, per l’acció de 
la dreta de CiU i PP, seriosament amenaçat. Això és així perquè el model desenvolupat des de la 
dècada dels 90 es basava, entre d’altres aspectes, en la capacitat dels ajuntaments per donar una 
primera resposta a noves necessitats ciutadanes, configurant progressivament polítiques 
públiques locals, sovint oferint serveis necessaris no prestats per altres administracions. 
 
Amb la nova regulació local impulsada pel PP i que no ha estat criticada per CiU,  es produeix a 
més una limitació competencial dels municipis i s’intenta portar l’administració local a l’esfera 
estatal, en un procés de centralització que ataca les bases de l’autogovern de Catalunya i 
l’autonomia local al mateix temps. 
 
A Catalunya, la situació per als municipis s’agreuja, perquè per al govern de CiU la política de 
reforçament del govern local no és una prioritat, ja que tradicionalment ha vist els ajuntaments 
com a institucions subordinades al govern de la Generalitat. El govern de CiU no ha tingut voluntat 
de dur a terme el desenvolupament local d’un Estatut eminentment municipalista. I, per tant, 
tampoc no ha desenvolupat les capacitats normatives que preveu l’autogovern per contrarestar 
l’acció del govern del PP. 
 
Complementàriament a aquesta realitat política, la mala situació financera de la Generalitat fa que 
molts serveis locals finançats pel Govern estiguin amenaçats. Especialment greu és la morositat en 
els pagaments de tot tipus de transferències de la Generalitat als ajuntaments. Aquest fet 
amenaça d’arrossegar els governs locals catalans a una situació d’incompliment en el pagament a 
proveïdors, i a greus problemes de tresoreria, amb la conseqüència de desaparició o retallada de 
serveis locals. Al mateix temps, la caiguda de les transferències de capital que reben els 
ajuntaments, conjuntament amb la consolidació fiscal i les conseqüents limitacions a 
l’endeutament, han fet que la inversió local caigués en picat, amb el risc de malmetre l’important 
capital físic (infraestructures, equipaments, etc.) que han acumulat les ciutats i els pobles. 
 
Des del nostre punt de vista, aquesta estratègia de la dreta conservadora és un error: en una 
situació econòmica i social com l’actual, caracteritzada per la manca de creixement, el govern local 
té un paper cabdal a l’hora de crear noves condicions econòmiques i socials per a la represa 
econòmica i social. I,  sobretot, és imprescindible per abordar les conseqüències socials de la crisi, 
garantir la cohesió i millorar la qualitat de vida. Cal assenyalar, a més, que les polítiques locals del 
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PP i de CIU van en contra del que s’està fent en molts països d’Europa, que han abordat reformes 
en el sector local dotant els municipis de més competències i recursos.  
 
Per als i les socialistes, el país i la societat avancen si avancen els seus pobles i ciutats. No 
existeixen societats i països socialment desenvolupats amb governs locals febles. 
 
Per això, en paral·lel a la proposta d’una reforma constitucional en clau federal “cap a dalt”, que 
reconegui que Catalunya és una nació, reclamem un federalisme “cap a baix”, cap a les 
col·lectivitats locals, cap als municipis, dotant-los d’autonomia, i de recursos. El Govern Local és 
per nosaltres l’expressió local del federalisme. Aquest federalisme local es basa en l’autonomia 
dels ajuntaments per liderar democràticament les seves societats, en el marc d’àmplies 
competències i de col·laboració i lleialtat institucional amb els altres governs. 
 
Hem apostat pel Govern Local com a element destacat de la transformació social, creant les 
condicions legals i financeres per mantenir la capacitat dels ajuntaments de fer polítiques 
públiques que resolguin els problemes de la gent i que permetin crear el marc social i econòmic 
adequat per a un desenvolupament inclusiu de les ciutats i dels pobles de Catalunya. Cal remoure 
el marc normatiu actual per poder tenir el Govern Local en primera línia de la transformació social 
i poder lluitar contra la creixent desigualtat. 
 
Amb aquesta mentalitat i objectius, proposem: 
 

• En la perspectiva d’una reforma constitucional en clau federal, proposem un reconeixement 
constitucional dels governs locals (entitats territorials bàsiques) com a elements estructurals 
(juntament amb la federació i les unitats federades) que exclogui una relació jeràrquica entre ells 
i reconegui la seva autonomia. Aquesta autonomia estarà basada en un marc competencial ampli 
i propi, la suficiència financera, la capacitat d’autoorganització, i el reconeixement que la 
participació ciutadana en els assumptes públics es produeix preferentment en el nivell local. 

• Impulsarem una modificació de la LRSAL i del conjunt de la normativa bàsica local que restauri la 
capacitat municipal de prestar serveis, recuperant competències, que elimini els controls 
imposats que atempten contra l’autonomia local, que ampliï la capacitat de decisió sobre les 
seves polítiques i sigui coherent amb una visió federal del govern local. Al mateix temps, 
proposarem accions que desenvolupin  les competències i les capacitats que dóna l’Estatut i 
regulin, des de Catalunya, els diferents aspectes de la gestió local, recuperant la seva autonomia. 

• Pel que fa a la Llei de Governs Locals de Catalunya, en discussió al Parlament de Catalunya, 
reiterem la nostra posició: no és una proposta encertada perquè no resol cap dels problemes que 
tenen plantejats els governs locals de Catalunya i en crea de nous. Volem un marc legislatiu local 
a Catalunya que, en línia amb les previsions estatutàries, doti d’un ampli ventall de competències 
els municipis, ampliï l’autonomia local i estableixi unes bases financeres estables que donin 
compliment al principi de suficiència financera. Mentrestant, continuarem reclamant a la 
Generalitat i al Parlament de Catalunya una llei de mesures urgents que, en virtut de la seva 
capacitat normativa, clarifiqui la situació dels serveis locals a Catalunya que actualment estan 
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prestant els ajuntaments catalans i que amb l’aprovació de la LRSAL es troben amenaçats per la 
indefinició de molts aspectes reglamentaris.  

• Impulsarem la reforma del marc normatiu de les Hisendes Locals, bàsic i autonòmic. Pel que fa a 
Catalunya, s’han de desenvolupar els principis i regulacions que sobre la hisenda local va establir 
l’Estatut. Entre d’altres qüestions, s’ha de regular la participació dels governs locals en els 
ingressos de la Generalitat (subvencions incondicionades), distribuint els recursos entre els 
diferents municipis d’acord amb els criteris previstos a l’article 219.4 de l’EAC de necessitat i 
capacitat fiscal dels diferents municipis. Proposem que l’actual Fons de Cooperació Local de 
Catalunya arribi progressivament al 5 % dels ingressos corrents de la Generalitat (ara no arriba a 
l’1%). La llei fixarà aquest percentatge i no es podrà revisar fins que transcorri un període 
determinat. Pel que fa a l’Estat, proposarem una revisió del finançament municipal per adequar-
lo a les necessitats reals dels governs locals, i una revisió dels tributs municipals per poder 
desenvolupar amb més autonomia la coresponsabilitat fiscal i la lluita contra la desigualtat. 
Mentrestant, reclamem que es suavitzin els requeriments de la normativa legal vigent sobre 
estabilitat pressupostària per oxigenar la situació econòmica dels ajuntaments, superant l'actual 
situació de discriminació dels ajuntaments respecte d’altres administracions. 

• Proposarem la creació de un nou Fons per a la Inversió Local que substitueixi l’actual PUOSC i 
permeti garantir les inversions locals en el temps facilitant la seva planificació. Considerem que la 
inversió pública és necessària per a la millora dels serveis locals i, a més, contribueix a la 
dinamització de l’economia local i l’ocupació. Serien recursos destinats obligatòriament al 
finançament d’inversions i canalitzarien el conjunt de les subvencions de capital de la Generalitat 
als municipis. Proposem que la quantitat que anualment aporti la Generalitat a aquest fons sigui 
un percentatge dels seus ingressos corrents. La distribució hauria de tenir en compte la capacitat 
econòmica global de cada municipi i, en aquest sentit, s’hauria d’afavorir els municipis de menor 
dimensió.  

• Proposem que la col·laboració econòmica voluntària de la Generalitat amb determinats serveis 
locals (escoles bressol, de música, etc.) estigui regulada per contractes programes. Aquests 
contemplaran les característiques de la col·laboració, els imports i els elements bàsics de la 
mateixa, tals com les condicions, la durada o l’anticipació amb la qual caldrà concretar la 
finalització d’aquest programa. 

• Modificarem les lleis que correspongui per establir els terminis i la periodicitat del pagament de 
les obligacions financeres de la Generalitat amb els ajuntaments.  

 
0.1.- La prioritat per als socialistes és la creació d’ocupació. 
 
La nostra prioritat és crear ocupació per evitar la fractura social i restablir la dignitat de tots 
aquells que s’han vist exclosos del sistema. La reforma fiscal i els serveis de l’Estat del Benestar 
que proposem no s’entendrien sense la creació d’activitat econòmica perquè les persones tinguin 
treball. Per això treballarem per reactivar l’economia i impulsar la creació de més i millors 
oportunitats d’ocupació, plantejant un creixement més sostenible amb col·laboració amb les 
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entitats, les institucions i els sindicats, amb concertació amb les empreses i invertint en formació. 
Tindrem una especial atenció amb els joves que estan patint la falta de projectes de futur. 
 

• Impulsarem el coneixement, la formació, la creativitat i la innovació per generar més i millors 
activitats econòmiques, reforçant els serveis locals d’ocupació. 

 
• Incrementarem el suport a les persones emprenedores i a les activitats econòmiques, apostarem 

per noves iniciatives d’economia social i per la qualitat i la competitivitat del comerç local, el 
turisme, el consum i els serveis. 

 
0.2.- Garantir als ciutadans i a les ciutadanes una cartera de serveis públics de l’estat del 
benestar perquè hi tenen dret i com a garantia d’igualtat d’oportunitats. 
 
Des de la transició democràtica, els governs locals han estat un element d’estabilitat i construcció 
de país de baix a dalt. Aquests darrers anys, l’emergència d’un context social de canvis profunds i 
d’una conjuntura econòmica molt adversa han tingut conseqüències significatives en el seu 
funcionament i en les expectatives de la ciutadania respecte al paper que aquests havien de 
desenvolupar. El context de crisi econòmica ha obligat a desenvolupar polítiques d’austeritat al 
conjunt de les administracions públiques, però els i les socialistes, des dels ajuntaments, hem 
sabut conjugar les restriccions de la situació econòmica amb l’atenció a aquelles persones amb 
major necessitat.  
 
En aquest context, des dels ajuntaments continuarem defensant l’Estat del Benestar i una “cartera 
de serveis locals àmplia” perquè les persones disposin d’unes institucions locals proactives, 
dotades d’eines per lluitar contra la crisi i els seus efectes, incidir en la configuració de l’entorn 
urbà i la seva cohesió social i econòmica. Aquesta “cartera de serveis locals” és el compromís 
socialista amb la ciutadania de cada municipi, el contracte que signen els candidats i les candidates 
socialistes a les eleccions locals de 2015.  
 
La nostra proposta per combatre la desigualtat es concreta, a nivell general, en una reforma del 
sistema fiscal que guanyi en progressivitat i garanteixi l’Estat del Benestar;  però a nivell local és 
l’aposta pels serveis del benestar, per l’educació, per la salut, per l’habitatge, per l’energia i 
l’aigua, per la cultura i per l’esport el que ens permetrà fer una societat progressivament més 
igualitària. 
 
És per això que: 
 

• Als ajuntaments, impulsarem la definició de les Carteres de Serveis Locals, com a compromís amb 
la ciutadania en la prestació de serveis locals i per continuar prestant els serveis necessaris en 
resposta a les noves necessitats i d’una acció transversal per corregir les desigualtats que l’actual 
sistema econòmic està creant. Les Carteres de Serveis inclouran els mecanismes de transparència 
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que permetin conèixer les característiques i els costos dels serveis, de manera que la ciutadania 
pugui avaluar els recursos emprats i millorar-los. 

 
0.3.- L’impuls pel Bon Govern: més participació dels ciutadans i les ciutadanes, més 
transparència i eficiència i un compromís ètic per millorar la democràcia local. 
 
Els ciutadans i les ciutadanes mereixen un bon govern local que garanteixi els serveis de benestar. 
Això no és possible sense la millora continuada de la nostra democràcia que comença als 
ajuntaments.  El bon govern té com a objectiu principal la millora de la qualitat democràtica, la 
regeneració i el progrés social. Farem possible que els ciutadans i les ciutadanes puguin participar 
encara més i impulsarem la transparència i les noves tecnologies, que són un bons instruments 
pel Bon Govern i per uns ajuntaments adaptats a una societat canviant.  
 
Considerem imprescindible una professionalització de la direcció i la gestió pública que delimiti 
clarament el camp d’acció de la política i la gestió que ha de ser quantificable i homologable i a  fer 
un ús més eficient dels recursos públics.  
 

• Als ajuntaments de més de 20.000 habitants proposarem que hi hagi la figura del o de la 
Gerent Municipal i en els de més de 50.000, a més, que el Reglament Orgànic Municipal 
contempli l’existència d’una estructura directiva professional estable. 

  
• El PSC té uns valors recollits en el seu codi ètic. Però els candidats i candidates socialistes 

a les eleccions tenen un compromís afegit amb la millora de la democràcia al seu 
municipi i en conseqüència signaran un compromís ètic perquè l’exercici de la política 
local sigui més democràtic, eficient, transparent i honest.  
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EIX 1.- Per la creació d’ocupació.  
 
1. Més i millor ocupació: reactivar l’economia i impulsar la creació de més i millors oportunitats 
d’ocupació, amb col·laboració, concertació i formació. 
 
La crisi econòmica global de caràcter financer, generada pel capitalisme especulatiu, fruit de  la 
manca de control i supervisió dels seus mercats, els excessos del sector immobiliari, i la 
proliferació de les polítiques neoliberals orientades a la reducció del paper dels poders públics 
(desregulació, contenció de la despesa pública) i a la destrucció dels drets socials, han tingut un 
impacte negatiu en els nostres pobles, viles i ciutats.  
 
L’augment de l’atur i la seva persistència en el temps, la destrucció d’una part del teixit productiu , 
l’empobriment i desprotecció dels treballadors i de les treballadores i les classes mitjanes i els 
processos d’exclusió social s’han produït amb una virulència desconeguda en les darreres dècades. 
Apostem pel progrés econòmic, no pel “desarrollisme”.  
 
Això comporta el nostre compromís per afavorir les condicions per un desenvolupament social, 
econòmic i mediambiental sostenible, que incorpori més coneixement i valor afegit a productes i 
serveis, i socialment cohesionador, amb unes polítiques econòmiques i fiscals diferents a la dreta. 
Hem manifestat públicament la necessitat de relaxar temporalment les polítiques de consolidació 
fiscal per tornar a créixer, a partir d’una nova política europea, nacional i local d’inversions 
públiques i privades, d’una revisió de la política fiscal per tornar-la a la progressivitat que s’ha anat 
perdent fruit de la globalització i de reformes que només beneficien els sectors més rics. Així com 
el retorn a la protecció del treball i l’establiment d’unes relacions laborals basades en la 
concertació entre les parts, com a factors indestriables per una aposta per la qualificació i la 
competitivitat. 
 
Els ajuntaments són actors claus per millorar la competitivitat dels entorns econòmics locals, per 
facilitar la recuperació econòmica i evitar la fractura social. Però, mitjançant la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que nosaltres rebutgem,  el govern del 
PP té com a objectiu que els ajuntaments facin el mínim possible en aquest camp, condemnant els governs 
a la inacció en temes clau per al desenvolupament de las ciutats i pobles catalans.  
 
L’acció dels ajuntaments durant els últims anys ha anat adreçada a la generació de noves 
oportunitats per a les persones i col·lectius afectats per l’atur, mitjançant la seva atenció i 
protecció, així com el suport i acompanyament en l’adquisició de competències professionals que 
milloressin les  seves possibilitats per inserir-se en el món dels treball retribuït.  Oportunitats per a 
les empreses i sectors productius existents als nostres municipis afavorint la seva consolidació i 
millora. Oportunitats perquè les persones emprenedores puguin materialitzar els seus projectes.  
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Aquestes actuacions  requereixen d’una estreta cooperació amb la Generalitat de Catalunya, però 
no sempre ha estat així. 
 
Serà una part important de la nostra estratègia comptar amb la llarga experiència dels 
ajuntaments socialistes, desplegada al llarg de 30 anys de polítiques de generació d’ocupació, 
economia social i, d’emprenedors, autònoms, pimes i comerços. En aquest sentit, la pròpia 
experiència dels serveis locals ha de continuar evolucionant cap a una orientació global i 
integradora de l'activitat econòmica, tenint en compte l’evidència de la relació creixent entre 
ocupació, formació i teixit empresarial. 
 
Treballarem des de la coresponsabilitat, la concertació i la sintonia amb treballadors i empresaris, 
per assegurar una oferta de formació continuada adaptada tant a les necessitats professionals que 
tenen empreses i empresaris, com dels treballadors i treballadores per ocupar-se. 
 
Ens continuarem implicant, encara més, en un desenvolupament econòmic més sòlid, no 
deslocalitzable, i que permeti generar una ocupació més  valor afegit, que estigui arrelada al 
territori i que doni un impuls decidit per la consolidació de l'Economia Social, desplegui un clar 
suport pels sectors existents i tradicionals, a fi i efecte que realitzin la seva adaptació a entorns 
cada cop més oberts i competitius, sense oblidar les potencialitats que ofereixen els sectors 
emergents, com ara les TIC, els serveis a la persona, l’economia verda, les indústries creatives, la 
cultura,  o la biomedicina. 
 
Estem compromesos amb la promoció d’activitat amb polítiques locals pròpies i coordinades amb 
el territori. Només amb una implicació del govern local es podrà crear nova ocupació. Però 
constatem que el món de la producció està canviant i que existeixen noves activitats industrials i 
de serveis que requereixen adaptacions en el planejament i l’ordenació de les edificacions així com 
una aposta decidida per la promoció del coneixement i de la innovació. 
 
Estem compromesos amb el comerç urbà. Des del ajuntaments promourem Plans de Dinamització 
del comerç en aquelles zones de la ciutat sotmeses a canvis generacionals i models de negoci. 
Estem compromesos amb el comerç tradicional com a base de la nostra idea de ciutat. 
 
1.1 Coneixement, formació, creativitat i innovació per generar més i millors activitats 
econòmiques. 
 
La promoció econòmica que ha de generar més ocupació i de més qualitat s’ha de produir en un 
entorn on és de vital importància la qualitat del capital humà, de les relacions laborals, de la 
formació de les persones, de la creativitat i de la innovació, com elements constitutius de 
l’anomenada societat del coneixement. La formació, l’aprenentatge i el coneixement són eines 
fonamentals per abordar des d’angles innovadors l’activitat econòmica, la interacció social i la 
relació entre l’administració i la ciutadania. Així com una qualitat del mercat de treball en 
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consonància amb aquest model productiu de béns i serveis, que no es pot sustentar sobre la 
precarietat i excés de temporalitat que s’observa i practica.   
 
L'educació juga un paper clau al llarg de la vida de qualsevol persona i és l'eix de desenvolupament 
de la nostra societat. El compromís amb l'educació des del municipi és un dels principals eixos 
estratègics del nostre projecte i s’integra de forma natural en el marc de la societat del 
coneixement. Reafirmem el caràcter de servei públic de l'educació, adaptat progressivament als 
canvis socials i a les noves necessitats educatives. També volem reafirmar-nos en el dret a 
l’educació al llarg de la vida com un motor de creació de talent i generador d’oportunitats 
col·lectives.  
 
La societat del coneixement és, també, una  clau de volta en l’accés i major democratització de 
mitjans i serveis culturals. Les telecomunicacions han passat a formar part essencial del dia a dia 
del nostre entorn, contribuint a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. La majoria 
d’accions orientades a complementar el mercat per garantir la inclusió digital (e-inclusió) personal 
o territorial i la competitivitat digital econòmica, social, cultural, formativa i d’altres (e-
competitivitat) són una prioritat de la política municipal. Per això, continuarem promovent la 
implantació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en general i de forma especial en 
el camp de la cultura i l’educació, per tal de facilitar l’ús i l’accés a la informació, a la difusió de 
continguts i als productes digitalitzats per part de la ciutadania, fent-los compatibles amb els 
mètodes i sistemes existents que es consideri necessari preservar. 
 
També és necessari potenciar i facilitar la creativitat de les persones. L'entorn actual requereix de 
la capacitat transformadora i de renovació de la creativitat, tant en la seva dimensió econòmica 
com social. La potenciació de la relació entre creativitat, emprenedoria i innovació ha de ser un 
element cabdal en les polítiques de progrés per a la sortida de la crisi. Per la seva proximitat al 
ciutadà, l'administració local es troba particularment ben situada per aquesta tasca. 
 
1.2 Modernitzar les activitats econòmiques actuals i creació de noves. 
 
Les estructures econòmiques han experimentat canvis profunds en els últims anys. Les profundes 
transformacions dels processos productius de béns i serveis derivades de la globalització de 
l’economia i de la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), 
juntament amb els canvis en els àmbits financers i energètics, dels subministraments de les 
matèries primeres, han obligat les activitats econòmiques (industrials o de serveis) a actualitzar la 
seva producció, la forma com la fan, la forma com la comercialitzin i la ampliació dels seu mercat.  
 
Tots aquests canvis  ens porten a pensar que les coses no tornaran a ser com eren, però que no 
totes seran totalment diferents, i que probablement estem assistint al doble procés de 
transformació del teixit productiu existent i al naixement d’unes noves activitats econòmiques, 
ambdues impulsades i condicionades per la incorporació del coneixement. 
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En aquest sentit s’ha d’estar amatent tant a les noves necessitats dels sectors tradicionals de la 
indústria i els serveis, fruit de la seva adaptació a les noves formes de produir i comercialitzar, com 
també a les derivades de les noves activitats econòmiques que emergeixen. 
 
Això implica que els ajuntaments haurem de pensar en l’adequació (urbanística i de gestió) dels 
espais que s’han destinat fins ara a les activitats econòmiques. Conjuntament amb la necessària 
rehabilitació dels espais destinats a serveis i usos industrials que han quedat obsolets cal repensar 
quins espais i quines localitzacions requereixen algunes activitats que poden ajudar a la 
“reindustrialització” de país i estar amatent a les noves formes de producció, per adaptar les 
ordenances i el planejament a aquestes noves realitats. 
 
1.3 La nostra prioritat, crear ocupació i evitar la fractura social 
 
La situació actual, que pot definir-se com de "crisi de l'ocupació", està creant les condicions per 
que es produeixi una profunda fractura social. Més de la meitat de les persones en situació d’atur, 
ja fa més de dos anys que resten en aquesta situació, que resulta greument significativa entre les 
persones amb menys formació i més edat, la insuportable taxa d’atur juvenil que talla de soca-rel 
les expectatives per desenvolupar els seus projectes autònomament, l’esgotament de les 
prestacions per desocupació, que ja afecta quasi el 40% de les persones aturades.  
 

Amb aquest escenari, per al socialisme català la prioritat des dels ajuntaments és la creació 
d'ocupació, conscients que la mateixa serà fruit de la recuperació global de l’economia productiva 
i només amb ella és possible evitar el risc de fractura social que patim. Però que mentre els seus 
efectes no abastin la majoria de la població caldrà implementar encara més les polítiques 
d’atenció i protecció de les persones més febles.  
 
Per això hem treballat, treballem i treballarem des dels ajuntaments per aquest objectiu des dels 
nostres principis i valors, per assolir una ocupació estable i de qualitat, per unes condicions de 
treball dignes en igualtat d'oportunitats.  
 

En aquest context  aprofundirem en polítiques industrials i de dinamització d’activitat econòmica, i 
d'ocupació tant en els sectors productius existents (automòbil, agroalimentari, químic, comerç, 
turisme etc..) mitjançant la seva adaptació a les noves situacions, com les relacionades amb els 
serveis personals i de proximitat no deslocalitzables, com en la generació d’activitats relacionades 
amb les noves necessitats energètiques (estalvi i eficiència d’indústries, locals i habitatges), com 
en l’aparició de nous sectors d’activitat, com ara, l’aeronàutic, el biomèdic, l’audiovisual i la 
innovació en la indústria de l'automòbil i les ciutats com generadores d’energia renovable. 
 
Aquesta aposta ha d'implicar la suma estratègica de totes les potencialitats locals, a fi i efecte de 
crear i desenvolupar pols econòmics complementaris, impulsant projectes mancomunats, 
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integradors i competitius en sectors claus. L'assoliment d'aquests objectius des d’una perspectiva 
socialista contribuirà a l’arrelament en els territoris a través de la creació de les condicions 
necessàries d’interdependència econòmica. 
 

L’impuls de l’economia social serà important en les estratègies actuals de desenvolupament local. 
Els ajuntaments socialistes fomentarem l’emprenedoria social, la creació i desenvolupament del 
cooperativisme i societats laborals, en tots els àmbits, així com empreses d’inserció i centres 
especials de treball com a fórmules que combinen l’activitat econòmica amb la integració social.  
En aquest sentit,  incorporarem les clàusules socials a les contractacions i licitacions públiques i 
exigirem a les empreses que contractin o prestin serveis el compliment de la legislació sobre  
incorporació de persones amb discapacitat demostrant que les polítiques de benestar social 
suposen un valor afegit creador d’ocupació.  
 

Al mateix temps, cal avançar en l’impuls d’organitzacions més flexibles, adaptables al medi i que 
aprofiten el talent de tots els membres dels seus equips. En aquest sentit, les polítiques d’igualtat 
d’oportunitats i de noves organitzacions del temps a les empreses i als propis ajuntaments 
aconseguiran organitzacions més integradores, sostenibles i, per tant, més competitives en 
l’entorn socioeconòmic actual. 
 
La permanència de les persones treballadores en el mercat de treball dependrà cada cop més de la 
seva capacitat per adaptar-se als canvis que s’experimentin en el si de les empreses on prestin els 
seus serveis laborals (flexibilitat interna) i de  la menor durada de les transicions laborals. Tant en 
un supòsit com en l’altre,  desenvoluparem mesures adequades que potenciïn les competències i 
habilitats laborals dels treballadors i treballadores mitjançant la formació, així com la protecció 
social adequada quan sigui necessari, atenent de forma positiva les necessitats d’adaptació de les 
empreses al nous requeriments competitius. 
 
La prioritat és la millora de les competències de tots els treballadors a fi què mantinguin la seva 
ocupació, per compte propi o d’un altri, o assolir una altra el més ràpidament possible, amb la qual 
pugui garantir el seu nivell de benestar, sense oblidar en cap moment l'existència de col·lectius 
més desfavorits que necessiten especial atenció i protecció.  
 
Per això proposem:  
 

• Actuar contra l’atur de llarga durada. Portant a terme programes que combinin formació i treball 
i/o foment de la contractació per part d’empreses del municipi o que treballin amb l’ajuntament, 
i estaran orientats a donar als seus participants la titulació educativa bàsica si no la posseeixen, o 
millorar el nivell de competències i habilitats professionals, així com una experiència 
professional.  

 
• Acompanyar i protegir els col·lectius de treballadors i treballadores amb especials dificultats 

d’inserció o amb risc d’exclusió social en els seu procés d’inserció laboral, mitjançant actuacions  
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que permetin dotar els seus membres de millor qualificació i experiència laboral, i la introducció 
de clàusules socials als contractes públics. 
 

• Impulsar més la utilització de les clàusules socials com a política d’ocupació en les licitacions 
públiques, per promoure l’ocupació de determinats col·lectius en risc d’exclusió i per prioritzar 
aquelles empreses que facin esforços de responsabilitat legal i social. 
 

• Oferir als joves en el termini de quatre mesos des de la seva inscripció una oferta formativa o 
ocupacional adient, en les condicions previstes en el programa europeu de “Garantia Juvenil”.   
 

• Donar suport a la creació d’ocupació “verda”, mitjançant l’ impuls d’activitats relacionades amb 
la rehabilitació d’habitatges (ascensors, adequació a les dificultats de mobilitat interior), millora 
de l’eficàcia i eficiència energètica (canvi finestres, aïllaments) d’habitatges, edificis i locals, 
inclosos els de titularitat  municipal, així com la introducció de clàusules mediambientals en els 
contractes públics. 
 

• Impulsar als nostres pobles i ciutats la creació d’ocupació lligada als serveis a les persones i les 
empreses, mitjançant la capacitació dels treballadors en aquestes activitats.  
 

• Promoure la incorporació de la dona al món del treball retribuït  i la seva igualtat d’oportunitats. 
Mitjançant plans d’igualtat a les empreses dels municipis i als propis ajuntaments, per tal que tot 
el talent de les dones sigui reconegut i s’equipari la presència de dones a tots els esglaons 
promocionals de les organitzacions i en càrrecs de decisió, així com a les polítiques de formació 
contínua i d’especialització formativa en sectors emergents, eliminant així qualsevol altre tipus 
de discriminació laboral per raó de gènere.  
 

• Combatre l'economia submergida en qualsevol dels àmbits productius, mitjançant l’acció 
inspectora en les competències municipals i campanyes sensibilitzadores  informant de les 
plusvàlues aconseguides d'aquesta forma, les quals no repercuteixen en el sistema econòmic, ni 
es plasmen en millores socials, ni  garanteixen els drets dels treballadors i treballadores.  

 
• Promoure l'elaboració de Plans Estratègics territorials com a instruments de diagnòstic i de 

planificació coordinada de polítiques de desenvolupament local, amb la finalitat d’impulsar la 
participació i concertació al territori dels agents amb més capacitat d’estímul de l’activitat 
econòmica.  

 
• Orientar i informar les persones que busquen feina, oferint-les informació sobre les possibilitats 

d’ocupar-se en el sector al qual pertany o de l’itinerari formatiu i/o professional que han de 
realitzar per millorar la seva ocupabilitat en ell o en d’ altres amb més oferta laboral. 
 

• Transformar el model d'acompanyament laboral desenvolupat des dels serveis locals d’ocupació 
perquè asseguri l'acabament dels itineraris formatius i d’adquisició de competències i habilitats 
professionals, mitjançant la formalització d’un compromís individual per la inserció laboral.  

1.4 La formació de les persones durant tota la vida com un dret. 
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Les nostres polítiques dirigides a la promoció de la formació al llarg de la vida  han d’inspirar-se en 
els principis de subsidiarietat, obtenció de resultats, estabilitat, transparència, participació dels 
agents socials, sostenibilitat, concertació territorial i racionalització dels recursos i estructures. En 
aquest sentit proposem: 

 
• Lluitar contra l'abandonament escolar prematur per disminuir la desocupació juvenil. És necessari 

millorar els resultats dels sistemes educatius i de formació i incrementar la participació de tots 
els implicats (estaments supralocals, govern local, AMPAs, mestres, alumnes ...), en 
l'ensenyament professional i superior. Incentivant, si és el cas, el retorn a la formació, en els 
casos d'abandonament prematur dels nostres joves.  

 
• Fer  possible el paradigma  de la  "formació al llarg de la vida" amb la finalitat de mantenir i crear 

ocupació. Per això caldrà desplegar  els convenis i els organismes de participació necessaris per a 
aquest objectiu, conjuntament amb les altres administracions amb competències en educació i 
formació professional i els agents econòmics i socials dels territori .  

 
• Promoure estratègies de noves organitzacions del temps que permetin la conciliació de la vida 

personal i laboral a homes i dones,  traslladant aquesta mentalitat a l'àmbit i les etapes de la 
formació. Estendrem la cultura de la forma més eficaç possible en l’ús del temps,  perquè les 
persones puguin gaudir de la seva vida personal al temps que les empreses guanyen en talent, 
productivitat i competitivitat. 

 
• Potenciar la transferència d’experiència i coneixement professional, mitjançant accions 

d'envelliment actiu en l’àmbit local, per ajudar a augmentar i reorganitzar la contribució en el 
mercat de treball de les persones grans que puguin i vulguin mantenir-se actives,  potenciant la 
col·laboració en projectes de joves innovadors on puguin aportar el valor afegit de l'experiència. 

 
1.5 Uns serveis locals d’ocupació al servei de les persones. 
 
Recollint les experiències de col·laboració en el territori pels temes d’ocupació, promourem la 
constitució d'agrupacions territorials amb interessos comuns i amb una escala territorial 
d'intervenció més eficaç, tot garantint la igualtat d’oportunitats en el marc d’un sistema públic 
sòlid i coordinat. Amb aquesta iniciativa,  proposem les següents mesures: 

 
• Descentralitzar la gestió de les polítiques actives d'ocupació des dels Serveis d'Ocupació de 

Catalunya cap a les agrupacions supramunicipals i als municipis, per aconseguir un major impacte 
dels recursos invertits. 

 
• Elaborar un nou model de relació entre les administracions autonòmica, central i local que 

configuri el sistema públic d'ocupació des del treball conjunt, la cooperació en xarxa i la 
complementarietat entre polítiques. 

 
• Aconseguir el finançament suficient que permeti un marc estable de recursos per a les 

administracions locals a les administracions responsables de les polítiques públiques d'ocupació. 



CONVENCIÓ MUNICIPAL 2015 – DOCUMENT MARC 

 18 

 
• Fer de l'orientació i la informació desenvolupada per part dels Serveis Locals d'Ocupació  la porta 

d'entrada al conjunt del sistema d'ocupació. 
 

• Garantir la integralitat, especialització i personalització en les prestacions dels serveis locals 
d’ocupació.  Des d’uns serveis que han d’integrar totes les fases del procés d’acompanyament 
especialitzat i personalitzat a  les persones que busquen feina (informació, orientació, formació i 
intermediació laboral), especialment de les més vulnerables i el manteniment i la creació 
d’ocupació.  

 
• Impulsar processos de disseny, planificació, execució i avaluació de polítiques actives d'ocupació, 

integrant tots els serveis públics d'ocupació, tant els autonòmics com els locals. La sistematització 
de la informació permetrà unificar criteris i establir fórmules de col·laboració complementàries, 
després d'haver escoltat els sindicats i els representants del món empresarial.  

 
Establir una oferta d’actuacions en matèria ocupacional i formativa que respongui a les necessitats 
reals dels sectors productius existents i les previsions  futures derivades de les noves activitats 
econòmiques esperades en el seu àmbit territorial. Mitjançant el coneixement i coordinació de 
necessitats i recursos d’altres territoris a fi d’evitar duplicitats, ineficiències o dèficits.   
 

• Situar la millora de la competitivitat empresarial, territorial i el foment de la innovació com a 
objectius addicionals en el marc de les polítiques actives d'ocupació.  

 
• Apropar els Serveis Locals d'Ocupació al teixit productiu del seu àmbit d’actuació. Mitjançant 

l’intercanvi d’experiències entre empreses i serveis locals i planificant millor amb la col·laboració 
dels agents econòmics i socials les actuacions en matèria ocupacional, de formació i inserció 
laboral dels municipis.  

 
1.6 El suport a les persones emprenedores i a les activitats econòmiques. 
 
Aquests anys de crisi, la forta renovació de les TIC sobre la majoria de sectors econòmics i la 
globalització cada cop més present als mercats locals han accelerat el canvi de model econòmic. 
Aquest model, ric d’informació i interacció per a ciutadans i organitzacions, demana un govern 
local menys dirigista, però no per això menys proactiu, en un entorn de lideratge més compartit 
entre ciutadania, empreses, àmbit del coneixement i sector públic.  
 
L’ajuntament té el rol de marc de col·laboració entre aquests diferents agents i també de part 
interessada d’aquestes col·laboracions. En aquesta funció de connexió i de generació de confiança, 
ha de tenir un domini de les xarxes i realitats internacionals i dels entorns o ecosistemes 
d’innovació especialitzats de la seva àrea d’influència.  
 
Cap a un nou model de promoció econòmica. 
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Per tot això, cal establir com a instrument principal de promoció econòmica, la descoberta 
emprenedora en entorns mixtes (amb representants de l’administració junt amb clústers i agents 
R+D). Això vol dir dissenyar i organitzar un programa de converses productives per a la detecció i 
desenvolupament d'oportunitats de negoci i ocupació, especialment on no n’hi havia. 
  
Aquesta proposta d’impuls de la innovació a través de la descoberta emprenedora tindrà un 
especial interès en fer arribar a tothom les oportunitats i l’accés als fons públics relacionats. 
Concretament a les PIMES i micropimes. Parlem de la democratització de la innovació i el 
creixement, amb la intenció de fer justícia en tot aquell talent de petita organització que, per 
desigualtats en l’accés als programes d’innovació i internacionalització fins a la data, no ha pogut 
desenvolupar-se i, per tant, fer créixer el seu entorn familiar i social. 
 
La creació d’ocupació tampoc serà possible sense iniciatives de foment de l’emprenedoria. Una 
creació d’ocupació que necessita per a ser real i efectiva una reactivació de la demanda de 
famílies, empreses i administracions, a més de perseverar en la vocació exportadora de la nostra 
economia. Per això és necessari donar suport a les iniciatives emprenedores per construir noves 
oportunitats per a l’economia i el treball, especialment en aquells sectors que generen ocupació. 
 
Per impulsar aquesta orientació en la dinamització econòmica, proposem: 

• Reconèixer i potenciar el valor de la Fira de Barcelona com a element catalitzador de l’activitat 
econòmica empresarial per a tota Catalunya, així com infraestructures essencials com el Port i 
l’Aeroport. 

• Potenciar centres d'impuls i desenvolupament empresarial que facilitin els instruments 
necessaris i el coneixement als emprenedors perquè puguin desenvolupar els seus projectes de 
negoci en, des de i per a les seves pròpies comunitats.  

• Facilitar les condicions per a  la creació d’empreses que generin activitat econòmica no 
deslocalitzable i que posin en valor els recursos, el patrimoni local i el talent i capacitats de les 
persones. 

• Articular la transferència del coneixement entre el món del coneixement  i les empreses. El 
contacte i intercanvi entre centres educatius, de difusió tecnològica i universitaris i empreses ha 
de conduir a la creació i transferència de tecnologia i coneixements a tot tipus d’empresa perquè 
aquestes puguin innovar en la seva producció de béns o serveis.  Quan projectes i iniciatives 
empresarials suposin un pas estratègic per a l’avenç científic i la competitivitat del país, podran 
comptar amb un suport addicional per afavorir el seu èxit. 
 

• Cercar els òrgans necessaris per al foment del finançament per a la creació de nous negocis. Hem 
de potenciar nous instruments d'incubació, relació i intercanvi de persones emprenedores que 
permetin l'accés a recursos (microcrèdits, capital risc, business angels, getting contact, vivers 
d'empreses innovadores...).  
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• Impulsar iniciatives legislatives per tal d’afavorir un marc fiscal local favorable a l’emprenedoria, 
especialment a les més innovadores, així com un marc d'incentius fiscals a la inversió privada en 
fases inicials de creixement de les empreses. 
 

• Promoure fòrums estables de relació i intercanvi entre el teixit empresarial i l'administració local, 
que permetin conèixer millor les necessitats i realitats del teixit productiu en el seu àmbit. 
 

• Generalitzar al màxim la declaració responsable de l’empresari com a mecanisme de relació entre 
les empreses i l’administració local per tal de facilitar i promoure la seva activitat, o la creació de 
noves. 
 

• Analitzar i, si s’escau, adequar les tipologies de les diferents llicències municipals per donar 
cabuda a les realitats empresarials que puguin sorgir en el seu respectiu àmbit. 
 

• Fomentar la incorporació de la responsabilitat social corporativa en el funcionament tant de les 
empreses consolidades com de nova creació. 

   
1.7 Les noves iniciatives d’Economia Social i Solidària. 
 
L’actual crisi econòmica i financera, és devastadora entre els més desafavorits, doncs està 
empobrint la classe mitjana i el conjunt dels treballadors i les treballadores, però sobretot esta 
provocant la pèrdua dels drets socials conquerits i deteriorant la democràcia. Impulsarem altres 
maneres d’intervenir en l’economia donant suport a l’Economia Social i Solidària. Una economia al 
servei de les persones, de base democràtica, que treballa per la cohesió social i territorial en una 
perspectiva de canvi del model productiu, econòmic i empresarial.  
 
Potenciarem una economia -d’arrel i pràctica cooperativista- que garanteixi la participació i la 
gestió democràtica de la comunitat en la presa de les decisions de caire econòmic que l’afecten, 
que asseguri la redistribució equitativa en origen de la riquesa generada per la societat, i alhora 
faci factible que el bé comú i l’interès general, prevalguin per sobre dels interessos individuals.  
 
Promourem un programa estretament lligat al concepte de democràcia econòmica, que en l’àmbit 
local es concreti en què les persones i la comunitat tinguin un major protagonisme en les activitats 
econòmiques del seu dia a dia, especialment en els àmbits del treball, el consum o les finances. 
 
Una proposta que signifiqui recuperar el paper de co-lideratge de l’administració pública, en les 
polítiques de suport al teixit empresarial local del sector, i alhora respecti la transversalitat que li 
és pròpia. Per això, proposem avançar en els següents objectius:  
 

• Dotar, en l’àmbit municipal, de més pes polític el sector de l’economia social, de manera que 
esdevingui interlocutor de referència de l’ajuntament, i un dels eixos prioritaris a incorporar als 
diferents programes i projectes municipals.  
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• Promoure un espai de consens ciutadà que aglutini i doni coherència al conjunt de propostes i 
iniciatives locals, i alhora esdevingui un laboratori d’idees en l’àmbit local, que permeti traslladar 
a cada municipi els debats de fons que viu el sector.  

 
• Augmentar la visibilitat a la societat, i fer de l’economia social un model de referència per a 

aquells ciutadans que pensen que es pot intervenir econòmicament en el mercat d’una manera 
diferent, més solidària i al servei del bé comú.  

 
• Donar suport a l’activitat empresarial de l’economia social i solidaria, especialment del 

cooperativisme, de manera que amb la seva consolidació, les permeti avançar envers un mercat 
social, que actuï de contrapès de les polítiques econòmiques més convencionals.  

 
Uns objectius que, de la mà de les empreses i organitzacions d’economia social, s’han de 
concretar en l’elaboració d’un Pla Director de l’Economia Social i Solidària, que ha de significar el 
rellançament del sector, i alhora ha de permetre debatre entre tots els implicats, aquells models i 
propostes que, sota criteris d’innovació social, han d’ésser -en un futur- els referents claus de les 
polítiques municipals del sector 
 
Un Pla Director, que ha de servir, no tant sols per aixecar un mapa local de la situació empresarial 
del sector de l’ESS, sinó també per avaluar aspectes més estratègics com la funció de la 
Contractació Pública Responsable, que ha d’ésser un instrument clau per fer arribar recursos al 
sector, el paper de l’economia social i el cooperativisme en la promoció econòmica i les polítiques 
d’ocupació, el lligam entre l’economia social i l’economia de proximitat, especialment el comerç i 
el consum, o els models alternatius de gestió dels serveis d’atenció a les persones, en especial a la 
dependència. 
 
Un Pla que també ha de donar resposta a les problemàtiques de determinats sectors empresarials, 
que amb la perspectiva d’impulsar models alternatius tant per la inversió com per la producció, 
han de cercar nous espais d’activitat econòmica, que estiguin al servei de l’ocupació. Per això 
proposem potenciar el foment d'empreses cooperatives com a nous filons d'ocupació, promoure 
les empreses d’inserció, com a instrument clau per la inserció dels més desafavorits, o impulsar el 
treball protegit per a persones amb discapacitat i/o amb malalties mentals greus, en projectes 
sostenibles i d’interès per al municipi. 
 
 
 
 
 
 
1.8 La societat del coneixement no és cosa d’uns quants. 
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Ens proposem empènyer des del govern municipal l'ús intensiu de les TIC en tots els sectors 
econòmics i socials de les ciutats per ajudar a la competitivitat de les nostres empreses i la millora 
del rendiment en totes les activitats ciutadanes.  
 
El procés de globalització de l'activitat econòmica s'ha retroalimentat amb el desenvolupament 
d'una revolució tecnològica de primera magnitud, liderada per les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC). Avui l’economia funciona en temps real i a escala planetària, la qual cosa 
implica una important mobilitat de factors productius i de mercaderies. 
 
Front aquesta realitat que té un impacte ben palpable i concret als nostres municipis, els i les 
socialistes volem prioritzar la inversió en coneixement com a element bàsic dels increments de 
productivitat i competitivitat del teixit productiu, des del convenciment que el creixement 
econòmic a llarg termini es fonamenta en els processos d'innovació. 
 
Preparem els nostres territoris amb les infraestructures necessàries que permetin evolucionar cap 
a un model productiu més sostenible i intensiu en coneixement, que permeti transformar el nostre 
patrimoni industrial en el nou motor d’un nou model econòmic intensiu en coneixement, en el 
qual les idees han de ser valorades, desenvolupades i han de tenir un paper preponderant. Sense 
aquestes infraestructures no podríem fer front als principis de competitivitat imprescindibles a les 
empreses innovadores per la creació de riquesa i de llocs de treball. Amb les infraestructures 
esmentades es pot crear un cercle virtual de coneixement que beneficiï a tots els segments de les 
ciutats.  
  
La potenciació del capital tecnològic i de la inversió en béns d’equipament, especialment 
necessaris en una economia com la catalana, caracteritzada per la forta presència de la micro, 
petita i mitjana empresa, està lligada a l’increment de la despesa privada i pública en R+D+I i 
educació. Una part important d’aquesta inversió ha de procedir del sector privat, amb la finalitat 
de reduir la bretxa que separa  Espanya de països capdavanters. 
 
Per tot això, ens proposem: 
 

• Reduir l’escletxa digital a la societat. Aquesta actuació global tindrà com a objectiu preferent 
aquelles persones que per edat o temps a l'atur estiguin més necessitades i es desenvoluparà 
mitjançant la incorporació en els programes de formació i ocupació d’elements relacionats el 
coneixement i l’ús de les eines digitals. Especialment s'ha de treballar per facilitar l’accés de les 
dones al món d'Internet. 
 

• Reduir las diferències digitals entre el món rural i las ciutats, i dintre d’elles. Mitjançant el suport 
a l’extensió d’una  xarxa de connectivitat de banda ampla amb la potencialitat d’arribar a totes 
les llars de cada municipi.  

1.9 La qualitat i la competitivitat del comerç de proximitat, el turisme, els serveis de lleure i 
Temps lliure. La garantia dels drets de les persones com a consumidores. 
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Les polítiques denominades com a polítiques de l’economia terciària (comerç, turisme i serveis), 
adreçades als ciutadans i les ciutadanes  consumidors i usuaris, han de tenir present no només els 
objectius d'eficiència econòmica (en el sentit de propiciar el màxim creixement econòmic possible) 
sinó que ha de fer-los compatibles amb el fort impacte que aquests sectors tenen sobre 
l'ocupació, la configuració de les ciutats i del medi ambient i la satisfacció de les necessitats dels 
consumidors. Des d'una perspectiva socialista, aquestes externalitats han de ser computades i 
valorades encara que no quedin reflectides en els balanços econòmics. 
 
El comerç i especialment el comerç de proximitat, contribueix a la configuració dels nostres pobles 
i ciutats fent-los més habitables i més atractius per a la ciutadania. L'existència d'un comerç de 
proximitat,  afavoreix la barreja d’usos, evita la desertització tant del barris com dels centres de les 
ciutats, contribueix a la seguretat d’aquests i és un factor de dinamització i d'interrelació entre els 
ciutadans que facilita la cohesió social.  
 
És un sector creador d'ocupació,  amb una important participació de la dona. Els treballadors i les 
treballadores del comerç són un col·lectiu que està sotmès a condicions laborals complexes com a 
conseqüència de l'extensió temporal de les jornades, de treballar en dissabtes i en molts casos 
també en  diumenges i festius, amb les conseqüents dificultats de conciliació de la vida laboral i 
familiar que comporta.  
 
La distribució relacionada amb el comerç té una forta rellevància econòmica, ja que és el punt de 
trobada entre fabricants i productors i els consumidors. Per això, és important millorar l'eficiència 
econòmica del sector i també propugnar la defensa de les condicions de competència en aquests 
mercats minoristes, evitant el fort poder dels grans operadors com a conseqüència del seu poder 
de compra als proveïdors i de monopolis espacials sobre els consumidors, com a eix d'una política 
moderna de comerç de proximitat que no es basi en la protecció a ultrança d'un petit comerç no 
eficient.  
 
Els programes de suport al comerç de proximitat i l'acció reguladora, que han d'existir, s'han de 
basar en l'estímul de les condicions de competència i rivalitat en els mercats i en la defensa d'un 
teixit comercial equilibrat i  que millori les condicions de vida de les ciutats. 
 
El comerç prioritàriament de proximitat, és també un element fonamental que  mesura el nivell i 
la fortalesa d´una economia. Catalunya té el comerç com a sector estratègic, ja que  representa 
prop del 20% del PIB i dóna feina a prop del 16% de la població activa de Catalunya, però també  
és un sector estratègic en la vida diària dels ciutadans. Com a consumidors, les persones hem de 
tenir capacitat i possibilitat de poder decidir i gaudir d´un comerç que ens beneficiï a tots, això si, 
sota un consum responsable i amb una llibertat d´elecció que garanteixi els nostres drets i deures 
i també la protecció necessària per evitar abusos de causa o desconeixement. 
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En l’àmbit del comerç, hem analitzat la situació d’expansió que hem vist al llarg d’aquests anys, les 
polítiques actives d’impuls associatiu, d’urbanisme comercial i de renovació de mercats 
municipals que s´han fet i valorant la importància que té el comerç com a aportació al PIB, com 
factor de cohesió social i motor de cultura i vida urbana proposem les següents accions  
encaminades al consumidor - ciutadà,  com a element preferent  d’actuació de totes elles: 
 

• Noves fórmules de promoció comercial i foment de la cooperació, fórmules apropiades per a 
zones més desfavorides però també de proximitat (APEU) que portin un component de promoció 
(sostenibilitat, proximitat i servei). 

 
• Pensar els espais urbans (infraestructures urbanes i mercats municipals) al servei del comerç i no 

a l’inrevés. Buscar la màxima centralitat d’espais comercials però combinant-ho amb la seva 
proximitat al màxim de ciutadans i ciutadanes. 

 
• La innovació i la productivitat en el producte: millores de gestió (BID, APEU,S) i de processos 

logístics, especialment els derivats de l’anomenat últim quilòmetre (servei a domicili de les 
compres per Internet, etc.). Promoure punts de recollida que minimitzin els impactes sobre el 
trànsit i la desertització comercial. 

 
• Millorar el prestigi professional del sector: educació i formació que portin a una millora global en 

la productivitat i la remuneració i que totes elles facin possible la conciliació familiar. 
 

• Treballar i consolidar polítiques que estableixin el comerç com a un espai de relació social, 
establint un control en l’espai públic, més seguretat en els recorreguts, millorar els coneixements 
personals en aquest àmbit. 

 
• Preservar i fomentar els establiments emblemàtics dels nostres pobles i ciutats que actuen com 

elements de referència sociocultural. 
 

• Potenciar i ajudar a què el comerç local es pugui adherir als avantatges de les polítiques de 
rehabilitació d’edificis, per tal de consolidar la cohesió social, la vida en els centres urbans, tot 
evitant la deslocalització i descomercialització dels nostres pobles i ciutats.  

 
• Impulsar un comerç local de proximitat amb una oferta equilibrada i de qualitat, basada en el 

consum responsable, la llibertat d’elecció i la coresponsabilitat. 
 
• Fomentar i recolzar iniciatives de promoció comercial per als mercats no sedentaris, que 

representen una part important del comerç de proximitat de molts municipis. 
 
• Impulsar l’oferta preferent en tots els àmbits dels productes locals i autòctons, tal i com ja s'està 

fent a altres països, especialment en l'àmbit turístic.  
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• Exercir, desenvolupar i defensar contundentment la competència municipal d’ordenació del 
comerç. No és acceptable que els municipis no tinguin una veu decisiva en el desenvolupament 
comercial, i per tant econòmic, dels seus territoris i serveis.  

 
• Orientar la fiscalitat local per a la millora en la qualitat del comerç local, tot promovent i 

incentivant la inversió per millorar els espais i serveis oferts pels propis comerciants. 
 

• Treballar juntament amb el teixit comercial per a la compatibilitat i adaptació dels horaris 
comercials als nous usos del temps i a les noves necessitats de la ciutadania, a partir 
d’experiències existents en altres països amb models comercials més avançats i consolidats. 

 
• Fomentar i recolzar l’associacionisme comercial com a font de projecció, professionalització i 

promoció del sector.  
 
• Prioritzar les accions locals adreçades al foment de la modernització, actualització i 

especialització del comerç local com a garantia de la seva transformació i continuïtat, així com a 
reclamar i mantenir el principi de subsidiarietat per decidir la seva planificació municipal 
territorial en l’àmbit de la seva activitat econòmica i comercial.  

 
Pel que fa al turisme, Catalunya rep avui uns 26 milions de turistes i ha esdevingut una potència a 
nivell espanyol i europeu i és un sector clau per al desenvolupament de la nostra economia .  
 
Avui, però, vivim un procés de canvis: canvis propis en la mateixa demanda (flexibilitat i 
volatilitat), canvis en el mapa internacional i d’una forta competència exterior, canvis de 
processos i produccions turístiques, canvis per la incorporació de noves tecnologies i processos de 
comercialització i un llarg etcètera. Això ens fa replantejar i promoure noves idees i nous eixos 
d’interès per a la ciutadania. 
 
De la mateixa manera que el comerç, el turisme ha esdevingut una important font de generació 
d’ocupació no deslocalitzable i de promoció dels territoris, per la qual cosa cal desenvolupar una 
política turística de llarg i ample abast, sostenible, transversal i basada en la qualitat dels recursos 
i serveis turístics, així com en una potent i innovadora promoció internacional de Catalunya. 

 
Barcelona, com a indiscutible destí mundial turístic urbà de primer nivell, genera un potencial 
turístic per a la resta de municipis de Catalunya que abasta des del clima, el patrimoni cultural i 
natural, la gastronomia o el propi model de lleure, tot això l’hem de potenciar pels seus impactes 
positius en la resta del territori. 

 
La transformació de l’oferta turística catalana passa necessàriament, també, per la posada en 
valor de destins turístics d’interior, per trencar amb la marcada estacionalitat actual, per la 
diversificació de l’oferta, per l’aposta decidida per la sostenibilitat de l’activitat turística i per la 
coordinació de la seva promoció amb la generació d’activitat i atracció en inversions i negocis 
arreu del territori, però sempre fent compatible l’activitat turística amb la vida diària dels 
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ciutadans i ciutadanes dels municipis. Aquestes transformacions només podran realitzar-se amb la 
col·laboració i l’esforç dels sectors públics i privats per aconseguir millorar la qualitat que faci dels 
espais turístics, espais de convivència, integració i que incorpori més valor afegit a l’oferta 
turística. 
 
En aquest sentit, som plenament conscients de les molèsties als veïns i les veïnes que en 
determinats llocs planteja l’activitat turística i, en especial, en l’ús de l’espai públic. Creiem que 
com tota activitat econòmica i social, el turisme cal que es governi i reguli amb l’objectiu de 
conciliar interessos i un ús no privatiu de l’espai públic. 
 
Les  línies bàsiques  i valors a promoure es resumeixen en : 
 
Cap a un Nou Model de Vacances: Impulsar el salt definitiu del model de vacances tradicional de 
llarga pernoctació a una experiència de curta durada, de qualitat, de sostenibilitat econòmica, 
social i mediambiental, tot respectant la normativa establerta i vetllant pel manteniment de les 
àrees mediambientals més febles, i que la urbanització no ultrapassi la capacitat de càrrega del 
territori. 
 
Estructura de les Destinacions: La unitat bàsica de l’estructuració turística és la destinació 
municipal o plurimunicipal i aquesta ha de valoritzar-ne els seus recursos i productes que donin 
lloc a noves experiències i emocions als turistes i habitants. Cal doncs fomentar una estructura 
organitzativa turística amb ens públics i privats junt amb les seves institucions representatives, 
totes elles en perfecte harmonia. 
 

• Les administracions públiques han de donar el suport a les estructures administratives resultants 
amb una clara implicació dinamitzadora del territori i patrimoni català però fent ús de l’anàlisi de 
l’evolució del mercat, la prospectiva, I+D+I, les TIC, la promoció, les marques, i un paquet 
d’indicadors de seguiment de cada una de les destinacions. 

 
La Globalització: Proposem un turisme divers quant a productes, estils,  preus, etc., mantenint la 
sostenibilitat i la màxima eficiència comercial, que ens facilitarà ser capdavanters mundialment.  
 

• Cal dissenyar un Pla Integral d’Internacionalització de l’Empresa Turística Catalana per donar 
dimensió internacional als grups catalans, crear suports cooperatius internacionals a les 
empreses individuals que vulguin internacionalitzar-se, ajudar a identificar oportunitats per les 
empreses turístiques catalanes als millors mercats internacionals i donar suport a les aliances 
internacionals per tal d’adquirir experiència i projecció  en favor de Catalunya. 

 
Llocs de Treball: Incentivar un model turístic on el sector turístic tingui un prestigi i per això hem 
d’apostar fortament per la formació amb un Pla de Formació Integral Turístic. Cal donar suport a 
la creació d’establiments turístics d’obertura durant tot l’any i crear línies de suport en aquesta 
direcció. 
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• Fomentar les actuacions de control establertes per la legislació vigent en matèria d’horaris, 

condicions laborals i retribució salarial, utilitzant tots els mitjans disponibles, com ara la 
inspecció de treball, i actuar amb la contundència necessària per eliminar el frau de llei i els 
abusos detectats sobre els treballadors i treballadores del sector. Aquesta proposta permetria 
reduir la precarietat i baixos salaris que suporta aquest sector. 

 
Productes i Marques Turístiques de Catalunya: Creació d’un codi d’actuació a nivell nacional que 
faciliti la màxima eficàcia comunicativa segons l’objectiu i com a punt de partida el valor real de 
cada marca i producte als seus mercats naturals, de manera que la marca i producte turístic català 
pugui fer de suport estable d’alt valor afegit per qualsevol destinació catalana. 
 

• Potenciar i/o impulsar marques turístiques locals amb prou reconeixement i prestigi 
internacional associant-les al nostre país (ex. Sitges/Catalunya). Elaborar i predefinir extensions 
com a productes complementaris i vinculats a la capital (Barcelona) amb l’objectiu d’incrementar 
els recursos i l’atracció dels visitants i turistes i alhora una imatge global de l’economia catalana a 
l’exterior. 

 
Allotjament: Continuar recolzant els empresaris turístics, en concret els de l’allotjament, que 
inclou establiments hotelers i els càmpings, però cal regular d’una manera més estricta els 
apartaments turístics, plantejant-se la seva limitació en determinades zones urbanes amb risc de 
gentrificació o d’expulsió dels veïns. 
 

• Fer ús dels instruments de planejament urbanístic que prevegin la nova implantació o l’ampliació 
d’establiments d’allotjament turístic. 

 
• Fomentarem la participació activa dels propietaris de la comunitat per a l’emplaçament 

d’habitatges d’ús turístic (HUT) en blocs de pisos residencials. 
 

• Activar la fórmula d’un període mínim (del concepte d’estada de temporada) en els habitatges 
d’ús turístic. 

 
• Possibilitar l’habilitació als ajuntaments per a l’ordenació del parc d’habitatges d’ús turístic del 

municipi, en funció de la càrrega turística existent i de les característiques urbanístiques del 
conjunt del municipi i, si és el cas, dels seus barris i districtes. 

 
• Facilitar la regulació, d’acord amb les administracions locals, de les habitacions d’ús turístic, per 

tal que es pugui exercir aquesta activitat de manera legal, amb les obligacions administratives i 
fiscals corresponents. 

 
• Desenvolupar programes  de cerca de nous segments turístics de qualitat i prestigi,  adreçades a 

segments de la població, gent gran, joves, estudiants, turisme gai , singles, etc. 
 

• Creació d’una línia de suport a les fusions empresarials a nivell turístic. 
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• Establir un pacte turístic català que millori la competitivitat del sector conjuntament amb les 

forces empresarials i les laborals.  
 

• Aplicar mesures per evitar que la presència massiva de turistes encareixi el cost de la vida a 
nombroses zones de la ciutat de Barcelona i de la resta de municipis turístics, per tal d’impedir 
l’expulsió dels veïns i el canvi de la fesonomia dels barris i de les ciutats. 

 
• Reclamar per als municipis la gestió de la totalitat de la taxa turística que recapta la Generalitat. 

El seu import es destinarà a promoure el turisme al municipi i/o a mitigar els impactes negatius 
d’aquest. 

 
En relació amb el consum, reiterem la importància que té el consumidor com a un generador de 
benestar social dins la pròpia societat, però també hem de valorar i tractar les conseqüències del 
sobreendeutament i el consum poc responsable. Cal un nou enfocament a les polítiques de 
protecció dels drets de les persones consumidores amb accions transversals que afecten totes les 
àrees municipals i no només el comerç. Les denuncies a les OMIC (o equivalents) es fonamenten 
generalment en temes no estrictament relacionats amb el comerç de proximitat (bancs, 
hipoteques, telèfons, sanitat, etc. ). 
 
Tres eixos bàsics marquen les futures línies de treball: llibertat d’elecció que garanteixi els drets i 
interessos de les persones consumidores (Drets i Interessos), promoció d’un Consum i una 
Competència Responsable. (Co-Responsabilitat), i defensa del consumidor davant dels abusos 
(Protecció). 
 
Les línies de treball són : 
 

• Promoure una formació, informació i  educació en el consum.   
 

• Evitar la competència deslleial i alhora garantir els drets laborals, mediambientals, socials i de 
justícia social. 

 
• La millora de les relacions que han d’existir entre ciutadans i usuaris, empresaris i 

administracions, de manera que aquestes ens portin a la màxima participació i informació al 
usuari-consumidor. 

 
• Establir la màxima coordinació per  tenir el millor sistema arbitral, disposar de millors normatives 

i també de sistemes de mediació gratuïts per a les persones consumidores. 
 

• Potenciar les polítiques actives que portin a l’augment de la qualitat de vida de l’usuari-
consumidor: salut (riscos i prevencions), seguretat, política de consum moderna i activa. 
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• L’obertura de la participació empresarial en l´àmbit del consum  i quin paper actiu han de jugar 
les associacions de consumidors i consumidores. 

 
• Mecanismes reals que permetin la creació de mitjans de mediació amb les entitats bancàries i 

crear un marc regulatori unificat de les relacions de consum amb les entitats financeres i 
especialment pel que fa als crèdits i  cessió de crèdits. 

 
• Reforçar els serveis públics de consum seguint criteris d’eficàcia, eficiència i major proximitat de 

les persones consumidores. 
 

• Afavorir un consum responsable, des de la conscienciació i l’actitud exemplar de l’administració 
mitjançant actuacions amb la societat civil organitzada, educació, formació del personal, 
campanyes i programes informatius. Establirem canals de formació, informació i educació per 
fomentar el consum responsable, així com aquelles fórmules destinades a prevenir el 
sobrendeutament i/o corregir-lo. 

 
• Impulsar l’acord i mediació entre les parts implicades en una relació de consum (consumidors i 

empresaris) i fomentar l’arbitratge de consum, l’adhesió a codis de conducta o de bones 
pràctiques i les cartes de serveis. 

 
Els serveis a Catalunya identificats en els àmbits del Lleure i Temps Lliure són determinants en les 
societats més avançades pel fet de tenir  lligam especial amb el temps “vital” dels ciutadans i les 
ciutadanes. Aquests representen també un volum important en el PIB català, a més d’oferir 
oportunitats de creixement i projecció internacional del propi país davant la situació  generada per 
l´actual crisi. En la societat en què vivim, cada vegada més els ciutadans i ciutadanes demanen una 
sèrie de serveis vinculats al temps d’oci. Les necessitats socials de la ciutadania fora de la feina han 
evolucionat de forma paral·lela a la societat i han esdevingut més complexes. Les persones 
cerquem durant el temps de lleure cobrir unes necessitats lligades a la formació, l’accés a la 
cultura o al creixement personal. 
 
La complexitat i l´enorme ventall de la demanda és una clara oportunitat que impulsa el sector del 
comerç i empresarial lligat a aquesta mateixa demanda en què intervenen molts subsectors: 
restauració i gastronomia, la cultura i les indústries culturals, el cinema i els espectacles, esports, 
oci nocturn, moda i disseny, les activitats de lleure (festes populars i tradicionals), parcs temàtics, 
etc. Tots aquest subsectors estan fortament relacionats entre si però els considerarem de forma 
separada per les especificats innates a cadascuna d´ells.  
 
 
 
 
Les  línies bàsiques  són: 
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• Analitzar l´impacte de les noves tecnologies en el consumidor i la indústria del temps lliure,  el 
nou perfil de demanda i consum del temps lliure en una societat cada cop més mestissa i més 
multicultural, així com analitzar els canvis que s´han donat en altres societats i que 
previsiblement es donaran a la catalana. 

 
• Projectar i desenvolupar el paper de les institucions públiques en el sector serveis i l’impacte 

d’aquests sobre el territori i la societat. 
 

• Fomentar les necessitats de formació i qualificació del sector així com les oportunitats de negoci. 
 

• Promoure els partenariats públic-privats que potenciïn el creixement de tots els sectors implicats 
i que permetin l’exportació de noves projeccions i idees reconegudes a nivell mundial. 
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EIX 2.- Defensem l’Estat del Benestar i lluitem contra la desigualtat des 
dels ajuntaments. 
 
2.- La millora de l’estat del benestar, el nostre objectiu principal. 
 
Els ciutadans i ciutadanes mereixen un Estat del Benestar que combina creixement amb 
redistribució; esperit emprenedor i innovació amb seguretat; competitivitat amb respecte a 
l'entorn i cohesió territorial i social; estímul a la llibertat amb igualtat d'oportunitats; garantia de 
drets i protecció social. 
 
Concebem l'Estat del Benestar com un gran actiu, com a un element redistributiu i com a 
mecanisme corrector de les desigualtats que genera el mercat, una política que iguala 
oportunitats i repara els desequilibris econòmics, culturals, de salut, educatius i d’accés a serveis 
bàsics. Les societats cohesionades en molts casos són les més productives econòmicament. Per 
això som defensors de l’Estat del Benestar, com a element essencial per a la millora de vida dels 
catalans i catalanes. 
 
L’impacte de les polítiques d’austeritat que la dreta conservadora política i econòmica ha imposat 
a Europa, amb el consentiment del PP a Espanya i de CiU a Catalunya, han atacat directament 
l’Estat del Benestar. El desmantellament derivat de les retallades ha ferit allò que els i les 
socialistes vàrem trigat tants anys en construir, i que ara una gran majoria de la societat reclama 
restituir. 
 
Per fer-ho, cal un replantejament de les polítiques públiques de protecció social a partir de la 
realitat econòmica actual i futura. Cal, per tant, una revisió en profunditat de la política fiscal que 
permeti mantenir el sistema que els i les socialistes, arreu, hem contribuït a establir. En aquesta 
lluita, els ajuntaments estan en primera línia amb el seu compromís per l’atenció social. 
 
Els ajuntaments, les administracions més properes al ciutadà, com a conseqüència de la bona 
gestió històrica del socialisme municipalista, s’han convertit en punt de referència per a la 
transformació urbana i social de les nostres viles i ciutats. Hem aconseguit, entre d’altres, que 
l’administració local sigui el veritable punt de trobada entre els problemes de la ciutadania i la 
recerca de solucions encara que, massa sovint, sense la complicitat dels governs de dretes de la 
Generalitat i de l’Estat. 
 
Fruit d’aquest compromís amb la proximitat, treballat durant molts anys, i per tal de donar 
resposta a les necessitats expressades per la ciutadania, els ajuntaments liderats pels i per les 
socialistes hem marcat la nostra prioritat: ajudar a la ciutadania que ho està passant malament, a 
les persones, a les famílies a qui la crisi ha colpejat especialment. A ells va el nostre primer esforç, 
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a garantir els seus drets com a ciutadans i ciutadanes i l’accés als serveis públics, a cobrir les 
necessitats bàsiques, a acompanyar-los en la cerca de les noves oportunitats socials per la seva 
inclusió. 
 
Per fer-ho, ens comprometem a mantenir i millorar els serveis de protecció social, ja que sense 
ells el nostre projecte polític de ciutats i pobles cohesionats i inclusius no és possible. La lluita 
contra la desigualtat comença en aquests serveis que, juntament amb l’educació  i la sanitat, són 
els pilars bàsics d’una societat amb futur, més justa i solidària. 
 
Ara bé, la igualtat no és possible si les diferències entre les oportunitats de les dones i dels homes 
són notòries. La igualtat comença escurçant les discriminacions (laborals, salarials, etc.) entre la 
dona i l’home. Per això cal insistir en les polítiques d’igualtat. S’ha fet molt, però des dels 
ajuntaments encara es poden fer moltes coses. La igualtat comença per la pròpia persona i s’estén 
per la comunitat, pel barri. 
 
Entenem també l’Estat del Benestar com una eina per a la millora social en un horitzó de més 
equitat, justícia social, igualtat i més desenvolupament personal,  i per això la palanca de canvi, les 
eines necessàries en les quals creiem són la cultura i l’educació. La cultura com a expressió de 
coneixements, innovació, creativitat, però també tradició, amb una frontera molt prima amb 
l’educació. Amb l’educació farem a les persones més lliures, que puguin triar més el seu futur, que 
puguin tenir una vida més plena. Educació i cultura, com les armes del canvi personal i social, com 
la manera de generar cohesió social i fer a l’individu membre de la societat. 
 
I per acabar, no hi ha millora social si la gent no té seguretat. Els discursos tancats i 
unidireccionals de la seguretat, apel·lant a la desconfiança, a la por o a l’odi al diferent, lluny de 
solucionar res no fan més que agreujar els problemes de convivència i generen inseguretat i 
malestar social. La nostra concepció de la seguretat té a veure directament amb el concepte de 
llibertat i de drets bàsics de ciutadania. No hi ha llibertat, ni convivència, sense seguretat 
garantida, ni sense percepció social de la mateixa. 
 
2.1.- Els ajuntaments, el primer suport a les persones afectades, -o que ho poden estar- per la 
crisi. 
 
La crisi econòmica ha afectat durament moltes famílies de Catalunya. Les xifres d’atur són molt 
altes i la recuperació de l’ocupació serà lenta. La recuperació del creixement (PIB) no comporta 
una ràpida recuperació de l’ocupació i encara menys una recuperació dels nivells socioeconòmic 
que moltes famílies tenien abans de la crisi. Els factors de vulnerabilitat s’han diversificat, afectant 
diferents col·lectius, que fa uns anys no ens podríem ni imaginar estarien en situació d’exclusió 
social. I, conseqüentment, el risc d’exclusió s’ha estès. Inclús ha aparegut una nova classe social, 
l’anomenada “nova pobresa”, persones ocupades en risc de pobresa per la baixada dels salaris. 
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L’any 2013, 1.779.200 de catalans i catalanes estaven en risc de pobresa -el 24,3% de la població 
segons la taxa AROPE-, 1 de cada 4 dels catalans/es tenen dificultats (2014) per pagar les 
despeses de l’habitatge (lloguer, hipoteca, subministraments, deutes de comunitat, etc.), la taxa 
d’abandonament escolar duplica la mitjana europea, el 35% de les persones que es trobaven a 
l’atur (2014) no tenien dret a una prestació contributiva ni assistencial... Totes aquestes dades 
comporten un escenari que els i les socialistes hem d’atendre prioritàriament. 
 
Són realitats que vivim dia a dia des dels municipis i a les quals tenim la responsabilitat de donar 
resposta pel nostre compromís de lluita contra les desigualtats, garantint així una evolució 
sostenible de les nostres ciutats, defugint d’una societat a dues velocitats, i, per tant, fent 
desaparèixer la bretxa de les desigualtats en oposició a l’efecte actual de les polítiques 
neoliberals. 
 
Els ajuntaments socialistes, amb totes les dificultats actuals de finançament, d’atac a les 
competències locals, amb l’amenaça de la LRSAL que estreny la nostra capacitat d’acció i de 
resposta als problemes dels ciutadans i ciutadanes, amb el deute que tenim amb la Generalitat de 
Catalunya, des de la relació deslleial del Govern de CiU cap als ajuntaments, i tot i reclamar deute 
pendent que la Generalitat manté amb els ajuntaments ens comprometem a generar un nou 
model social local basat en els següents objectius: 

 
2.1.1 Preservar el que és de tothom: serveis públics que garanteixin drets de les persones. 

 
Davant la destrucció de l’Estat de Benestar per part de la dreta que fa la ciutadania més 
dependent, desprotegida i atemorida davant la crisi, ens compromet a reforçar els serveis públics. 
Per fer-ho possible, promourem un sistema fiscal capaç de reduir les enormes desigualtats socials 
en augment els darrers anys i de garantir la inversió en polítiques socials i del benestar.  
Treballarem incansablement per la igualtat d’oportunitats i la garantia dels drets de ciutadania,  
com són l’accés a l’educació, sanitat i serveis socials de qualitat. 

 
La nostra llarga experiència en matèria de polítiques socials i de serveis a les persones són una 
carta d’identitat que demostra que un projecte d’equitat, igualtat d’oportunitats, solidaritat, i 
serveis universals és la millor garantia pel benestar de la societat. Actuarem contra les 
desigualtats i injustícies que aquesta situació comporta, protegint els drets dels ciutadans i les 
ciutadanes i reforçant la relació i la comunicació entre l'ajuntament i la ciutadania. 
 
Per mantenir la cohesió social als nostres municipis continuarem donant suport a les persones 
que pateixen la crisi econòmica i a les seves famílies. I ho farem en col·laboració amb totes les 
administracions, i en coordinació amb les entitats socials que duen a terme una tasca tan 
encomiable.  
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És per això que proposem: 
 

• Potenciar les taules locals de coordinació per la inclusió social, on participin el conjunt d’agents 
socials i econòmics i entitats del municipi  que treballen donant suport a les persones afectades 
per la crisi, incrementar la coordinació amb els centres escolars, Àrees Bàsiques de Salut i altres 
agents locals per detectar necessitats socials d'infants i adolescents mitjançant protocols.  
 

• Prioritzar els Plans d’Inclusió com a mecanisme d’anàlisi de la realitat socioeconòmica del 
municipi, que permeti establir línies d’actuació encertades i concretes a partir de la detecció al 
detall de les diferents casuístiques que se’n deriven de cadascuna de les realitats locals. 

 
• Implicar les entitats cíviques i culturals per tal d’assolir el màxim nivell possible de participació 

del teixit social en les accions d’inclusió. 
 

• Acordar models d’intervenció social que incorporin les noves necessitats, segons les realitats 
socials, reforçar o modificar les estratègies o protocols  que segueixen els professionals, 
treballadors/res socials  que atenen a les persones i famílies amb necessitats urgents, amb 
l'objectiu de poder resoldre ràpidament les situacions d'emergència social. Establir protocols de 
col·laboració transversal amb les oficines locals d'habitatge i  amb altres serveis especialitzats, 
per diversificar la prestació de realitats socials i reforçar el nombre de treballadors/es socials 
que atenen a les persones amb necessitat. 

 
• Definir i donar a conèixer la cartera de serveis, ajudes tècniques i econòmiques de què disposa el 

municipi, així com la xarxa assistencial de què disposa. 
 

2.1.2 Contra les desigualtats, combatrem la pobresa i l’exclusió. 
 
L’atur de llarga durada, actualment un 61,7% de les persones aturades, i les retallades en les 
prestacions, especialment la Renda Mínima d’Inserció, comporta que hi hagi a Catalunya al 
voltant de 100.000 famílies sense cap ingrés. La pobresa s’està incrementant, cronificant i 
estenent de forma alarmant.  
 
El govern de CiU, amb el beneplàcit primer del PP i d’ERC desprès, ha anat aprovant els 
pressupostos més antisocials que mai no ha tingut Catalunya.  
 
Ja ens hem compromès a aprovar per llei una Renda Mínima Garantida per Catalunya. 
Mentrestant, no defugim del nostre compromís amb les persones que pitjor ho estan passant en 
els nostres municipis. 
 
Des de l’any 2008 s’han incrementat les persones ateses pels Serveis Socials Bàsics amb 
problemàtiques molt dispars, però totes elles derivades de la manca d’ingressos. La demanda de 
servies bàsics s’ha incrementat de forma exponencial, les dificultats per fer front a les despeses 
derivades de l’habitatge i, recentment, també dels medicaments, de les odontologies, 
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oftalmologies o aigua i energia. El desballestament de l’Estat del Benestar, les retallades en 
sanitat, l’augment del l’IVA en els productes de primera necessitat han incidit directament en 
bona part de la població més vulnerable, privant-la d’allò més essencial. 
 
Si d’alguna cosa els ajuntaments governats pel PSC s’han caracteritzat ha estat per prioritzar la 
despesa en protecció social a Catalunya. Els cinc ajuntaments de Catalunya que més despesa 
corrent dediquen a la protecció social tenen alcaldes i alcaldesses socialistes (Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, 2013). Continuarem combatent les desigualtats i l’exclusió a partir de: 

 
• Increment del Fons de Contingència Social Municipal que garanteixi el cobriment de les 

necessitats bàsiques (alimentació, roba, subministraments, medicaments, serveis associats a 
la salut, energia, aigua,...) 
 

• Proposar crear un Fons Local contra l'Exclusió Social i la Pobresa, amb una dotació 
pressupostària municipal específica, per poder finançar estratègies, programes i projectes, 
que atenuïn el devastador impacte social de la crisi econòmica dels últims anys, en 
col·laboració activa amb el tercer sector d'acció social i cívica del territori. 

 
• Promoure que les taxes municipals incorporin exempcions i deduccions per aquells ciutadans  

i famílies –en especial amb infants- en situació de més vulnerabilitat. 
 

• Establir un criteri basat en la redacció de protocols i reglaments que identifiquin els 
col·lectius amb greus dificultats, estableixin els criteris i condicions d’accés als ajuts, i els 
mecanismes per accedir-hi. Aquests documents han de ser elaborats a partir de la 
participació dels agents socials i professionals dels serveis socials. 

 
• Desenvolupar nous models d’atenció a les necessitats bàsiques en l’àmbit d’alimentació 

basats en la coresponsabilitat i la promoció personal, defugint de models basats en la caritat i 
l’estigmatització. 

 
• Generar xarxes de col·laboració social per tal d’establir una veritable acció global local que 

aprofiti els recursos existents al municipi en pro de garantir l’accés de la ciutadania en risc 
d’exclusió als recursos i serveis bàsics. 

 
• Generar programes específics per combatre els efectes de l’exclusió en col·lectius de risc, com 

la infància, l’adolescència, i la gent gran. 
 
2.1.3 Protegim els infants en risc de pobresa o exclusió. 
 
Catalunya té una taxa de població en risc de pobresa o exclusió del 29,3% entre els menors de 16 
anys. Són 362.000 persones, de les quals la majoria són infants1. Els socialistes no estem 

                                                 
1  Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de condicions de vida de l'INE. Base 2013. 
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disposats a suportar aquesta realitat constatada també en nombrosos informes recents 
d’institucions i entitats de reconeguda trajectòria i prestigi2.   
 
Aquest 30% de risc d’exclusió entre els menors ja superava el 20% abans de l’esclat financer de 
2008. Per tant, ens enfrontem a un problema dramàtic a dia d’avui, però que malauradament ha 
esdevingut estructural a Catalunya. L’absència d’un sistema de protecció universal de la infància, 
com el que és comú a la gran majoria de països europeus, unit a unes prestacions que només 
cobreixen famílies amb llindars de renda molt baixos i deixen fora a bona part de la població en 
risc3, n’és una causa determinant.  
 
Davant d’aquest problema estructural proposem solucions estructurals. Entenem la infància com 
un període clau en el desenvolupament dels nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. Créixer 
sense les mateixes oportunitats d’inici per motius socioeconòmics no és només injust i indigne, 
sinó que és la base perquè els cicles d’exclusió, pobresa i manca d’oportunitats es reprodueixin. 
Com que volem una societat sense pobresa crònica, posarem en el centre de l’acció política els 
infants en risc; i equiparar aquesta lluita als esforços que dediquem a reduir l’atur, garantir les 
pensions o la sanitat públiques.  
 
La reducció dràstica de la inversió pública en serveis bàsics per a la infància com són l’educació, les 
escoles bressol, la salut i les ajudes públiques a les famílies perquè puguin fer front a la seva 
situació de vulnerabilitat, i així fer-se responsables de proporcionar les condicions de vida per al 
desenvolupament dels seus fills i les seves filles, situa el Govern català i espanyol en contradicció,  
amb el que disposa la Convenció de Nacions Unides, que especifica que “els governs tenen 
l’obligació de garantir a les famílies el suport, especialment, en l’alimentació, la roba i habitatge”. 
 
Amb tot, la infància en risc no només és infància en situació de pobresa, malgrat que aquesta en 
sigui un factor clau. Entenent el risc com “la situació en què el desenvolupament i el benestar de 
l’infant o l’adolescent es veuen limitats o perjudicats per qualsevol circumstància personal, social o 
familiar”4, cal incidir en establir recursos i definir estratègies per garantir la igualtat dels  infants i 
el seu entorn en el desenvolupament del màxim de potencialitats que poden arribar a assolir.  
 
Ens comprometem a incorporar aquesta igualtat no només com a objectiu, sinó com a eina de 
treball. Les etiquetes no afavoreixen a les persones i en especial als infants. Per això potenciarem 
aquelles actuacions i recursos que no identifiquin les persones amb la seva situació personal i 
familiar. Des d’aquesta perspectiva, apostarem per recursos integradors que, tot i prioritzar les 
situacions de risc, incorporin nens i famílies en situació de no emergència social. Aquesta igualtat 
integradora, sense estigmatitzacions, ha de ser un dels pilars sobre els quals articular l’esmentat 

                                                 
2  UNICEF, FEDAIA, PINCAT, Síndic, Creu Roja, etc. 
3 UNICEF. Mesures contra la pobresa infantil: Prestació per a famílies amb infants. Docs Infància a Catalunya.  
4 Definició extreta de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència. 
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canvi de model, que ha de comptar amb la participació de tots els agents que intervenen en la 
protecció del menor: l’administració pública, la família, l’escola i el tercer sector social.  
 
Hem manifestat en diverses ocasions la nostra indignació per la situació d’insuficiència de les 
beques de menjador en un moment d’especial dificultat com l’actual, on cal que les 
administracions garanteixin allò que considerem bàsic i prioritari: una alimentació adequada i 
saludable a la població més vulnerable que són els infants i joves. 
 
El darrer procés d’atorgament de beques de menjador ha posat de relleu la manca de finançament 
necessari per part de la Generalitat per garantir una alimentació equilibrada als infants catalans. 
També la necessitat d’ajustar els criteris econòmics i socials perquè es puguin beneficiar el major 
número de famílies en risc d’exclusió. Ara, milers de famílies a tota Catalunya no tenen accés a una 
beca de menjador per als seus fills i filles, tant pels barems d’accés com per la lentitud en 
l’atorgament de les beques gestionades per alguns Consells Comarcals. La cobertura de les beques 
ha baixat a Catalunya en 10 punts des del 2010, del 34% al 24%, un fet que contradiu els acords 
contemplats al Pacte per la Infància a Catalunya que agents socials, partits polítics i Govern van 
acordar el mes de juliol de l’any 2013.  
 
Cal fer una menció especial a la situació d’aquests infants fora del calendari escolar, del 22 de juny 
al 15 de setembre. Novament, els ajuntaments i també les entitats del Tercer Sector són les que 
intenten assegurar amb recursos propis l’alimentació dels infants en períodes de vacances. 
 
Finalment, situacions especialment doloroses i sensibles com el maltractament, el 
desemparament5, els problemes de salut relacionats amb les addiccions, les males conductes 
alimentàries, malalties cròniques, trastorns mentals o riscos derivats de conductes sexuals, entre 
d’altres, tenen conseqüències i repercussions molt importants durant la infantesa i, en moltes 
ocasions, al llarg de la vida adulta, tant de les persones afectades com del seu entorn. El benestar i 
el futur dels infants que passen per aquest tipus de situacions ha de ser objecte d’absoluta 
priorització i atenció per part de les nostres institucions i del conjunt de la nostra societat. 
Prevenció, recursos integrals, i sensibilització col·lectiva són termes clau que han d’impregnar la 
nostra acció política en aquest àmbit.  
 
Invertir en infància no és únicament just, sinó que genera rendiments socials i econòmics clau 
per al futur del nostre Estat del Benestar. Cal seguir treballant per assolir els recursos adequats 
per aquelles famílies amb infants en situació de més vulnerabilitat, repensant el treball, les 
ajudes i els impostos en clau d’infància. Des dels ajuntaments detectem aquestes realitats i és 
obligatòria una acció decidida per tal de garantir el benestar dels infants a les nostres ciutats.  
 
                                                 
5 “Es considera desemparat l’infant o l’adolescent que es troba en una situació de fet en què li manquen els 
elements bàsics per al desenvolupament integral de la personalitat, sempre que per a la seva protecció 
efectiva calgui aplicar una mesura que impliqui la separació del nucli familiar”. Definició extreta de la Llei 
14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
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Per això proposem: 
 

• Revisar els impostos municipals (principalment, béns immobles i circulació) i incloure exempcions 
o deduccions per tal que sigui una fiscalitat justa per a famílies amb infants en situació de 
pobresa. 

 
• Proposar una Renda Garantida municipal per la Infància sota el llindar de la pobresa, tal i com 

hem proposat els i les socialistes a Barcelona, que fixi una renda a aquelles famílies amb infants a 
càrrec i amb pocs recursos. 
 

• Adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments d’habitatges a famílies amb infants 
i prioritzar aquestes famílies en programes i ajuts públics al lloguer. 
 

• Aplicar fórmules ja utilitzades en d’altres ajuntaments socialistes per garantir un àpat equilibrat 
al dia als infants del municipi en risc d’exclusió social, mitjançant la complementarietat del 50% 
de la beca atorgada per la Generalitat. Aquesta és una exigència que els i les socialistes fem al 
Govern, però no deixarem que cap infant als nostres municipis passi gana. 
 

• Reforçar l’atenció a les famílies amb infants en situació de pobresa des de serveis socials bàsics, 
tant en assistència material com en ajuts d’emergència social. 
 

• Apostar per la plena ciutadania i el desenvolupament integral dels infants promovent els òrgans i 
recursos per a una participació efectiva, juntament amb mesures en l’àmbit escolar d’accés 
universal. 

 
• Seguir treballant entre els governs locals i el Govern de la Generalitat per garantir el 

desplegament del marc legal aprovat amb la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i 
l’Adolescència el 2011 amb totes les garanties. 

 
• Continuar reforçant els equips d’atenció a la infància i adolescència perquè puguin dur a terme 

les tasques que li encomana la nova llei, vetllant amb una coordinació estable i adequada amb les 
àrees bàsiques de serveis socials. 

 
• Impulsar recursos i serveis públics adreçats a les famílies a l’entorn del suport i l’orientació en les 

tasques de criança i educació dels fills i filles, integrant la universalitat d’accés i la diversitat com 
a elements estructurals. 
 

• Establir programes extraordinaris d’ajudes directes als infants beneficiaris de beques menjador 
per tal de garantir l’alimentació adequada en els períodes lectius i no lectius. 

 
• Defensar la igualtat a l’escola, donant suport econòmic a les famílies per assegurar l’accés als 

materials escolars bàsics, els llibres de text, i els serveis de transport. 
 

• Facilitar la tasca del tercer sector dedicat a la infància a les nostres ciutats i viles, en coordinació 
amb l’ajuntament, per tal que complementin programes socioeducatius destinats a la promoció 
personal, el lleure i l’educació dels infants i joves.  
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• Establir òrgans participatius de relació entre els infants i l’ajuntament com, per exemple, els 

Consells dels Infants, per tal de promocionar la seva participació activa en la construcció física i 
social de les nostres ciutats, entenent que són ciutadans i ciutadanes de ple dret, que no només 
esdevenen el futur,  sinó també el present.  
 

• Reforçar els programes d’hàbits saludables des dels espais educatius, esportius i de lleure. 
 

• Reforçar el model de centres oberts, espais de competència municipal, així com altres 
equipaments o serveis per a la infància tal i com ja consta a la Llei dels Drets i les Oportunitats de 
la Infància i l’Adolescència. 

 
• Garantir l’accés de tots els infants i adolescents en situació de risc als serveis d’atenció 

socioeducativa no residencial, com els centres oberts. 
 

2.1.4 Aigua, llum i gas  són drets bàsics. 
 
La situació de crisi econòmica, l’atur i les retallades que s’estan portant a terme des del Govern de 
l’Estat i des del Govern de la Generalitat de Catalunya en drets socials estan provocant un 
augment de la pobresa, que es concreta en la dificultat de moltes famílies per accedir a recursos i 
serveis bàsics, com l’aigua, el gas o la llum, necessaris per garantir unes condicions mínimes de 
vida digne.  
 
Mentre que les empreses subministradores dels serveis bàsics (aigua, electricitat i gas) obtenen 
milions de beneficis, la Taula del Tercer Sector de Catalunya ha alertat que el 10,9% de les llars 
catalanes no poden mantenir l’habitatge a una temperatura adequada, i al voltant d’unes 320.000 
famílies, tenen problemes per pagar les factures de llum o gas, mentre que a l’inici de la crisis el 
percentatge es situava en el 5,4% i que aquest hivern les xifres s’han agreujat si no s’actua.  
 
La principal causa de aquest aspecte de la pobresa és evidentment l’atur i l’augment del risc 
d’exclusió, però cal senyalar les important pujades en els preus de l’energia i els subministres a la 
llar durant la crisi: la tarifa elèctrica ha pujat situant-se entre les més cares d’Europa (només al 
2013 va pujar un 83%), l’aigua s’ha encarit un 65% des de 2008, etc., el que ha comportat que la 
despesa mitjana que  les famílies destinen a l’energia passi del 5% al 2007, al 17% que representa 
actualment. La complexa situació econòmica familiar aboca, a més, a l'adquisició d'equips i 
productes que generen consum ineficient. 
 
Igualment s’ha posat de manifest la baixa qualitat de les edificacions residencials en eficiència 
energètica, a causa de l’envelliment del parc d’habitatge, agreujant encara més la situació de 
pobresa i les conseqüències d’aquesta. 
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És per això que s’ha d’actuar d’una manera coordinada, justa i decidida per part dels Governs de 
l’Estat i de la Generalitat per garantir els subministraments bàsics a les persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat. Tot i els esforços de les administracions locals que, a través dels serveis 
socials municipals, estem cobrint les dificultats de les famílies que es troben en situació de no 
poder cobrir les necessitats bàsiques de subministraments, és necessari que s’adoptin mesures 
estatals i autonòmiques per abordar aquesta greu problemàtica.  
 
Fins al moment, el Govern de la Generalitat, només ha aprovat el Decret Llei 6/2013, de 23 de 
desembre, pel qual es modifica la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya. 
Però, aquest Decret que es troba en suspens pel Tribunal Constitucional després d’haver admès a 
tràmit la denúncia del Govern de l’Estat, ha estat ineficaç. Des de la seva entrada en vigor,  al 
desembre de l’any 2013, només 800 famílies a Catalunya s’hi han acollit, ja que no garantia el 
pagament de les factures, sinó el seu ajornament.  
 
Per tots aquests motius considerem que s’han de prendre mesures urgents per aturar la pobresa 
energètica que agreuja encara més la vida de les famílies en situació de vulnerabilitat. 
 
Des de l’administració de la Generalitat i de l’Estat s’ha donat una deficient resposta a aquesta 
situació per això, els i les socialistes: 
 

• Proposem la constitució de les taules de pobresa energètica amb la implicació de tots els agents 
involucrats en el tema (companyies, entitats, etc.) amb l’objectiu de treballar a curt i mig termini 
en garantir l’energia mínima i suficient a la llar de les famílies que no disposin de recursos 
econòmics suficients. 

 
• Treballarem a nivell local i supramunicipal per regular la garantia de subministraments bàsics 

d’aigua, llum i gas, a les persones en risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat mentre duri 
aquesta. 

 
• Donarem a conèixer a la ciutadania els procediments per tal de beneficiar-se de les bonificacions 

existents i/o la tramitació de les tarifes socials, de subministraments, a les quals tenen drets els 
ciutadans i ciutadanes.  

 
• Establirem convenis amb les empreses subministradores per a la coordinació d’accions amb els 

serveis socials locals en aquells municipis on sigui possible. 
 

• Exigirem al Govern de la Generalitat la creació d’un fons social per al pagament de les factures 
de subministraments de persones i famílies en risc de vulnerabilitat, de durada anual, per tal de 
no carregar només als ajuntaments el cost d’aquestes factures. 
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2.2 Serveis de benestar per a tothom. 
 
Mes enllà de la necessària i prioritària resposta a la situació de les persones que ho estan passant 
malament, treballem perquè els serveis de benestar siguin per tothom, ja que tothom és 
susceptible de necessitar-los en algun moment i tots ells contribueixen a la millora personal i 
col·lectiva. 
 

2.2.1 Promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència. 
 

Al desembre de 2006, el govern socialista tenia clar que, a més de la convergència econòmica amb 
Europa, calia també promoure la convergència en l’atenció social, i va promoure la denominada 
col·loquialment Llei de Dependència, votada per tots els grups polítics amb representació al 
Congrés dels Diputats excepte el PNV i CiU. 
 
La situació ha canviat força des de l’any 2007, i això ha afectat a la implantació de la Llei, tant a 
Catalunya com a la resta de l’Estat. La situació econòmica ha empitjorat ostensiblement i l’atenció 
a les persones (serveis socials, educació, salut) ha vist reduït notòriament el seu pressupost. A 
més, amb l’entrada als Governs de l’Estat i de Catalunya de governs de dretes, que no tenen entre 
les seves prioritats protegir la ciutadania, s’ha produït un veritable desmantellament de la Llei 
39/2006, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de 
Dependència.  
 
Enlloc de fer una millora del Sistema d’Atenció, hem assistit a una destrucció progressiva, tant a 
nivell normatiu com inversor. Volem destacar sobretot el càstig que representa aquesta retallada 
per a les persones grans, que pateixen un retrocés tant en temes concrets (compatibilitats, 
copagament, etc.) com a nivell de drets de ciutadania (dret subjectiu a ser atès amb qualitat),  per 
a les dones cuidadores (menys prestació econòmica, retirada de la Seguretat Social), per a les 
entitats privades prestadores de serveis i per a les Administracions Autonòmiques i Locals (menys 
dotació econòmica). 
 
A Catalunya, des de l’arribada de CiU al Govern, a part de les retallades, hem patit l’incompliment 
de promeses i acords, així com un empitjorament tant en la qualitat assistencial com en el 
número de persones ateses.  

 
I finalment, en el terreny de pèrdua de qualitat assistencial, hem d’esmentar la reducció del 
sistema de compatibilitats i l’augment d’usuaris per professional, així com no haver portat a 
terme una millora en l’acreditació de serveis que garanteixi la millor atenció possible a les 
persones grans, persones amb discapacitat i persones amb dependència.  
  
Segons l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, les polítiques 
d’ajuda a la dependència s’han retallat en 240 milions d’euros des del 2012 a Catalunya; s’ha 
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reduït tant el finançament del Govern del PP com el del Govern de CiU per persona atesa que 
esmentàvem. Així, Catalunya ha passat de tenir una puntuació de 6,3 el 2011 al 4,6 el 2014 per 
sota de la mitjana estatal pel que fa aquestes ajudes. 
 
Els ajuntaments convivim amb la realitat de famílies sense els recursos suficients per pagar una 
plaça de residència privada, ja que la llista d’espera en les públiques les invalida com a recurs. Per 
altra banda, la lentitud en la tramitació, l’eliminació de les Prestacions Vinculades a Residència, 
només disponibles per a persones amb grau III amb uns determinats nivells de renda, fan que, es 
pugui dir que, de facto, CiU s’ha carregat literalment la universalitat de la Llei. 
 
Les capacitats legislatives i de canvis dels ajuntaments davant aquesta realitat és limitada, però 
tot i així, els i les socialistes volem: 
 

• Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els organismes que gestionen el 
desenvolupament del marc legal derivat, mecanismes de previsió, coordinació i cooperació per 
avaluar la idoneïtat de l’actual desplegament de la llei per als diferents nivells i graus de 
dependència, cercant la millora dels procediments i circuits que s’estan aplicant. 

 
• Potenciar els serveis d’atenció domiciliària (ajuda a domicili, teleassistència, arranjament 

d’habitatges...) per a totes les persones que ho necessitin, amb l’objectiu de promoure la seva 
autonomia personal.  

 
• Potenciar la creació de Centres de Dia de titularitat pública com a espais on les persones amb 

dependència, discapacitat o malaltia mental, puguin seguir desenvolupant la seva vida diària, 
amb tallers, expressions musicals, i amb activitats dirigides a millorar la qualitat de vida.  

 
• Impulsar la superació del model familiar d’atenció a la dependència perquè les persones 

cuidadores surtin de la precarietat i de l’economia submergida. 
 

• Seguir impulsant polítiques de protecció i seguretat de les persones grans a la pròpia llar.  
 

Exigirem al Govern de la Generalitat que aclareixi les seves autèntiques intencions respecte del 
desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i l'Atenció a les Persones en Situació 
de Dependència. Aquesta llei ha suposat un gran avanç per a la garantia dels drets, la dignitat i la 
qualitat de vida de milers de ciutadans i ciutadanes, i volem que es segueixi desenvolupant amb 
normalitat. No hi renunciarem, tot i ser conscients de les dificultats econòmiques per la seva 
aplicació total, serem exigents i bel·ligerants davant qualsevol intent de posar en crisi el sistema. 
 
2.2.2 Treballem conjuntament amb les entitats socials del municipi. 
 
Les entitats del tercer sector social juguen un important paper en la societat, i no només en temps 
de crisi, ja que sempre han donat resposta a necessitats d'atenció social que les administracions 
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públiques no assolien.  És la prova de la vitalitat de la nostra societat que s’organitza per resoldre  
els seus problemes, sense esperar de forma passiva a que l’administració ho resolgui tot.  
 
Les entitats del tercer sector social conformen una xarxa que fomenta els valors comunitaris, 
facilita la cohesió i la integració social, promociona la participació i el compromís de la ciutadania 
amb el teixit social del seu municipi i estimula el sentiment de pertinença a la comunitat. 
Mitjançant la participació d’aquest sector incorporem la figura del voluntariat com a suport en la 
prestació de determinats serveis d’una manera regulada. Durant la crisi també han mostrat una 
gran eficiència i agilitat en donar resposta a les necessitats de les persones afectades.  
 
Durant els darrers anys, el Govern de la Generalitat ha posat en perill la sostenibilitat de les 
entitats socials tant per les retallades en els convenis i convocatòries de subvenció, com per la 
manca de previsió i compliment de terminis en els pagaments. 
 
Per això proposem: 
 

• Adoptar una Estratègia Local d’Inclusió 2015-2019 articulada amb les entitats del tercer sector, 
que contingui ordenada i programada tota l’acció pública local en matèria de lluita contra la 
pobresa, i que inclogui actuacions preferents als barris amb més necessitats. 
 

• Elaborar conjuntament amb les entitats del tercer sector, plans locals de suport al sector, per 
identificar quines són les mesures que han de dur a terme els governs locals per afavorir una 
actuació professional i responsable d’aquestes entitats.  
 

• Promoure l’aplicació dels màxims avantatges fiscals que permeti la legislació d’hisendes locals, 
als projectes socials i a les entitats del Tercer Sector. 

 
• Fomentar la introducció de clàusules socials en la contractació pública de serveis per damunt 

d’altres consideracions. L’adjudicació dels contractes de serveis es fa sovint considerant només 
l’oferta econòmica, deixant de banda altres factors de responsabilitat social que reverteixen en 
un benefici col·lectiu que és el que en última instància cal assolir per part de l’administració 
pública, com pot ser la promoció de l’ocupació entre col·lectius amb dificultats per a la inserció 
laboral i la consecució d’altres objectius de rendibilitat i impacte social.  
 

• Posar en valor, en els processos de contractació pública,  el valor afegit que aporten les entitats 
socials.  
 

• Fomentar activitats de voluntariat amb les entitats socials i d’altres entitats cíviques integrants 
del teixit associatiu, sense que la seva col·laboració impliqui la substitució de serveis 
professionals.  
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2.2.3 Serveis socials, una política pública transversal. 
 
Podem considerar que en l’àmbit dels Serveis Socials la crisi ha representat una prova de foc, que 
ens pot permetre replantejaments dels models actuals d’intervenció. Als ajuntaments hem 
comprovat com el nombre de persones que s’apropen als serveis socials ha augmentat de forma 
exponencial, mentre que aquests no han vist millorats els seus equips humans per fer front a 
aquesta demanada. 
 
Per altra banda, els i les professionals han hagut de fer front a situacions molt complicades, sovint 
amb recursos escassos, i dedicant gran part del seu temps en el tràmit d’ajuts i no en 
l’acompanyament i el seguiment dels Plans de Treball, ja que la demanda ha desbordat els 
recursos existents. S’atenen tres cops més famílies amb els mateixos equips humans de fa 5 anys. 
 
A més, la indefinició de la Generalitat a l’hora d’establir nous protocols, la lentitud en el tràmit 
d’ajuts, especialment els relacionats amb habitatge i/o Renda Mínima d’Inserció, no han facilitat 
la feina als professionals, al contrari, han contribuït a un caos organització que ha afectat també, i 
de forma prioritària, a les famílies ateses. 
 
Cal claredat de criteris i treballar per una nova forma d’atendre a les famílies, consensuada amb 
els equips de professionals i feta a mida de la realitat dels territoris. 
 
 Hem de continuar amb aquest esforç en aquesta etapa i proposem: 
 

• Establir els canals i instruments de col·laboració i coordinació adients amb el Govern de la 
Generalitat i altres administracions, consolidant de forma eficaç el model de relació (contracte 
programa) entre els ajuntaments i el Govern de la Generalitat. Aquesta eina garanteix els 
recursos necessaris als municipis, que a l’actual context econòmic i social s’han convertit en una 
peça clau a l’hora de prevenir l’exclusió social i de donar resposta a les situacions de major 
vulnerabilitat. 

 
• Incrementar i millorar els recursos dels serveis socials municipals, millorant aspectes 

organitzatius i funcionals que tenen a veure fonamentalment amb la formació i capacitació dels 
recursos humans, continuant amb la dotació de sistemes d’informació adients que facilitin la 
gestió i el coneixement de les realitats locals en aquest àmbit, garantint l’avaluació permanent i 
l’eficàcia i eficiència dels serveis. 

 
• Garantir (especialment amb els àmbits de polítiques d’ocupació, salut, habitatge, i educació)  

l’acció transversal en el propi ajuntament entre serveis a les persones i cercar la màxima 
coordinació entre els municipis i amb el conjunt d’administracions, definint clarament les 
competències de cada una, per millorar la gestió. 

 
• Enfortir la coordinació de serveis i recursos en l’atenció sociosanitària a les situacions d’atenció a 

la dependència i de salut mental. Prestar també, especial atenció a l'optimització de la gestió 
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d'itineraris territorials municipals i supramunicipals en la prestació competencial del transport 
social per persones amb discapacitats i/o en situació de dependència.  

 
• Establir protocols de coordinació amb l’administració de la Generalitat i altres professionals des 

de l’àmbit de la salut, l’educació, la justícia, la seguretat... que intervenen de manera coincident 
amb les mateixes persones, establint protocols d’actuació i buscant millorar l’eficiència de 
l’acció. 

 
• Apostar per un model d’àrees bàsiques de serveis socials adaptades a les noves realitats socials i 

familiars, reduint llistes d’espera, afavorint la intervenció comunitària, i evitant l’estigmatització 
de les persones beneficiàries. 

 
• Explorar fórmules de coordinació efectiva en l’atenció primària entre els serveis sanitaris i 

socials, compartint bases de dades i sistemes, avançant cap a un model d’expedient únic amb 
un/a professional de referència. Alhora cal també introduir models de treball d’atenció global, 
integral, allunyats de la pràctica assistencial que converteix als serveis socials en dispensadors de 
recursos. Cal treballar en xarxa amb la resta dels sistemes de benestar, educació, salut, promoció 
econòmica, habitatge per tal de promoure el canvi i l’emancipació dels col·lectius menys 
afavorits, etc.  objectiu prioritari dels serveis socials.  

 
2.2.4 Persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Ciutats i pobles inclusius. 
 
El PSC, fidel als seus principis i valors com d’igualtat d’oportunitats, l’equitat, la justícia social i la 
solidaritat, sempre ha promogut polítiques socials progressistes per defensar els drets de les 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental. Tenint com a referència la Convenció de les 
Nacions Unides de les Persones amb Discapacitat de 2006, la Llei de Serveis Social de Catalunya i 
la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, treballem activament per 
la plena inclusió de les persones amb discapacitat, defensant que les ciutats inclusives són ciutats 
accessibles, que respecten i vetllen per la promoció de l’autonomia personal i independència dels 
seus conciutadans i conciutadanes com a eix vertebrador del dret a decidir. 
 
Promourem, recolzarem i liderarem la defensa d’un model de societat inclusiva que prioritzi “les 
capacitats” per sobre de les discapacitats,  exercir el seu poder executiu o legislatiu en la lluita per 
un canvi de valors, a través dels quals hi hagi una veritable coresponsabilitat individual i col·lectiva 
sense cap mena de discriminació i encapçalar la conquesta del model social de la discapacitat, des 
de la perspectiva del dret internacional dels Drets Humans liderant el canvi de percepció cap a la 
consideració de les persones amb discapacitat com a ciutadans amb drets. 
 
Implicarem a totes les entitats i a les associacions de famílies, en l’elaboració d’estratègies que, de 
manera transversal, contemplin tots els àmbits d’actuació per promocionar l’autonomia personal 
de les persones amb discapacitat i, en conseqüència, establir les bases perquè les persones amb 
discapacitat puguin desenvolupar una vida plena.  
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Treballarem per un model on cada persona tingui l'oportunitat de decidir el seu projecte de vida 
d’acord amb els valors inherents del nostre partit. Ens hem de reafirmar en el nostre compromís 
com a socialistes i aplicar una política coherent des dels poders públics, que sigui garant de 
l’equitat, la justícia social, la igualtat d’oportunitats, la promoció de l’autonomia personal  i l’accés 
als serveis, a totes les persones sense cap mena de discriminació. 
 
Partint de la premissa que discapacitat no és dependència, i que no ha d’estigmatitzar els 
ciutadans i les ciutadanes que la pateixen per les seves limitacions sinó per les seves capacitats 
per interaccionar amb la societat, proposem: reforçar i dissenyar accions transversals en tots els 
àmbits ciutadans per promocionar l’autonomia personal de les persones amb discapacitat i/o amb 
malaltia mental, per tal que puguin interaccionar amb la ciutadania, amb l’entorn, amb la cultura, 
amb l’educació, amb la formació, amb la salut i amb el lleure.  

 
Per tant, elaborarem un Pla d'Inclusió de Discapacitat, que articuli tota la política de la corporació 
local en matèria de discapacitat. Aquest Pla haurà de reconèixer l'accés universal de tots els 
ciutadans i ciutadanes amb discapacitat als drets i serveis ciutadans i socials, com a dret subjectiu, 
i considerar el suport i el finançament de les entitats del moviment de la discapacitat, essencials 
en la promoció dels seus drets i en el suport actiu a les persones amb discapacitat i les seves 
famílies. 
 
Treballarem per adaptar el nou marc normatiu de la Convenció Internacional sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat, prevenint i eliminant tot tipus de discriminació cap a les persones amb 
discapacitat i/o trastorn mental, i disposant mesures d'acció positiva per aconseguir el màxim grau 
d'inclusió de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental i les seves famílies. De la mateixa 
manera, adoptarem les mesures necessàries per fer efectius els desenvolupaments legislatius del 
Reial Decret Legislatiu 1/2013. 
 
Una ciutat inclusiva té com a objectiu treballar per assolir l’autonomia personal i una vida 
independent de les persones amb discapacitat. Per això, ens comprometem a:  
 

• Garantir una cartera de serveis socials amb ajuts i suports tècnics per donar màxima autonomia, 
potenciar la promoció de l’autonomia personal i els serveis d’ajuda domiciliària, els serveis de 
respir i els serveis de suport psicosocials i educatius. 

 
• Impulsar serveis de suport al domicili de les persones amb dependència i/o de persones amb 

discapacitat/malaltia mental i garantir la informació, la formació, l’atenció i el suport a les 
famílies vetlladores i col·laborar en projectes amb coresponsabilitat públic-privat. 

 
• Fomentar la identificació, formació i acompanyament d’agents comunitaris promotors de salut 

en col·lectius i àrees de risc (joves i lleure, immigració i barri, persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental i autonomia personal  gent gran i habitatge) en base al teixit associatiu dels 
nostres pobles i ciutats. 
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• Potenciar i reservar el 5% d’habitatges de lloguer social per a persones amb discapacitat, així com 

crear una xarxa de pisos assistits amb serveis comuns per a persones amb problemes de salut 
mental. 

 
Pel que fa als aspectes relacionats amb l’accessibilitat ens comprometem a:  
 

• Aprovar i posar  en pràctica un Pla Local de Promoció de la de l'Accessibilitat de les Persones amb 
Discapacitat, debatut i negociat amb les organitzacions de persones amb discapacitat i les seves 
famílies del municipi. 
 

• Proposar la creació d’un Fons Local de Promoció de l'Accessibilitat, nodrit pels recursos 
procedents de destinar 1% del total de la inversió que puguin dedicar anualment els municipis. 

 
• Adaptar plenament serveis i equipaments, per tal de garantir la independència individual, 

eliminant totes les barreres físiques, comunicatives i socials dels municipis tal i com recull el Reial 
Decret Legislatiu 1/2013, que assenyala l'any 2017 com a límit temporal per a què tots els 
entorns siguin universalment accessibles.  
 

• Garantir el servei de transport públic per a persones amb discapacitat. Prestant també, especial 
atenció a l'optimització de la gestió d'itineraris territorials municipals i supramunicipals en la 
prestació competencial del transport social per persones amb discapacitats.  

 
• Garantir el compliment de la legislació estatal en matèria vehicles accessibles pel servei de taxi, 

d'almenys el 5 %, abans de l'any 2017, com data límit, de total del parc, o fracció, que començarà 
a fer-se efectiu amb les concessions de noves llicències o renovació de les antigues per canvi de 
vehicle.  
 

• Potenciar l’Oficina Local de Vida Independent, així com els Serveis de Promoció de l'Autonomia 
Personal, en col·laboració amb el teixit associatiu, encarregats de desenvolupar programes que 
facin efectiu el dret de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental a ser incloses a la 
comunitat i a portar una vida independent lliurement escollida.  

En relació amb els  aspectes educatius:  
 

• Garantirem el model d’escola inclusiva a tota la comunitat escolar i que permeti l’atenció 
curricular dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE).  

 
• Defensarem el principi d’inclusió en els processos d’escolarització dels nens i nenes i joves amb 

discapacitat en centres públics i concertats, garantint les condicions adequades i el respecte a la 
voluntat de les famílies. Això requereix suports específics i especialitzats per a aquells alumnes 
amb necessitats educatives específiques, incloent suport de monitors i vetlladors totes les hores 
lectives, recursos materials educatius accessibles i formació i suport als professionals.  

 
• Avançarem en un model d’escoles bressol inclusives que contempli la cobertura de les necessitats 

dels infants amb discapacitat.  
 

• Discriminació positiva per a les escoles d’educació especial pel que fa a la col·laboració de 
l’ajuntament, en tant que aquelles accions que es fan a les escoles públiques sigui extensives a 
les escoles concertades d’educació especial (neteja, manteniment de l’edifici, etc.)  
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Pel que fa al treball i l’ocupació: 
 
Proposarem elaborar un Pla Local de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les Persones amb 
Discapacitat i/o trastorn mental, debatut i negociat amb els agents socials i les entitats del sector 
que contempli els següents aspectes:  
 

• Polítiques actives d’ocupació, tant en els centres especials de treball com a les empreses 
ordinàries. 

 
• Atenció preferent a les persones amb discapacitat, especialment en el cas de ser dones o tenir 

especials dificultats d'inserció, en tots els programes, projectes i accions d'integració laboral que 
promogui el municipi. 

 
• Clàusules socials en els processos de contractació pública. Als procediments de licitació pública 

no acceptarem  empreses que, estant obligades, no acreditin el compliment de la quota legal de 
reserva del 2 % a favor de persones amb discapacitat. Reserva d'almenys un 6 % dels contractes 
públics municipals que liciti la corporació a empreses d'ocupació protegida (Centres Especials 
d'Ocupació) de persones amb discapacitat. 

 
• Acomplir  l’objectiu del 2% d'empleats públics amb discapacitat. 

 
• Desenvolupar un pla de suport, amb programes específics, que contempli les necessitats per a 

l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb especials dificultats, concretament les 
persones amb problemes de salut mental i les persones amb discapacitat intel·lectual. 

 
• Impulsar fórmules de treball protegit i de formació per a persones amb discapacitat i/o amb 

malalties mentals greus, així com la contractació preferent de centres especials de treball, 
centres ocupacionals i empreses d’inserció per desenvolupar projectes sostenibles i d’interès per 
al municipi, sempre segons uns estàndards de qualitat i uns objectius definits. 

 
En relació amb les polítiques d’igualtat de gènere: 
 

• Incorporarem en totes les polítiques, estratègies, programes i accions dels ajuntaments la 
perspectiva d'igualtat de gènere i discapacitat, així com la promoció dels drets de les dones amb 
discapacitat.  

 
En relació amb les activitats lúdiques i esportives:  
 

• Garantirem el compliment de la legislació en matèria d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat per 
a les persones amb discapacitat als museus, centres culturals o d'art (espectacles, actes, 
esdeveniments, etc.) i instal·lacions esportives que gestioni o dependents de la corporació local i 
promourem la gratuïtat per al seu accés.  
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• Promourem la participació de les persones amb discapacitat a les activitats esportives, posant 
especial èmfasi en els infants i joves amb discapacitat. 

 
• Aplicarem el principi d’accessibilitat universal per tal d’eliminar qualsevol barrera física o 

comunicativa que impedeixi el ple gaudiment de les activitats esportives inclusives. 
 
En relació amb la participació i l’associacionisme: 
 

• Potenciarem la participació de les persones amb discapacitat (física, intel·lectual, sensorial o 
malaltia mental) en tots els àmbits de la vida econòmica i social dels municipis 

 
• Crearem, on no hi hagi, un Consell Municipal de Persones amb Discapacitat, òrgan paritari de 

trobada i debat sobre accions públiques entre l’ajuntament i el sector de la discapacitat. 
 

• Cedirem espais o lloguers socials per a entitats d’iniciativa social sense afany de lucre. 
 

• Establirem millores en les ordenances fiscals en el tractament del mecenatge i fomentar la 
responsabilitat social corporativa/empresarial. 

 
• Proposarem la modificació de la Llei d’Hisendes Locals contemplant l’exempció de l’IBI dels 

immobles d’ús d’entitats d’iniciativa social: escoles, centres d’atenció diürna, establiments 
residencials, centres de serveis especialitzats. 

 
• Accés a la borsa de voluntariat de l’ajuntament per acompanyaments i suports al lleure. 

 
Els ciutadans i ciutadanes invidents o amb discapacitat visual, han de tenir el mateix dret a poder 
escollir els seus i seves governants en els municipis, amb les mateixes garanties de confidencialitat 
i secret que la resta de ciutadania. Només raons econòmiques poden justificar que s'exclogui el 
sistema de vot secret per persones invidents en les eleccions municipals. Considerem, per tant, 
necessària la modificació de la normativa per garantir el dret a vot de totes les persones amb 
discapacitat i especialment a les persones invidents o amb discapacitat visual també en les 
eleccions municipals: 

• Treballarem per tal que les persones amb discapacitat puguin exercir el seu dret a vot en igualtat 
de condicions amb la resta de la ciutadania. Proposarem la modificació del Real Decret 
1612/2007 per permetre el dret de vot de les persones invidents i amb discapacitats visuals en les 
eleccions locals dels municipis que tinguin més de 1000 habitants, o que, en tot cas, el seu ple 
municipal ho hagi sol·licitat. 

• Reclamarem la previsió del Govern de l'Estat, de la dotació pressupostària necessària per garantir 
el dret de vot de totes les  persones amb discapacitat  en les pròximes eleccions municipals. 

• Elaborarem un protocol d’accessibilitat, d’acord amb la normativa existent per garantir la plena 
accessibilitat física als col·legis electorals, i també la disposició en les paperetes de les 
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candidatures del llenguatge de Braille per poder identificar correctament les sigles de cada 
candidatura presentada per part d’aquells persones que així ho necessitin.    

2.2.5.- Suport a les famílies 
 
La política de suport a les famílies ha de continuar sent un eix central de  la nostra acció política, i 
més en un moment com l’actual d’emergència social per a moltes famílies en situació de 
vulnerabilitat. El paper de la família, malgrat els constants canvis socials i la diversificació de 
models, segueix sent cabdal. Creiem i apostem per implementar recursos estructurals a l’entorn 
del suport i l’orientació en les tasques de criança i educació dels fills, i alhora, en anar introduint 
polítiques de conciliació que facilitin poder dur una vida laboral, personal i familiar satisfactòria.   
 
És per això, que des del socialisme proposem: 
 

• Crear serveis familiars d’atenció a la petita infància i de suport a les famílies, que vetllin per la 
transformació dels rols de gènere. Incloure a la “Cartera de Serveis Socials” projectes i serveis 
d’atenció a la infància que tinguin per objecte facilitar la conciliació familiar i laboral –projectes 
clau, ...- atenent les diverses necessitats horàries (treball nocturn) de les famílies.  
 

• Reforçar l’atenció dels serveis socials a les famílies amb infants en situació de pobresa, tant amb 
ajuts finalistes (complement de beques menjador, aparells de salut, activitats de lleure 
educatiu...), com amb suports i acompanyament per a la seva tasca parental. 

 
• Completar i consolidar la xarxa d’escoles bressol i les activitats extraescolars vetllant perquè 

tinguin la qualitat que requereix l’educació dels nostres infants i adolescents. 
 
• Procurar que existeixin els organismes de suport i les infraestructures necessàries que permetin 

garantir progressivament la universalització i gratuïtat de l’atenció educativa a la primera 
infància i donar suport a les seves famílies per garantir, entre d’altres, la igualtat d’oportunitats i 
la conciliació familiar i professional.  

 
• Garantir l’accés a l’educació en el lleure i/o activitats extraescolars a tots els nens i nenes,   

especialment d’aquells amb menys recursos, com a activitat de socialització, aprenentatge i 
inclusió social i a la vegada, la conciliació del temps de les famílies. S’han d’articular convenis 
amb les entitats d’educació en el lleure que permetin articular una “tarificació” social específica 
lligada al nivell d’ingressos de les famílies usuàries. 

 
• Ampliar durant els mesos de juliol i setembre l’oferta pública de casals i colònies d’estiu com a 

mesura per afavorir la conciliació de la vida laboral i personal. 
 
• Acordar amb les esplais i entitats de lleure de la ciutat programes oberts concertats amb les 

escoles, destinats a l’alumnat però també a tots els infants del municipi en general. L’escola ha 
de ser un veritable equipament públic, i s’ha de dotar d’un ús social més enllà del seu ús habitual 
d’equipament exclusivament docent.  
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• Impulsar serveis de suport al domicili de les persones amb dependència i/o de persones amb 
discapacitat/malaltia mental i garantir la informació, la formació, l’atenció i el suport a les 
famílies vetlladores i col·laborar en projectes amb coresponsabilitat públic-privat. 

 
• Estendre els programes RESPIR a les famílies vetlladores. 

 
• Promoure un nou contracte social que permeti canvis reals en els models productiu i reproductiu 

que garanteixin la igualtat real entre homes i dones i evitin situacions de discriminació, 
promovent la presència de les dones en els espais de decisió públics i domèstics.   

 
• Promoure espais de participació i reflexió ciutadana per encetar propostes de canvi en la gestió 

de l’espai i del temps de les ciutats. 
 
• Incorporar les persones grans a aquests espais de participació, fent reconeixement de la seva 

tasca fonamental en els processos de conciliació familiar. I aprofitar l'enriquiment que per la 
reflexió suposa integrar l'element de relació avis/àvies-néts/es, i l'exploració de fórmules de 
voluntariat intergeneracional.  

 
• Impulsar pactes locals dels temps en els municipis, cercant la complicitat i suport dels agents 

econòmics i socials, i la ciutadania. 
 

• Estudiar la implementació de les eines TIC que eliminen la limitació de disponibilitat en horaris 
tancats. Contemplar canvis en els temps dels serveis municipals (oficines d’atenció al públic) i en 
els espais de relació que adquireixin un rol d’exemplificació a la ciutat, potenciant, alhora, espais 
virtuals d'atenció que no exigeixin el desplaçament exprés.  

 
• Seguir treballant en una bona oferta de transport de superfície, ràpid i diversificat, millorant-ne 

freqüències, com a alternativa al cotxe privat, per tal de millorar el temps dels desplaçaments de 
la vida quotidiana.   

 
2.2.6.- Gent gran, envelliment i ciutadania activa. 
 

El fet d’envellir no pot restar cap dret a ningú i, per tant, es tracta d’aconseguir la plena ciutadania 
tenint en compte la gran heterogeneïtat entre les persones grans que comporta situacions molt 
diferents i necessitats també diverses. Tampoc no es pot obviar la perspectiva de gènere, ja que 
les dones grans tenen algunes característiques específiques que les fan especialment vulnerables 
econòmicament i psicològicament. Les dobles jornades en les dones grans que encara treballen, la 
cura de persones grans dependents i dels néts o nétes pot conduir a situacions de tensió que 
tinguin conseqüències en la seva salut. Això implica que les polítiques vers la gent gran hauran de 
ser, forçosament, diverses i multidireccionals, si es vol que siguin d’èxit. 
 
Facilitarem l’envelliment actiu i potenciarem la participació i representació de la gent gran en 
totes les àrees de la vida social i política. Valorarem i potenciarem la important aportació de la 
gent gran a la cohesió social, al coneixement i a la culturaperquè la societat ha de reconèixer el 
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saber, l’experiència, el treball voluntari, el suport emocional i econòmic que la gent gran aporta a 
les famílies i, en conseqüència, a la societat. Per això aplicarem accions que garanteixin un 
envelliment digne i evitin l’aïllament i la soledat, tan freqüents en aquest col·lectiu. 
 
Les polítiques de salut, els serveis i l’habitatge digne esdevenen primordials, però també l’accés al 
lleure, la cultura i l’esport. Tota l’acció ha de tenir en compte les persones grans i l’impacte de les 
diferents polítiques sobre elles. La potenciació de les relacions intergeneracionals es mostra 
també com un instrument molt eficaç de comunicació entre col·lectius i de prevenció respecte els 
riscos que comporta l’envelliment, a banda dels grans avantatges que té per al jovent que està en 
contacte directe amb la gent gran. Cal aprofitar l’experiència de la gent gran en l’àmbit polític, 
productiu, social i/o associatiu, ja que suposen un valor afegit per a la nostra societat. Per tot això, 
proposem: 
 

• Crear la Regidoria de Gent Gran, independent de la de Serveis Socials o d’altres similars, amb 
prou capacitat i recursos per interactuar amb les altres, posant l’èmfasi en el col·lectiu al que es 
dirigeix. 

 
• Dinamitzar els Consells Municipals de la Gent Gran, convertint-los en fòrums de participació real i 

de consulta obligatòria per a la presa de decisions en allò que els afecti. 
 

• Prioritzar el suport als dependents, desatesos per les administracions catalana i espanyola. Oferir 
suport assistencial, domèstic i jurídic prestat per personal qualificat amb l’ajut del voluntariat. La 
solidaritat no ha de servir per cobrir el que és de justícia, sinó per reforçar-la. 

 
• Reconvertir els Casals de la Gent Gran, deixant de ser només centres d’esbarjo, afegint-hi 

activitats de debat social, cultural i polític, i obrint-se a la participació d’altres generacions. 
 

• Impulsar la creació de xarxes ciutadanes per a la detecció de situacions de pobresa extrema, 
maltractaments o abusos, ocults en molts casos per raons de vergonya o temor. 

 
• Recuperar el poder adquisitiu de les pensions i prestacions socials econòmiques, perdut en els 

darrers anys del Govern de Rajoy. 
 

• Enfortir totes les normes de prevenció, gestió i càstig en vers els maltractaments físics i socials de 
la Gent Gran. 

 
• Impulsar les mides legals i els recursos necessaris (similars a la violència de gènere) per tal de 

donar protecció a les persones grans maltractades. 
 

 

2.2.7. La salut des de la proximitat 
 
Des del municipalisme hem impulsat un model de ciutats i pobles que han incorporat sempre 
l’atenció i la preocupació pels aspectes relacionats amb la salut de les persones com quelcom 
propi i essencial. Ha tingut un paper bàsic en la vertebració del nostre sistema públic de salut, ja 
sigui participant en la provisió de serveis o en el govern d’institucions sanitàries. Ara més que mai 
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hem de treballar aferrissadament per la salut pública i comunitària com a element vertebrador de 
la política sanitària del país i dels nostres municipis  i com a eix bàsic del benestar de les persones. 
 
Ho continuarem desenvolupant des dels ajuntaments davant la imposició de polítiques que limiten 
la seva acció de govern i de les fortes retallades dels pressupostos públics, que fan més grans les 
desigualtats socials provocant dificultats creixents en l'accés als serveis sanitaris. Per això, 
implicarem els municipis per tal de contribuir a frenar la privatització i mercantilització del sistema 
que pretenen els governs de dretes del PP a l’Estat i de CiU a Catalunya, amb el suport d’ERC. 
 
El debat sobre el dret a la salut i la provisió dels serveis sanitaris, s'ha instal·lat en totes les 
campanyes electorals de Catalunya, de l'Estat i d'Europa. I el més preocupant en aquest escenari, 
que no és nou però es presenta amb més virulència que mai, és que aquest tema ha vingut per 
quedar-se.  

Les modificacions legislatives realitzades pel govern de l’Estat del PP com el Decreto de medidas 
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de 
sus prestaciones,  que deixa fora de cobertura sanitària a gairebé un milió de persones a tot l’Estat 
espanyol, o bé la Llei 27/2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), 
que amb la seva aplicació suposaria la desaparició de les competències locals en l’àmbit de salut 
són decisions involutives, retrògrades i fortament injustes i generadores de grans desigualtats. 

No obviarem aquests temes, encara que els serveis sanitaris no siguin competència pròpia dels 
ens locals. Ho eren els serveis de salut pública:  promoció, prevenció i protecció de la salut que, si 
es fa efectiva l‘aplicació de l’LRSAL també desapareixeran de la cartera de competències locals.  

 Som conscients de la importància que té la proximitat per a l’aplicació efectiva  de la promoció, la 
prevenció i la protecció, i mentre aquesta Llei estigui en vigor, la funció dels ajuntaments potser 
quedarà en una posició més passiva, però obligatòriament més exigent, més crítica i 
permanentment oberta  a la defensa de la ciutadania.  

 Exigirem amb força, doncs, la derogació de tota la legislació estatal i també autonòmica que limiti 
les competències locals en els serveis a les persones i  el seu finançament.  

 Malgrat la LRSAL, el camp d'acció dels ajuntaments segueix essent la Gestió de la Salut Pública 
per desenvolupar les polítiques necessàries per reduir les desigualtats. A més a més, en aquests 
moments de retallades i de dificultats d’accés, els ajuntaments també liderarem el clam contra la 
progressiva privatització del sistema sanitari i la reivindicació del dret a la salut per tothom.  

 Vetllarem i exigirem que es presti a la ciutadania l’atenció sanitària que li correspon i que es 
compleixi la cartera de serveis que ofereix Catsalut en tots i cadascú dels municipis de Catalunya, 
amb un temps garantits d’accés a totes i a cadascuna de les prestacions sanitàries.  

 Seguirem defensant la creació dels governs territorials de salut com a instrument de col·laboració 
entre la Generalitat i els ajuntaments per conèixer quins són els problemes de salut de cada 
municipi, les seves dimensions i actuar amb una planificació d’accions conjuntes i participatives, 
duent a terme aliances amb les escoles, les associacions de veïns, els centres d’atenció primària o 
els casals de la gent gran i de joves, entre d’altres, per unificar esforços, promoure i desenvolupar 
coresponsabilitats, promovent i planificant la implantació i execució de programes que millorin els 
estils de vida de la ciutadania i, per tant, la seva salut i ,en definitiva, actuant directament  en els 
determinants socials i econòmics que generen les desigualtats en salut. 
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Reivindiquem la recuperació de l'accessibilitat i l’equitat perdudes respecte dels serveis sanitaris 
públics de Catalunya per a totes les persones i tots els territoris.  
 
La salut a totes les polítiques  

Des dels ajuntaments serem agents que vetllin per la salut de la seva ciutadania amb una visió 
estratègica de “salut a totes les polítiques” essent proactius en el foment de la salut, efectuant 
accions preventives  que no corresponguin a la Generalitat, o facilitant que aquestes mesures 
s’implantin en els municipis (per exemple: adhesió a programes específics com el de prevenció de 
l’obesitat). Cal fer de la majoria dels  municipis catalans, municipis saludables. 

Vetllarem per la qualitat de l’assistència sanitària que presta la Generalitat evitant les 
desigualtats de les prestacions per raons geogràfiques.  S’han de facilitar els mitjans necessaris per 
apropar els serveis sanitaris a la ciutadania. En la mesura que treballem per la reducció de les 
desigualtats socials i els determinants de les mateixes estarem reduint les desigualtats en salut. 

La ciutadania ha de veure l’ajuntament com un agent que vetlla per la seva salut, fent accions de 
vigilància sanitària a les escoles, menjadors col·lectius, centre esportius, casals de la gent gran, de 
joves, residències..., amb una visió estratègica de “salut en totes les polítiques”.  

Aquesta visió és la que vàrem impulsar quan vam tenir la responsabilitat de governar la 
Generalitat, però, actualment, emparant-se en la necessitat de les retallades, el govern de CiU està 
portant el sistema públic de Salut cap a un deteriorament que només afavoreix la sanitat privada i 
compromet el futur del Sistema. 
 
Per tot això,  aquestes són les nostres propostes:  
 

• Per tal d'optimitzar al màxim les accions, els ajuntaments realitzaran durant el primer any de 
legislatura un Pla Local de Salut Pública que fixi les línies estratègiques, les prioritats i objectius 
en matèria de salut que busquin la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.  

• Reivindicar la recuperació de la personalitat jurídica de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, 
absorbida pel Departament de Salut així com el seu finançament. (El seu darrer pressupost 
específic abans de la liquidació efectuada pel govern fou de 89M€). 

 
• Exigir que el Govern de la Generalitat atorgui caràcter prioritari al desplegament de la Llei de 

Salut Pública. 
 

• Els ajuntaments seran co-partícips, amb l’Agència de Salut Pública, de les accions i campanyes  de 
prevenció de les patologies més rellevants, incidint en la reducció de la morbimortalitat de les 
malalties de major impacte social, com la disminució o eliminació del consum de tabac o de 
drogues i l’inici d’altres addiccions, així com la disminució dels consums tenint presents els perfils 
de cada àmbit social.  

• Sabem que cada euro que s’inverteix en prevenció, promoció i vigilància de la salut estalvia 5€  en 
atenció sanitària. Tenint en compte això i les característiques pròpies de cada municipi, cal 



CONVENCIÓ MUNICIPAL 2015 – DOCUMENT MARC 

 55 

recuperar plenament els programes d’atenció comunitària i el seu finançament, que han patit de 
manera molt important les retallades del govern de CiU. A tall d’exemple: 

 
o Salut i escola 
o Activitat física i alimentació saludable.  
o Esport i salut  
o Salut als barris  
o Salut laboral 
o Salut i medi ambient 
o Salut i lleure  

 
Programes de prevenció de l’obesitat, o de prevenció de malalties cardiovasculars amb la 
promoció de ciutats cardiosaludables conformen alguns exemples dins d’aquests programes 
d’atenció comunitària que cal recuperar i potenciar. 

 
• Promoure la salut de les dones en totes els seves vessants. 

 
• Fomentarem la identificació, formació i acompanyament d’agents comunitaris promotors de 

salut en col·lectius i àrees de risc (joves i lleure, immigració i barri, persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental i autonomia personal, gent gran i habitatge) en base al teixit associatiu dels 
nostres pobles i ciutats.  

• Programarem actes compartits amb la ciutadania i el teixit associatiu del municipi per al 
seguiment d’activitats específiques que puguin ocasionar riscos per  a la salut.  

• Col·laborarem amb el sistema de vigilància i alerta de salut pública i la gestió de crisi i 
emergències mediambientals i alimentàries. 

 
Promoció de la participació dels municipis en la governança de la salut pública municipal: 
 

• Els ajuntaments crearan Consells Municipals de Salut amb participació de professionals, 
associacions i usuaris, i que seran la institució assessora en matèria de salut del municipi. 
 

• Per tal de visualitzar la importància de la salut en els municipis, quan sigui possible, es designarà 
un/a  regidor/a de salut. 
 

• Promourem l’adhesió al moviment de Ciutats Saludables i les seves xarxes, ja constituïdes, tant a 
Catalunya com a Espanya i Europa.  
 

• Abordarem, mancomunadament i amb els recursos especialitzats de la Generalitat de Catalunya, 
l’atenció a les persones amb drogodependències, a través de plans, programes i protocols 
concrets d’actuació.  
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2.2.8 La joventut també té drets. 
 
Les polítiques de joventut han anat augmentant la seva importància al llarg dels anys, assolint un 
rol de centralitat institucional cada cop més important i guanyant en transversalitat. Els i les joves 
són finalment reconeguts per totes les administracions com a grup amb unes demandes i 
necessitats específiques i amb capacitat per mobilitzar-se i organitzar-se activament per defensar 
els seus drets. En aquesta línia, la Llei de Joventut aprovada pel Parlament de Catalunya a iniciativa 
del govern progressista de la Generalitat clarifica i defineix alguns conceptes per tal de garantir la 
coherència de les polítiques de joventut impulsades arreu del país i que deixa clars els objectius i 
competències de les diferents administracions. 
 
El nostre principal objectiu és facilitar l’emancipació dels i les joves i la seva preparació com a 
ciutadans i ciutadanes de ple dret. Però el procés d’emancipació ja no segueix el paradigma clàssic 
de formar-se per tenir una feina i adquirir un habitatge. Per emancipació, avui, entenem el procés 
mitjançant el qual el o la jove adquireix la condició de ciutadà, amb capacitat per a desenvolupar 
plenament els seus projectes i decidir sobre la seva vida i sobre la vida col·lectiva. 
 
En aquests moments de crisi, les polítiques de formació, treball i habitatge esdevenen prioritàries. 
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de manifest la precària 
situació que pateix la joventut, que és un dels col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica 
situació que ha generat la crisi. La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys és d'un 45%. A 
Catalunya els joves aturats en la franja dels 16 i 29 anys ha augmentat en 113.000 persones 
respecte l’any 2007, de cada 10 contractes són temporals i gairebé 50 % d’aquests són per dies o 
per setmanes.  

Darrere d'aquestes dades hi ha joves en risc d'exclusió laboral i per tant d’exclusió social que 
veuen minvades les seves possibilitats d'emancipació. La generació millor preparada és una 
generació hipotecada de per vida davant la inactivitat dels actuals governs per trobar solucions i 
treballar pel present i el futur del país. Per això proposem: 

• Impulsarem convocatòries de Joves amb Talent, adreçat a joves en situació d’atur fins a 30 anys 
amb estudis universitaris o formació professional de grau superior, perquè puguin tenir una 
primera experiència en el món laboral que els ajudi a configurar un bon currículum per poder 
entrar al món laboral. 

• Impulsarem convocatòries de places per a joves aturats entre 16 i 30 anys sense estudis 
superiors, en col·laboració amb el SOC amb un període de pràctiques en empreses després de 
rebre formació bàsica en una professió que els facilitarà la seva inserció laboral a empreses o el 
retorn al món laboral. 

• Reservarem places per a joves en el futurs Plans d’ocupació local (40% de les places que 
s’ofertaran seran per a joves entre 18 i 35 anys). 

• Creació del Consell Local de la Formació Professional, un òrgan municipal que funcionarà com a 
espai de trobada entre els diferents agents implicats en la formació professional 
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(administracions, sindicats, entitats empresarials i comunitat educativa) per tal de coordinar 
l'oferta formativa i l'oferta productiva del territori amb l'objectiu de millorar les possibilitats 
d'inserció laboral dels joves per mitjà d'una formació adaptada (reglada, ocupacional o contínua) 
a les necessitats dels treballadors i les empreses de l'àrea del municipi. 

• Convocatòria per als joves del municipi de places de monitoratge per a la programació del mes de 
juliol, agost i setembre, i de Nadal, repartits ens places de monitors de lleure i places de 
monitors/es esportius. 

• Creació del projecte "reempresa" adreçat a joves emprenedors que vulguin continuar l'activitat 
d'algun negoci ja en marxa que estigui a punt de tancar per diversos motius i que els seus 
propietaris vulguin cedir a un tercer mitjançant la intermediació i el suport de l'administració. 

• La convocatòria d’un pla de contractació de personal docent i del tercer sector a l'atur com a 
agents de reforç escolar per a pal·liar les retallades de la Generalitat en l'àmbit educatiu. 

• Creació d’un Banc de Terres per facilitar el contacte entre els propietaris de terres abandonades i 
els joves d’edats entre els 16 i 35 anys que vulguin treballar-les per tal que siguin utilitzades per 
al desenvolupament de l’agricultura. L’ajuntament, després d’inventariar totes les terres útils del 
terme municipal actuarà d’intermediari entre els interessats i els propietaris. Es convocaran 
cursos i tallers d’innovació en tècniques agràries i per fomentar l’agricultura ecològica.  

• La creació d'una unitat específica per a l'acompanyament i la promoció del treball que tutelarà el 
seguiment dels joves durant el compliment de la convocatòries impulsades per l'Ajuntament, així 
com amb posterioritat per tal de guiar-lo en la inserció al món laboral.  

També farem polítiques que abordin des de la integralitat tots els aspectes de la vida quotidiana 
del i la jove, que l’ajudin en aquest camí cap a l’emancipació com accions de foment de la 
participació juvenil, d’accés a la cultura, de mobilitat internacional, de creixement social i personal, 
de salut i esports i de facilitar la mobilitat obligada i per qüestions d’oci. 

 
On hem governat hem estat els grans impulsors dels punts d’informació juvenil, oferint 
informació i impulsant polítiques per facilitar l’emancipació. El nostre model d’oficines s’ha 
convertit en exemple per a municipis d’arreu de l’estat espanyol. 

Per això proposem: 
 

• Exigirem, en compliment de la Llei de Joventut, la creació de 64 Oficines Joves: una a cada capital 
de comarca així com a les ciutats de més de 50.000 habitants. Aquestes han de centralitzar els 
serveis dirigits als joves per tal d'esdevenir un espai únic de referència als municipis.  

 
• Endegarem accions que incideixin sobre el procés d’emancipació: la formació, l’ocupació, 

l’habitatge, la mobilitat geogràfica i de manera transversal el creixement social i personal dels i 
les joves. 

 
• Aprofundirem i adaptarem els mecanismes de comunicació i informació amb els i les joves, tot 

potenciant la multicanalitat i l'ús de les TIC's.  
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• Elaborarem plans locals estratègics de joventut, dotats econòmicament per detectar les 

necessitats dels joves del municipi, decidir les polítiques que s’han de portar a terme i els 
responsables.  
 

• Relacionarem adequadament la regidoria de Joventut amb altres àrees de govern dels 
ajuntaments, especialment amb aquelles que gestionen polítiques actives de joventut, com per 
exemple Esports, Promoció Econòmica, Benestar Social...  

 
• Redactarem un Pla Jove, com a instrument impulsor i coordinador de totes les accions destinats 

als joves en coordinació amb les entitats juvenils del municipi, per tal de tenir una visió més 
propera a la realitat. 

 
• Establir un diàleg fluid amb les entitats juvenils i establir mecanismes per arribar als i les joves no 

associats, mitjançant l’ús de les noves tecnologies i xarxes socials, l’acció dels dinamitzadors i 
dinamitzadores juvenils o l’obertura dels òrgans de participació. 
 

• Potenciarem la creació d'espais de participació juvenil per la consulta de temes relacionats amb 
els i les joves. Així aconseguirem un mecanisme d' interlocució que potenciï la participació 
democràtica de les entitats i del jovent no associat.  

 
Vetllarem perquè s’apliquin les polítiques que els i les joves necessiten. Per això, ens 
comprometem des de l’inici sobre allò que creiem prioritari per tal de garantir l’emancipació 
juvenil, sempre tenint en compte la realitat de cada poble i no duplicant esforços amb altres 
administracions, entitats o empreses. Per això proposem: 
 

• Posar a l’abast dels i les joves de tota la informació referida als estudis i el treball, a més de 
facilitar l’autoocupació i l’emprenedoria. 

 
• Facilitar l’emancipació juvenil mitjançant unes polítiques d’habitatge potents que garanteixin 

l’accés a l’habitatge dels joves. 
 

• Potenciar la participació juvenil i les entitats de joves, per tal d’enfortir l’associacionisme i la seva 
incidència en els afers públics. 

 
• Aprofundir en un model de lleure comunitari i no consumista, adequar l'ús d'equipaments i 

espais a les necessitats i horaris reals dels joves. promoure punts de trobada i llocs d'activitat l’ús 
dels quals no depengui de la pertinença al teixit associatiu.  

 
• Fer un ús intensiu de les noves tecnologies i xarxes socials per tal d’establir un diàleg fluid entre 

administració i joves, i facilitar la interacció amb i entre les entitats. Per això caldrà garantir 
l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació. 
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• Assegurar recursos i espais per a les entitats d’educació en el lleure, tot reconeixent la important 
tasca educativa que realitzen formant en valors els i les joves. 

 
• Apropar la cultura als i les joves, fent assequible el seu accés als equipaments culturals i recolzant 

als joves creadors. 
 

• Garantir la mobilitat juvenil obligada, ja sigui mitjançant una xarxa de transport públic adequada 
i amb preus assequibles, la utilització de bicicleta o la promoció del cotxe Compartit.   A més, per 
la seguretat dels i les joves cal que facilitem la mobilitat per qüestions d’oci durant l'horari 
nocturn. 

• Garantir l’accés a l’esport amb preus assequibles i horaris adaptats a la realitat del dia a dia dels i 
les joves.  

 
• Fer especial incidència en els i les joves immigrants o fills d’immigrants, per tal de facilitar el 

coneixement de les polítiques que es porten a terme al seu municipi . Però no hem de fer 
polítiques de joventut específiques per al col·lectiu d’immigrants, ja que això provocaria una 
situació de discriminació  

 
2.2.9 Ciutats i pobles integradors de la immigració perquè hem de ser un sol poble. 

 
Catalunya ha estat sempre terra d’acollida. I els governs municipals socialistes han estat i 
continuen essent uns agents de garantia de la convivència i la cohesió social en carrers i places, 
però també per acompanyar les persones nouvingudes en el seu procés d’integració i les persones 
autòctones en el coneixement de les noves realitats que conviuen a la seva escala de veïns. 

 
La crisi econòmica ha comportat un fre a l’arribada de nous contingents de persones d’altres 
països, però el fet migratori continuarà essent una realitat que hem de gestionar. En aquest sentit, 
ens plantegem: 

 
• Continuarem exercint el lideratge al si de la societat i de les institucions per garantir la cohesió social, 

la integració i el progrés social.  
 

• El nostre model d’integració ha estat i és un model d’èxit basat en el reconeixement de la diversitat i 
la defensa de la igualtat d’oportunitats.  

 
• Continuarem treballant des de les polítiques de ciutadania i de capacitació davant dels canvis socials.  

 
• Promourem polítiques que facilitin la permeabilitat de les noves expressions creatives, artístiques, 

científiques i intel·lectuals i el seu encaix a la societat en un marc de pluralitat i interculturalitat.  
 

• Promourem el progrés col·lectiu i la mobilitat social, amb especial atenció als joves i les dones.  
 

• Crearem oportunitats perquè els i les immigrants coneguin les dues llengües oficials de Catalunya 
recuperant les estratègies de la formació no reglada, com les escoles d’adults.  
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• Establirem mecanismes perquè no es creïn  bombolles culturals, ni realitats aïllades. Treballarem  en 

la millora dels barris,  de la qualitat de vida de les persones i d’accés a l’educació, amb intervencions 
urbanístiques i socials. En aquells que ja s’han transformat físicament intensificarem les polítiques de 
convivència, d’inserció laboral, salut comunitària, educació d’adults, etc.  

 
• Procurarem equilibrar la presència d’alumnes nouvinguts en les diferents escoles, tant a escoles 

públiques com concertades.  
 

• Potenciarem els programes que facilitin el contacte i la interacció entre persones, com ara l’esport, 
les biblioteques o les activitats culturals i de lleure.  

 
• Els nous espais de culte es localitzaran sempre amb respecte a la llei i supervisant la seva ubicació, 

per part de l’administració.  
 

• Normalitzarem l’exercici de la plena ciutadania, garantint els drets polítics i socials de la població 
immigrada.  

 
• Combatrem els discursos racistes, xenòfobs i populistes que alimenten la desconfiança i l’odi vers la 

pluralitat adaptant la llei d’igualtat de tracte i no discriminació a la normativa europea.  
 

2.2.10 La cooperació internacional al desenvolupament des dels municipis. 
 
En els darrers anys els ajuntaments han dut a terme una important actuació en l’àmbit de la 
cooperació internacional i el foment de la solidaritat, amb una veritable política pública que ha 
merescut un ampli suport ciutadà i un notable reconeixement internacional. 
 
Ara aquesta política de cooperació i solidaritat s’ha vist limitada no només per efectes de la crisi 
sobre els pressupostos públics - sinó, sobretot, per l’aprofitament que el PP està fent de la crisi per 
desmantellar l’autonomia local i les polítiques de solidaritat. 
 
La solidaritat internacional i el foment de la pau com a polítiques públiques neixen de la demanda 
ciutadana, de la societat civil organitzada. Aquest teixit solidari, motor dels valors de la solidaritat i 
la pau en les nostres viles i ciutats, és fonamental, particularment en temps de crisi. No existeix un 
teixit solidari internacionalista i un de local contraposats.  Augmentar-ne el nombre és més que 
mai una prioritat. 
 
Som exigents en l’austeritat, rigor, eficàcia, eficiència, rendició de comptes i transparència en 
qualsevol política pública, també en el camp de la solidaritat i la cooperació internacional. Però 
ens oposarem al desmantellament d’aquestes polítiques. L’escassetat de recursos públics no s’ha 
de fer pagar a la solidaritat. En un moment en què cal potenciar al màxim la nostra projecció al 
món, també com a forma de lluitar contra la crisi, i que els recursos són limitats, cal més que mai 
un esforç de concertació dels diferents actors públics, privats i associatius que treballen en l’àmbit. 
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Per tot això, ens comprometem a: 
 

• Fer de la cooperació internacional al desenvolupament una política pública, política que es 
concretarà en l’elaboració d’un pla director on predomini la cooperació directa i es potenciï 
l’educació al desenvolupament i on el pressupost suficient i necessari representi un percentatge 
d’ingressos propis locals significatiu. 
 

• Donar suport al teixit associatiu, teixit associatiu que contribueix a la sensibilització ciutadana i a 
impulsar els canvis que calen per construir un món més just. 
 

 2.2.11 Municipis,  Europa i les relacions amb les ciutats del món. 
 
Els valors que han d’inspirar l’actuació internacional dels nostres municipis són el foment de la 
pau, la llibertat i els drets humans, la solidaritat, la justícia, el diàleg entre cultures, i un model de 
ciutat sostenible, integrador i innovador. 
 
Els millors pobles i ciutats de tot el món milloren aprenent i compartint experiències amb altres 
ciutats. També treballant amb les altres ciutats podem fer sentir la veu dels governs locals i de la 
ciutadania en assumptes globals que ens afecten. Aquesta presència internacional va lligada a un 
model, uns valors el centre dels quals són els ciutadans i ciutadanes, unes experiències i propostes 
que volem compartir i la necessitat de projecció de la nostra cultura, els nostres creadors i les 
nostres empreses i entitats. 
 
Vivim en un món global, amb fortes interdependències i els governs locals no poden viure aïllats. 
Avui més que mai són necessàries actuacions de promoció internacional, d’atracció inversions, 
captació de turisme, d’acolliment d’esdeveniments que actuïn com a motors econòmics i 
generadors d’ocupació, cal acompanyar els nostres emprenedors i empreses en la seva projecció 
internacional. Tot això cal fer-ho també des del món local.  
 
Per això: 
 

• Treballarem per atreure esdeveniments i, en la mesura de les possibilitats, crearem instruments 
sectorials de concertació per la promoció internacional i establir instruments d’acompanyament i 
suport als agents (empreses, entitats, organismes) que es vulguin internacionalitzar. 
 

• Mantindrem una presència activa en xarxes i davant els organismes internacionals de municipis. 
Aprofitarem que Barcelona és seu de la gran organització mundial de ciutats des de la seva 
fundació, l’any 2004, l’ UCLG (Ciutats i Governs Locals Units) 
 

• Potenciarem xarxa d’entitats i organismes que treballen en l’àmbit internacional. Espais de 
diàleg, col·laboració i concertació: Creació del Consell Barcelona Internacional. 
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• Millorarem les instàncies de coordinació entre les administracions públiques de dimensió local i 
crearem una instància de coordinació amb el sector privat per facilitar projectes per al  
desenvolupament vinculats amb accions de cooperació al desenvolupament local i regional.  

 
Defensem una Europa federal amb un model de sobiranies compartides com el millor per 
gestionar el món actual. Volem avançar cap a una Europa Federal amb  unió política, econòmica, 
fiscal i social que doni resposta als problemes de les persones i que abordi amb eficàcia els reptes 
que Europa té per davant, en particular, la reactivació del creixement i la generació d’ocupació. En 
la idea de  l’Europa de les ciutats, aquestes tenen un protagonisme especial: han de liderar la 
resposta social lluitant amb polítiques públiques contra la desigualtat, la xenofòbia i l’extremisme. 
I les institucions europees han de tenir en compte la capacitat transformadora de les ciutats. La 
represa social d’Europa comença als barris de les seves ciutats. És per això que pensem que les 
ciutats han de liderar el canvi d’orientació econòmica i social d’Europa. 
 
En aquest sentit: 

 
• Ens comprometem a defensar la subsidiarietat. Com diuen els Tractats de la Unió Europea, tot el 

que es pugui fer i decidir en les instàncies més properes als ciutadans, sense perdre eficiència, 
s’ha de fer en la proximitat. Per tant, i considerant que el 80% de les polítiques europees 
s’apliquen en les ciutats, resulta clar que les ciutats, com sempre hem reivindicat, han de 
desenvolupar un rol cabdal en la seva definició i execució. 
 

• Defensarem la Europa social promovent el lideratge d’una aliança de ciutats contra l’austeritat. 
 

• Aixecarem la veu dels municipis en assumptes europeus que ens afecten: infraestructures, 
corredor mediterrani, polítiques mediambientals, política euromediterrània, garantia juvenil, 
lluita contra la pobresa, etc. 
 

• Treballarem per enfortir el municipalisme a Europa (Comitè de les Regions, Consell de Municipis i 
Regions d’Europa, Eurocities) i contribuir des de les ciutats a la construcció del nostre espai 
europeu de proximitat, l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 
 

• Reforçarem la cooperació urbana en matèria de polítiques climàtiques a partir de C-40, el pacte 
d'Alcaldes, The Climate Group, per construir plataformes d'acció de cara a la cimera de París de 
2015 i preparar accions en l’horitzó de 2020 i 2030.  

 
Defensem una política europea de creixement i de generació d’ocupació: 
 

• Aposta per un pla europeu del creixement i de creació d’ocupació. Prioritzar inversions, incentius 
fiscals i monetaris i l’harmonització fiscal per assolir els objectius. 
 

• Salari Mínim Europeu i una Renda Mínima Garantida acompanyada de plans d’inclusió social i 
perquè la inversió garantida en Educació no sigui inferior al 6% del pressupost. 
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• Una reforma del Banc Central Europeu, que vetlli per l’estabilitat de la moneda però també que 

estimuli el creixement, finançant directament  o indirectament projectes impulsats per les 
ciutats. 
 

• Sobre el debat de l’Acord Transatlàntic sobre Comerç i Inversions entre la UE i els EUA (TTIP) 
exigirem transparència en les negociacions, reinici de les negociacions amb protagonisme del 
Parlament Europeu i dels ciutadans i ciutadanes europees, que es compleixin en tot cas uns 
estàndards socials, laborals i mediambientals, exclusió dels serveis públics municipals i que es 
garanteixi la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, amb especial atenció als 
drets laborals i als drets dels consumidors, també a nivell local. 

 
• Defensem la dimensió regional i local dels ajuts europeus (FEDER, FSE…) i volem propiciar una 

major col·laboració amb altres regions europees amb especialitzacions similars o 
complementàries. 
 

• Reforçarem la implicació del món local en l'estratègia europea en recerca i innovació plasmat en 
el programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea. Donarem eines als ajuntaments per aprofitar 
els recursos econòmics destinats a aquesta iniciativa clau de l'objectiu Europa 2020 orientat al 
creixement, tot prioritzant alguns dels pilars del programa a nivell local: excel·lència científica, 
indústria competitiva i reptes socials. 

 
Reimpulsar el diàleg euromediterrani. Barcelona ha jugat un paper clau a través  del Procés que 
porta el seu nom i que aquest any 2015 commemora el seu 20è aniversari. Per això proposem: 
 

• Enfortir la cooperació i el diàleg amb les ciutats magribines i altres ciutats mediterrànies amb les 
quals treballem en xarxa o amb les quals tenim convenis de cooperació. 
 

• Potenciar la Xarxa Medcités, fundada l’any 1991 amb seu a Barcelona i que és i ha estat una eina 
clau de relació amb el món urbà de les tres ribes de la Mediterrània, en matèria de 
desenvolupament estratègic sostenible. 
 

• Major influència en l’IeMED  (Institut Europeu de la Mediterrània). Posar en contacte les 
Universitats i centres de recerca a les dues ribes i també les organitzacions de la societat civil. 
 

• Treballar per tal que la Unió per la Mediterrània, única organització multilateral que té la seva 
seu a Barcelona, d’ençà l’any 2010, ocupi el lloc que li correspon en l’entramat  internacional.  
 

• Donarem una nova empenta a l’Euroregió Pirineus- Mediterrània: cooperació interregional en 
múltiples àmbits: tecnologia, educació, universitats, cultura, turisme i en infraestructures, 
transports i recursos naturals, tenint en compte sobretot la seva dimensió social. 
 

• Mantenir i aprofundir en la interlocució amb organitzacions en el territori que representin o 
tinguin vincles amb els col·lectius i també amb organitzacions homòlogues a altres ciutats del 
Mediterrani 
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• El Mediterrani ha viscut els darrers temps el drama de la immigració, que vol accedir a la Unió 

Europea i en molts casos mor dramàticament ja en el mar o a les tanques de protecció de les 
fronteres europees. Constatem la necessitat de recuperar les inversions en polítiques de 
desenvolupament i alhora impulsar una política d' asil comuna. 

 
• Seguirem posant l’accent en la dimensió regional de la UpM a través de l’Assemblea Regional i 

Local Euromediterrània (ARLEM). 
 

• Impulsarem un programa concret d’intercanvi i mobilitat estudiantil en l’espai de la 
Mediterrània. 
 

• Jugarem a fons a favor dels Jocs Mediterranis del 2017 a celebrar a Tarragona i les subseus 
 
2.3.- Per una plena Igualtat entre dones i homes. 
 
En els darrers anys i gràcies a l’acció dels governs socialistes municipals, autonòmics i estatals, les 
lleis i actuacions en favor de la igualtat de gènere han estat nombroses, però encara no hem 
aconseguit que la igualtat entre els dos gèneres sigui real. A més, la crisi ha augmentat les 
desigualtats entre l’home i la dona en el mercat del treball, en la conciliació de la vida laboral i 
familiar, etc,.  
 
En el mercat laboral la crisi ha suposat un augment de la bretxa salarial (diferència entre els sous 
dels homes i de les dones per fer la mateixa feina). Aquest fet, conjuntament amb els contractes a 
temps parcials i precaris i l’atur, està incrementant el risc d’exclusió social de les dones (sobretot 
en les que viuen soles sense prestacions o amb pensions de viudetat minses, i en aquelles dones 
que són responsables de famílies amb fills i/o persones dependents). 
 
D’altra banda, encara és petita la proporció de dones amb càrrec de decisió a les organitzacions. 
Malgrat el compromís de diferents governs i organitzacions mundials, el pes de les dones a les 
organitzacions no ha millorat amb la crisi, es més, hi ha símptomes  que ha empitjorat. 
 
Els horaris i la rigidesa de les empreses en l’organització és una de les causes que penalitza 
especialment les dones dificultant el seu accés o millora laboral. Cal un reforçament de les 
polítiques nacionals d’igualtat, removent maneres de fer molt arrelades a la societat, però des de 
la proximitat dels governs locals tenim l’oportunitat i la ferma voluntat de contribuir a redreçar la 
situació implementant decididament les accions que estiguin al seu abast. 
 
Per això proposem: 
 

• Desenvolupar, en el marc de les administracions locals, plans d’igualtat interns, que garanteixin 
la igualtat real de gènere en les organitzacions, promovent la presència de dones en els llocs de 
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responsabilitat i homes en professions feminitzades  i dotin les administracions locals d’un rol 
exemplificador en relació a la resta d’agents socials i econòmics. 

 
• Treballar activament des dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió social i pobresa, 

especialment de les dones grans, i de les dones amb discapacitat i/o amb malaltia mental. 
 

• Continuar incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, perquè només 
des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap a una plena 
igualtat d’oportunitats, entre dones i homes. 

 
• Continuar reivindicant els drets de les dones (dret a decidir sobre el propi cos, dret a no ser 

prostituïdes,...) mitjançant les mocions presentades en els plens municipals com a eina de 
reflexió i suport, siguin o no drets de competència municipal. 

 
• Garantir la coordinació amb el Govern de la Generalitat perquè dediqui els recursos necessaris 

per facilitar el desenvolupament de polítiques públiques promotores de la igualtat als municipis.  
 

• Realitzar propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral, així com de promoció de les dones 
emprenedores. 

 
• Consolidar el nou model de relació (contracte-programa) entre les administracions locals i el 

Govern de la Generalitat pel que fa al procés de desplegament de la llei del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista, i la dotació de recursos necessaris per desenvolupar les 
competències municipals (creació i consolidació de serveis d’informació i atenció a les dones 
SIADS). 

• Continuar desenvolupant circuits locals de coordinació per a l’atenció i recuperació de les dones 
víctimes de violència masclista amb tots els agents implicats, així com promoure activament 
accions de prevenció, sensibilització i detecció d’aquest fenomen social. 

 
• Potenciar que els punts d’informació i assessorament a les dones vagin configurant-se com a 

centre d’atenció integral per tal d’oferir una intervenció global, atenent i donant suport a totes 
les dificultats que obstaculitzen a les dones el seu procés d’emancipació i molt especialment en 
els casos de violència masclista en els termes que marca la llei. 

 
• Eixamplar els instruments de control i vigilància sobre dels locals on s’exerceix la prostitució, els 

seus propietaris i proxenetes per perseguir i evitar situacions d’explotació i tracta d’éssers 
humans. També treballaren a nivell de sensibilització ciutadana i d'educació sobre el dret a no ser 
prostituïdes, així com de protecció i rehabilitació física, psicològica i social de les víctimes. Alhora, 
continuarem aplicant la política sancionadora, i l’endurirem si és el cas, per la compra de serveis 
sexuals a l’espai públic (a través d’ordenances municipals) i promourem mesures per dissuadir la 
demanda. 

 
• Continuar consolidant els espais de participació de les dones i/o d'igualtat   i dels seus moviments 

a les nostres ciutats a través d’espais estables com els consells municipals de les dones. 
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• Elaborar i desenvolupar polítiques locals de gènere per impulsar els homes cap a la igualtat i les 
noves masculinitats. 

 
2.4. L’educació proporciona més oportunitats i és motor de cohesió i ciutadania. 
 
L’educació és el motor de progrés i de transformació social que pot situar els municipis en les 
millors condicions per afrontar els reptes futurs. És un dret fonamental que sintetitza la llibertat 
individual i col·lectiva desenvolupant les aptituds i el coneixement per créixer com a persona 
autònoma i responsable socialment. 
 
Hem impulsat un model territorial de desenvolupament i convivència basat en els principis de 
Ciutats Educadores, perquè l’educació és un eix vertebrador del progrés dels nostres territoris. 
 
Continuarem potenciant l'educació perquè les persones creixin de forma individual  i col·lectiva, 
desenvolupant així més estratègies i capacitats per ser competitius i membres actius en la nostra 
societat global i plural. L'educació és el pilar de la convivència, del progrés i la cohesió social.  
 
Els nostres pobles, viles i ciutats constitueixen l’espai idoni, el més proper, per teixir les 
complicitats necessàries entre els diferents agents i àmbits de socialització educativa que 
convergeixen en el seu territori.  És per això que potenciem l'acció educadora i identifiquem  i 
definim la responsabilitat dels tres principals agents, les famílies, el sistema educatiu i l'entorn.  
 
Orientarem les polítiques educatives locals al desenvolupament del nostre rol de 
coresponsabilitat amb el sistema educatiu, fent front a l’absentisme i l’abandonament escolar. 
 
Ara bé, tota la feina feta pels i per les socialistes està en risc de ser derruïda per la gestió política 
de la crisi que PP i CIU fan en el camp de l’educació. En el cas del PP, amb l’aprovació sense cap 
consens de la LOMCE, que acaba la participació i coresponsabilitat de tots els agents educatius i 
suposa una amenaça per a l’escola democràtica i plural tal com els i les socialistes l’entenem. Els 
centres escolars perden autonomia en la gestió, i l’ideari d’escola democràtica com a institució en 
la qual tothom hi està implicat, s’esvaeix. Així mateix, el representant municipal desapareix, de 
facto, com a membre dels consells escolars dels centres concertats. 
 
La implicació dels principals agents educatius i els representants de la comunitat local als consells 
escolars, són imprescindibles perquè escola i barri, escola i poble, escola i ciutat, s’articulin de 
forma adequada. Aquest és un dels pilars del nostre plantejament  educatiu. L’escola arrelada al 
seu entorn és una escola que educa millor i hi interacciona amb una harmonia. No s’ha de fer 
política amb la participació. S’ha de fer educació i comunitat.   
 
A més, la LOMCE manté un full de ruta inalterable en la segregació primerenca de l’alumnat 
(revàlides, FP obligatòria), mentre que Europa recomana allargar l’edat en l’establiment 
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d’itineraris. La segregació primerenca suposa una precarització de l’ensenyament i acaba amb 
l’escola com a promotora d’igualtat d’oportunitats. 
 
El govern de CiU no desplega la potencialitat de la LEC, tot i que la va aprovar al Parlament. La 
seva acció està adreçada a prioritzar l’escoles privades i concertades i a desprestigiar l’educació 
pública, aplica  un concepte erroni del principi de subsidiarietat: tot el que deixi de fer la pública  
que ho faci el sector privat. I aquesta és una dialèctica perversa i infèrtil que ja havíem aconseguit 
capgirar amb el text del Pacte Nacional per a l’Educació liderat pels i per les socialistes. El 
Departament d’Ensenyament desconfia dels governs locals, trenca amb el seu compromís 
institucional i no finança les escoles bressol ni les escoles de música. 
 
Però malgrat les polítiques regressives de PP i CIU garantirem la planificació de l’escolarització i 
exigirem l’execució del mapa escolar necessari. Vetllarem per la qualitat en el manteniment de la 
xarxa de centres educatius, establint el model educatiu i definint la cartera de serveis pel que fa a 
les escoles bressol. Reforçarem les accions d’informació, orientació i acompanyament a les 
famílies i les seves AMPA tot realitzant els serveis i programes que proporcionin noves 
oportunitats als i les joves i adults que ho requereixin. 
 
Els nostres municipis esdevinguin espais coherents, facilitadors d’iniciatives cooperatives i 
activador d’oportunitats educatives”. Per això, el lideratge i l’actuació en xarxa dels diferents 
agents educatius esdevé la principal estratègia per aconseguir crear valor afegit a l’acció 
educadora. 
 
En aquest sentit, tenim molta feina feta i encetada, però també importants reptes, com 
l’assoliment de millores en els resultats escolars i en el nivell educatiu en general, la 
coresponsabilització del conjunt de la xarxa educativa en l’acollida d’alumnat nouvingut, la 
reducció substancial de l’abandonament i del fracàs escolar, l’execució del mapa escolar d’acord 
amb les necessitats dels territoris, el manteniment de qualitat de la xarxa de centres, 
l’enfortiment del rol i les activitats de les AMPA dins la comunitat educativa, la millora en la 
vinculació entre educació i economia real, etc. 
 
Seguirem treballant des de les diferents línies d'actuació per aconseguir donar a la ciutadania les 
millors oportunitats educatives,  perquè sabem que l’educació és la base de la societat.  
 
L’objectiu central de la nostra proposta consisteix en garantir l’accés de la ciutadania a l’educació 
a partir de la igualtat d’oportunitats i del principi d’equitat per minimitzar el risc de fractura social 
i fer dels nostres municipis focus de coneixement i d’ocupació.  
 
Per això vetllarem perquè les polítiques relacionades amb la integració dels col·lectius amb risc 
d'exclusió, l'atenció a la diversitat, les beques, l’educació post-obligatòria, i educació de 0-3 anys, 
esdevinguin prioritàries. 
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Per això proposem, a nivell general: 
 

• Mantenir les escoles bressol públiques, així com altres serveis integrals d’infància, com la millor 
contribució dels municipis a la igualtat d’oportunitats i la conciliació de la vida laboral i personal. 

 
• Defensar el principi d’inclusió en els processos d’escolarització dels nens, nenes i joves amb 

discapacitat en centres públics i concertats, garantint les condicions adequades i el respecte a la 
voluntat de les famílies.  

 
• Vetllar perquè tothom acabi l’educació obligatòria amb la possibilitat de continuar a l’educació 

post-obligatòria.  
 

• Reforçar els serveis  d'orientació i l'oferta formativa per a les persones que no han assolit els 
ensenyaments bàsics i per als col·lectius en risc social. 

 
• Garantir, en un escenari de crisi econòmica com l’actual, que les famílies amb dificultats puguin 

accedir als ajuts de menjador, i apostar per una educació integradora i inclusiva. 
 
• Vetllar per l'acompliment dels compromisos del Govern de la Generalitat en l'impuls de les 

actuacions de formació lingüística per a les persones adultes que encara no coneguin les llengües 
oficials, especialment la llengua catalana, però també la llengua castellana, per als que no la 
tenen com a llengua pròpia. 

 
• Impulsar actuacions de coordinació amb la xarxa educativa als municipis per millorar 

substancialment l’èxit escolar dels alumnes, en allò que pertoca a les competències municipals. 
Actuar de manera coordinada amb tots els serveis implicats en el territori per reduir els 
percentatges d’absentisme escolar amb mesures preventives i de suport al centre i les famílies.   

 
• Atendre la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida apostant pels centres de formació de 

persones adultes. Treballarem per evitar noves formes d’exclusió amb l’anomenada escletxa 
digital, garantint l’accés a la tecnologia, a la connexió a internet i a l’alfabetització digital en 
igualtat d’oportunitats. 

 
• Establir un model d'acollida que contempli les condicions de partida, la situació d'arribada i les 

necessitats dels nouvinguts a partir de la coordinació i cooperació entre les administracions i la 
societat civil, afavorint la participació de tots els agents educatius,  inclosos els col·lectius 
d'immigrants estrangers.  

 
Constatem l’analfabetisme artístic que encara patim i que només es podrà resoldre amb la 
incorporació de les arts al sistema educatiu, és a dir, amb l’alfabetització artística de la població. 
L’objectiu és doble, d’una banda ha de capacitar a tota la població escolar -el públic de demà- per 
accedir a la riquesa artística acumulada, així com a  la seva pràctica artística; i l’ha de permetre 
desvetllar -com demostren els estudis comparats- noves capacitats d’aprenentatge també 
respecte d’altres camps d’estudi. D’altra, ha d’afavorir  l’atenció i desenvolupament de l’alumnat 
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amb dots excepcionals. Aquesta és una de les grans assignatures pendents del nostre sistema 
educatiu. És per això, a més de reclamar al Govern de Catalunya que recuperi el finançament de 
les escoles de música –els famosos terços-, proposem incloure l’educació artística en l’àmbit de 
l’ensenyament obligatori, desplegant a tals efectes un Pla d’Ensenyaments Artístics. 
 
Volem aconseguir un model educatiu de qualitat amb un mapa educatiu planificat, la rehabilitació 
i adequació i eliminació de les barreres físiques i de comunicació dels equipaments , el reciclatge 
del professorat, el treball sobre el fracàs escolar. Tot i que això no forma part de les competències 
pròpies del municipi, ens comporta com a administració més propera a la ciutadania escoltar els 
problemes i liderar, moltes vegades, la reclamació de solucions. És per això que plantejarem un 
model de col·laboració clar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat per tal de continuar 
en la millora de la qualitat del serveis públics d’educació als municipis.  
 
En aquest sentit proposem: 
 

• Completar la xarxa de centres educatius planificats, accelerant l’extinció de les situacions de 
provisionalitat existents. 

• Garantir, amb la implicació d’altres administracions, l’oferta suficient per atendre les 
necessitats en cada territori dels ensenyaments musicals i artístics 

 
• Continuar en la millora de les infraestructures i serveis de la xarxa de centres educatius públics, 

per garantir que tinguin les millors condicions en el desenvolupament de la tasca educativa i en el 
seu paper comunitari al pobles i ciutats. 

 
• Promoure de forma continuada i conjunta a l’escola, (com valor indispensable de convivència) 

projectes en matèria de civisme i convivència per tal de reforçar els projectes que treballen per la 
responsabilitat, la solidaritat i el compromís amb l’entorn i la comunitat. 

 
• Vetllar perquè tothom finalitzi la seva educació obligatòria amb plenes competències en el 

coneixement i l’ús del català, el castellà i l’anglès. 
 

• Potenciar, amb la implicació dels sectors productius i els agents socials, l'orientació i la formació 
professional que contribueixi al desenvolupament personal i un augment de les possibilitats 
d’inserció laboral. 

 
• Apostar per l’augment de l’oferta de la formació professional de grau mitjà i superior i la seva 

vinculació amb la demanda del món laboral. 
 

• Establir aliances entre municipis per poder oferir formacions professionals relacionades amb els 
sectors estratègics del territori. 

 
• Incentivar l’accés i la reincorporació a la formació professional a través del desplegament de les 

diferents possibles modalitats. Treballarem per l’elaboració el mapa de la FP que contempli 
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l'oferta publica i privada de formació inicial, ocupacional i contínua. La distribució en el territori 
s’ajustarà tant a les peculiaritats dels municipis i la comarca, com a les necessitats més generals.  
 

El valor de la proximitat atorga als municipis responsabilitat en l’exercici del lideratge i en la 
construcció d’un nou model de governança superant l’àmbit competencial tot fonamentant i 
canalitzant les necessitats i demandes de la ciutadania. 
 
Des dels ajuntaments vetllarem perquè l’administració educativa competent aporti els recursos 
suficients per a tal fi. Alhora, exercirem el lideratge territorial per coordinar tots els agents 
educatius en els municipis, des de les famílies, la xarxa del tercer sector, el món productiu 
empresarial, fins les universitats i els focus d’innovació i creació de coneixement. Un veritable 
exercici d’autoritat educativa per a la integració de forces fonamentat en el principi que una 
societat que educa és una societat que assegura el seu progrés. Cal, doncs, generar dinàmiques 
per transformar cada municipi en una societat educadora.  
 
Per això proposem: 
 

• Col·laborar i treballar conjuntament amb totes les administracions per aconseguir més bons 
resultats educatius i per poder respondre millor a les necessitats de la nostra ciutadania. 

 
• Instar  la Generalitat de Catalunya al finançament complert de les competències pròpies i de les 

transferides en els termes que preveu la LEC.  
 

• Liderar mesures d’equitat per tal de garantir la cohesió social als pobles i ciutats, col·laborant 
amb l’administració educativa mitjançant les Taules Mixtes de Planificació i les Oficines 
Municipals d’Escolarització. 

 
• Col·laborar amb el centres educatius afavorint el desenvolupament del seus Projectes Educatius, 

Plans d’Autonomia i Millora i vetllar pel rendiment de comptes a la societat. 
 

• Impulsar pactes per l’educació per aconseguir el compromís de les forces actives i productives de 
la comunitat amb l’educació. 

 
• Enfortir el paper dels membres no docents de la comunitat educativa, i impulsar les dinàmiques 

participatives a nivell de centre i de territori. 
 

• Fer de les escoles els espais de referència dels pobles i barris a les ciutats on hi potenciarem les 
activitats extraescolars, educatives no formals, esportives i de reforç escolar. 

 
• Promocionar accions educatives per fomentar els valors socials com la convivència en els espais 

públics (com els patis oberts, camí escolar segur...), l’ecologisme i el respecte al medi ambient, el 
consum responsable, la solidaritat i el respecte a la diferència i als drets de tots els infants i joves 
sense cap mena d'exclusió.  
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• Contribuir a reforçar el rol de les famílies i de les AMPA amb els projectes educatius dels centres, 
les activitats d'entorn tant importants per a la igualtat d'oportunitats i amb la seva tasca de 
suport educatiu. 

 
• Fomentar la participació activa del jovent en els consells escolars i en els projectes educatius de 

centre. 
 

• Acompanyar i orientar als i les joves en la seva educació, l’accés al treball i l’emancipació. 
 

• Incentivar la continuïtat dels estudis dels i les joves, l’esforç i el mèrit i reconeixerem els seus 
projectes d’emprenedoria . 

 
• Potenciar la vinculació del barri i l’entorn amb els centres educatius generant xarxes de 

col·laboració i de treball comunitari. 
 
2.4.1. La competència lingüística per saber més i conviure millor 
 
La política lingüística és sobretot una política social, de proximitat i municipal. Sempre hem 
reclamat i practicat una política lingüística decidida, adequada per al segle XXI, que asseguri a la 
població l’aprenentatge de les llengües oficials com un dret -especialment la llengua catalana que 
encara no coneix tothom-, especialment  per a les persones que estan en atur,  i en garanteixi la 
posada en valor de la varietat de llengües que es parlen en els pobles i ciutats de Catalunya com 
una riquesa i un patrimoni a  preservar i a valorar. 
  
Defensem i reivindiquem el paper de la gestió municipal en el desenvolupament de la política 
lingüística als pobles i ciutats de Catalunya com una política social, de cohesió social, per a la 
igualtat d’oportunitats, en benefici del conjunt de la ciutadania. 
 
Posem en valor la implicació i lideratge dels ajuntaments governats pels socialistes en la creació fa 
més de 25 anys, del Consorci per a la Normalització Lingüística. Posem en valor l’acció i la 
implicació municipal en l’extensió de plans, projectes i actuacions  de formació i sensibilització 
lingüística desenvolupats amb els centres de normalització lingüística, escoles d’adults, entitats, 
etc.  en tots els pobles i ciutats de Catalunya.  La política lingüística s’ha de dissenyar a mida de les 
necessitats del territori i aquí, els ajuntaments són els detectors i alhora, com a l’ens més pròxim 
al ciutadà,  els garants d’aquestes necessitats. 
 
La competència en Política Lingüística és de la Generalitat, no és municipal. Tanmateix els 
ajuntaments, des de la responsabilitat que tenen de vetllar pel benestar i la igualtat d’oportunitats 
dels ciutadans i ciutadanes dels seus pobles i ciutats,  mai han deixat d'oferir aquests serveis. Els 
ajuntaments, s’han fet coresponsables des de fa més  de 25 anys de les necessitats de la població, 
també en  l’àmbit comunicatiu i de coneixement de llengües.  
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Reiterem el seu compromís de continuar participant i liderant  l’adequació dels projectes de 
política lingüística a les necessitats del territori, tot i continuar reclamant a la Generalitat la millora 
de finançament, també en aquesta matèria. 
 
Per això, ens comprometem a: 
 

• Defensar  arreu del territori la feina que fan els centres de normalització lingüística. 
 

• Incorporar en els programes municipals la política lingüística com una acció estratègica  
transversal. 
 

• Reclamar una major interlocució dels ajuntaments i un major paper decisori  en el disseny dels 
plans i programes de política lingüística que dissenya la Generalitat que impacten en els pobles i 
ciutats de Catalunya. 
 

• Reclamar a la Generalitat el finançament adequat per poder desenvolupar accions de política 
lingüística necessàries d’acord amb les diferents realitats i necessitats dels territoris, 
especialment per a les persones d’origen no català. 
 

• Reclamar a la Generalitat que modernitzi, actualitzi i ampliï la xarxa de formació de persones 
adultes i desenvolupi projectes específics, amb la col·laboració municipal,  d’acord amb la realitat 
local.  
 

• Reclamar a la Generalitat un projecte ampli per a tot el territori català  per eradicar 
l’analfabetisme de la població adulta, especialment en el col·lectiu femení de les persones 
nouvingudes i treballar de manera coordinada i planificada, amb la col·laboració dels 
ajuntaments, la formació d’adults com un element per a la igualtat d’oportunitats i l’ocupabilitat.   

2.5 La cultura, un dret a l’abast de tothom. 
 
Parlar de cultura i municipis és parlar de la clau que en aquests moments està fent possible que el 
teixit cultural del país subsisteixi, gràcies a la feina de molta gent: de la societat civil, de moltes 
entitats, empreses i organitzacions acompanyades pels seus ajuntaments. 
  
Ens trobem davant d’un panorama poc esperançador. Ofegar els ajuntaments és ofegar la cultura 
del país. L’increment de l’IVA, la retallada dels pressupostos públics i dels ajuts i la renúncia dels 
actuals governs de l’Estat i de la Generalitat a vetllar per la cultura (trencament del compromís de 
finançament de les escoles de música, paralització dels ajuts per a inversions d’equipaments 
culturals, retallades en les subvencions, etc...), fan que els municipis es trobin sols davant del repte 
que representa resistir i fer possible el dret a la cultura establert a l’Estatut de Catalunya de 2006 i 
que els i les socialistes creiem imprescindible: en definitiva entendre i defensar la cultura com a 
dret i com a valor públic. El futur cultural del país passa, sens dubte, pels municipis. Creiem 
fermament en la força dels municipis, en la força, en definitiva, de la ciutadania. 
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A nivell municipal la cultura té alguns exemples clars dels seus èxits socials i econòmics. En el 
terreny social, les biblioteques s’han comportat com a equipaments de proximitat i han mostrat el 
seu paper inclusiu en temps difícils, tot afegint-se a la xarxa d’actuació territorial que ha permès 
mantenir la dignitat de molts ciutadans i moltes ciutadanes a moltes ciutats i pobles. També els 
esdeveniments festius han estat clau per al manteniment de sectors econòmics com l’hostaleria i 
el comerç. La inversió municipal ha permès mantenir empreses d’infraestructures, de producció de 
continguts, de distribució de grups, companyies i formacions musicals que sense la contractació 
pública municipal haurien incrementat les xifres de desocupació –ja molt elevades en el sector 
cultural– i empetitit encara més l’entramat de petites empreses –sovint d’autoocupació– que la 
cultura ha generat a molts pobles, viles i ciutats. 
 
La defensa que els ajuntaments governats pel PSC han fet per mantenir l’estructura de serveis 
culturals bàsics, tot sostenint l’endeutament de la Generalitat amb els municipis i mantenint 
l’aposta per la continuïtat dels serveis i projectes culturals, i el treball en xarxa i cooperació amb la 
societat civil, han estat clau per mantenir el dinamisme cultural del país i garantir per a tothom 
l’accés a la cultura, convençuts com estem que els municipis (ciutats, viles i pobles) són els espais 
on es garanteixen els drets culturals de la ciutadania, facilitant el seu accés i la seva participació, i 
convençuts també que els ciutadans i les ciutadanes són els protagonistes i primers beneficiaris de 
les polítiques culturals i que la cultura és una eina per a la cohesió, el desenvolupament i la 
convivència a través de l’accés lliure i crític al coneixement i les arts. 
  
Per tot això ens comprometem, en les properes eleccions municipals a tot Catalunya a: 
 

• Apostar per la cultura comun element central de la política municipal i dels programes de govern 
socialistes. Les polítiques culturals són un valor públic imprescindible per construir el futur. 

 
• Gestar un nou model de governança amb la ciutadania basat en la confiança i la 

coresponsabilitat. Una nova proposta per a la concertació i la gestió de projectes de ciutat, 
cercant les fórmules jurídiques per assolir-ne la major eficàcia amb la implicació de les entitats 
públiques, les associacions i les empreses. 

 
• Entendre les polítiques culturals com a eines per a la cohesió i el foment de la convivència. 

 
• Considerar també la cultura com a instrument per al desenvolupament econòmic, generadora 

d’ocupació, de competitivitat i d’oportunitats. I com a factor d’atractivitat i dinamització del 
municipi. 

 
• Demanar al Govern de la Generalitat i les diputacions treballar en xarxa i amb lleialtat envers els 

ajuntaments del país, per tal d’impulsar la cooperació entre equipaments i l’accés als productes 
culturals arreu del territori en el marc d’un sistema cultural integral i accessible a tots els 
ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya. 
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• Prioritzar els Drets Culturals, la democratització i l’accés universal al coneixement i les polítiques 
d’accés a la cultura: al consum, a la pràctica i a la creació culturals.  

 
Per tot això, des del municipis socialistes seguirem apostant pel manteniment d’una estructura de 
programes culturals bàsics que garanteixin: 
 

• El sosteniment de la xarxa de biblioteques com a centres culturals d’accés al coneixement i a la 
informació.  

 
• El manteniment dels programes de foment a l’associacionisme cultural i als esdeveniments de 

cultura popular i tradicional.  
 

• El manteniment, i en el seu cas la recuperació, de les programacions artístiques de caràcter 
professional de música, teatre i arts visuals  

 
• La inversió en conservació del patrimoni cultural fomentant el seu paper de generador de 

coneixement i d’identitat local i d’impulsor del turisme i l’economia.  
 

• El desenvolupament de projectes de recerca i difusió de la història local i la memòria històrica.  
 

• El sosteniment de la xarxa de centres cívics i d’equipaments polivalents de la ciutat, amb espais a 
disposició de les entitats, associacions i grups.  

 
• L’accés universal als ensenyaments artístics per tal de garantir-ne la pràctica i afavorir nous 

públics.  
 

• La consideració de l’espai públic i el carrer com a llocs per a les manifestacions festives i culturals.  
 
Partim de la concepció del paper central de la cultura en el desenvolupament d’una societat lliure, 
democràtica, solidària i progressista. Aquesta dimensió plural de la cultura ha suposat la creació 
de serveis locals en la majoria dels sectors culturals, prioritzant les polítiques de participació i 
associacionisme cultural. Fem una nova apel·lació a la capacitat de lideratge del municipalisme i, 
en un període de dificultats, encara més. Sense proximitat la cultura viva no existiria i la 
construcció de la comunitat i la convivència seria impossible.  
 
La cultura és l’espai on es realitza la capacitat de creació i d’innovació dels humans, on es forgen 
els imaginaris col·lectius, on s’acumula el tresor heretat de les generacions precedents, on es 
genera responsabilitat crítica de la ciutadania i on s’expressa la irrenunciable diversitat humana. 
Considerarem dues vessants principals: una relacionada amb la producció cultural en general, que 
comprèn totes les disciplines i els nous llenguatges i l’altra, específica de la realitat tradicional i 
etnogràfica de la nostra comunitat. 
 
Les iniciatives culturals sorgides dels municipis han esdevingut senyes d’identitat en molts 
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municipis de Catalunya, però en canvi no s'han considerat suficientment part del conjunt de la 
cultura catalana.  
 
Donarem un nou impuls a l’estratègia de la sòcio-cultura, és a dir reconstruir el discurs que 
permeti el retrobament, en un entorn de proximitat, dels aprenentatges culturals i la participació 
de la ciutadania en la construcció de la comunitat. I fer-ho d’una manera imaginativa, posant en 
qüestió les inèrcies de programes, equipaments i serveis. A la vegada la cultura com a fet 
transversal s'ha de relacionar amb la resta d'àmbits municipals.   
 
Una ciutadania activa necessita de les eines bàsiques per poder participar en els processos de 
creació i difusió cultural, en els que la formació dels actors i la gent compleix un paper clau.  
 
Per això proposem: 
 

• Incrementar la formació i la socialització dels llenguatges artístics, així com desplegar actuacions 
de formació permanent en aquests camps. 

 
• Potenciar la formació en noves tecnologies com a eines de creació i difusió cultural 

 
• Impulsar i garantir l’accés efectiu de tothom a programes culturals específics, potenciant la 

participació activa d’associacions i ciutadans, promovent l'acció cultural amateur.  
 

• Promoure que les associacions assumeixen noves i majors responsabilitats públiques. 
 
• Impulsarem polítiques culturals orientades al públic familiar i per a infants, llavors del nostre 

futur cultural.  
 

La ràpida transformació dels hàbits de consum i pràctica cultural, així com la pròpia evolució dels 
sistemes i models de participació que donen pas a nous formats de relació i interacció 
comunitària, requereixen un procés d’ampliació i millora dels sistemes de consum i pràctica.  
 
Per això es proposa: 
 

• Endegar una reflexió sobre els nous models de participació, tot repensant el paper i funció dels 
consells de cultura 

 
• Desenvolupar una política municipal d'acords i convenis de col·laboració amb entitats i 

associacions culturals que treballen per fomentar la cultura tradicional i popular als nostres 
municipis. 

 
• Desplegar polítiques que afavoreixin l’increment dels públics de la cultura amb especial atenció a 

aquells que no formen part de la demanda cultural, fent un esforç  per arribar a nous ciutadans i 
ciutadanes.  
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• Impulsar una major participació dels agents culturals en les decisions de política cultural local. 
 

• Promoure instruments de planificació i debat cultural al territori. 
 

• Millorar la difusió i les condicions d’accés a l’oferta i els béns culturals: programacions per a totes 
les edats, condicions, sensibilitats i disponibilitats. I analitzar, i en el seu cas modificar, els factors 
que incideixen o condicionen el consum cultural: preus, horaris i altres variables. Desplegar les 
mecanismes necessaris per difondre la "cultura per a tothom" en termes d'accessibilitat 
comunicativa.  

 
• Impulsar un marc de col·laboració per als equipaments de les entitats a partir dels acords ja 

establerts amb la participació de les diversos nivells de l’administració i donant visibilitat als 
municipis del nostre recolzament. 

 
• Impulsar des de les administracions públiques més suport a les entitats culturals.  

 
• Promoure el debat sobre com cal complementar l'oferta de lleure majoritària amb una oferta 

cultural dirigida a la reflexió i la lectura crítica de la realitat.  
 
El canvi de la realitat socials i culturals arran de nous processos de desigualtat o exclusió derivats 
de fenòmens relacionats amb el coneixement i la informació requereixen accions fermes de 
manteniment de serveis essencials.  
 

Per això proposem: 
 

• Desenvolupar la llei 27/2007, de 23 d'octubre, així com l'eliminació de qualsevol discriminació en 
matèria d’accessibilitat comunicativa a tots els serveis i amb especial cura en els espais de la 
cultura.  

 
• Dotar les poblacions dels equipaments culturals bàsics per tal d’oferir un servei i una 

programació adient a la ciutadania, desenvolupament el pla d'equipaments a tots els municipis 
(biblioteques, auditoris, sales polivalents, sales d'exposicions...).  

 
• Garantir l'accés efectiu de tothom a la cultura, amb la definició de propostes específiques, sense 

cap tipus de discriminació, en particular en l’ús de les biblioteques. 
 
• Impulsar la presència dels continguts locals a Internet per afavorir la recerca i la cultura local, 

com per exemple hemeroteques digitals, arxius digitals, música en línia.  
 

• Millorar les estratègies de difusió en el coneixement del patrimoni i la identitat, consolidant i 
potenciant equipaments com museus, centres d’interpretació i altres centres o elements del 
patrimoni immoble (arquitectònic, arqueològic), documental i immaterial.  
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• Consolidar els centres culturals d’acció. Consolidar centres culturals d’acció comunitària on es 
desenvolupin i promoguin programes per facilitar l’accés a la formació, creació, socialització 
cultural.  

 
• Augmentar i qualificar l’accés a l’oferta cultural a través dels equipaments que formen part de 

xarxes i circuits (teatres, auditoris, sales d’exposicions). 
 

• Millorarem la visibilitat de la cultura als mitjans de comunicació locals garantint la presència 
constant de la programació cultural i espais que fomentin la creació, la formació i el consum de la 
cultura: canals de TDT locals, premsa local, ràdios i Internet.  

 
La defensa d’una societat oberta i plural en tots els municipis i territoris exigeix una política 
proactiva de preservació d’aspectes patrimonials que reforcen el sentiment reforcen el sentiment 
de identificació, pertinença i complicitat amb el medi local o territorial en el que es participa i de 
impuls de polítiques de desenvolupament econòmic i territorial entorn el patrimoni. Per això és 
molt important desenvolupar eines necessàries i per això proposem: 
 

• Desenvolupar i dotar la xarxa bàsica d’equipaments en el territori (museus, arxius, centres 
d’interpretació, monuments i jaciments arqueològics oberts al públic) posant l’èmfasi en la seva 
capacitat en generar, no només valor afegit, coneixement, identitat i gaudi per a la ciutadania, 
sinó també serveis, ocupació i empresa. Cal connectar el patrimoni i el paisatge amb les 
polítiques estratègiques de desenvolupament econòmic territorial, com per exemple, el turisme 
cultural. Cal integrar els equipaments locals en els sistemes i xarxes nacionals, a nivell territorial i 
temàtic. 

 
• Incrementar la formació lingüística on sigui necessari com una eina d’integració 

 
• Potenciar les actuacions que expressen diversitat cultural com a element de riquesa de la nostra 

societat i configuració del patrimoni del futur. 
 

• Aprofundir el treball amb les entitats que enriqueixen la cultura popular i tradicional als nostres 
territoris. 

 
La cultura és també un dels sectors claus del desenvolupament econòmic i una de les palanques 
per combatre els efectes de la crisi i crear ocupació. En aquest sentit caldrà: 
 

• Donar suport a les iniciatives productives que emergeixen dels nostres municipis i en qualsevol 
dels àmbits o segments culturals: la creació, la gestió i la promoció. 

 
• Facilitar l’accés als nous sistemes de creació i difusió al marge de la seva densitat o dimensió. 

 
• Identificar i analitzar la realitat de ciutats i territoris en termes de capacitat de talent, creació i 

innovació i facilitar el suport logístic necessari per al seu desenvolupament 
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Pel que fa al nostre programa de serveis culturals en Xarxa i la Cooperació cultural: 
 

• Suport a la racionalització dels usos dels equipaments públics: usos polivalents i millor 
coordinació i gestió pública, associativa i privada, per exemple cedint a entitats culturals la gestió 
dels usos dels equipaments públics més enllà dels horaris habituals d'obertura. 

 
• Premiar les iniciatives culturals que combinen més d'un municipi per fomentar la coordinació de 

l'acció cultural pública més enllà del rol de cada ajuntament i fomentar l'estalvi de recursos 
públics.   

 
• Les xarxes i els circuits són elements claus en el desenvolupament cultural del territori. Aporten 

valor, diversitat, innovació i transferència de coneixements. Cal, també, que les iniciatives siguin 
respectuoses amb les dinàmiques i opcions de cada municipi i territori. Els ajuntaments han de 
garantir que el funcionament de les xarxes de difusió artística o de continguts culturals respongui 
a les necessitats i aspiracions de les seves poblacions. En aquest context proposem: 

 
• Garantir l’accés a la societat digital de tota la ciutadania vetllant per evitar la fractura 

generacional. 
 

• Vetllarem per la plena integració dels equipaments culturals de les ciutats en les respectives 
xarxes de cooperació i circuits de difusió d’abast provincial i nacional, d’acord amb els plans 
d’inversió i disposicions normatives de la Generalitat, per tal d’assegurar una oferta de serveis i 
activitats diversa, de qualitat, estable i equilibrada, adreçada al conjunt de la ciutadania. 

 
• Potenciar programes específics d'accés als serveis culturals. Programes d'infància-escola, per a 

joves, per a persones grans, i per a persones amb discapacitats. 
 
• Per tal de garantir l’accessibilitat dels ciutadans, de forma equilibrada al llarg de tot el territori, 

als serveis culturals de proximitat (teatres i auditoris per a arts escèniques i musicals; 
biblioteques; centres de producció i exhibició de les arts visuals; museus, arxius i altres 
equipaments patrimonials; centres polivalents; etc), cal desplegar el Pla d’Equipaments Culturals 
de Catalunya, entès com un pla d’inversions acordat entre el Govern i els ajuntaments (que són 
els titulars dels equipaments) per tal de renovar i modernitzar el parc d’equipaments actual i de 
crear nous equipaments, d’acord amb un mapa que planifiqui i estableixi les necessitats i les 
prioritats, elaborat amb la complicitat dels ajuntaments.  

 
• Igualment cal exigir al Govern del país el desplegament, concertadament amb la administració 

local, de les estratègies que optimitzin l’ús comunitari dels equipaments, a partir de la creació de 
circuits que afavoreixin la circulació de productes culturals i a partir del desenvolupament de les 
xarxes temàtiques d’equipaments.  

 
Els serveis i l’oferta cultural pública, en tots els equipaments i activitats -de la biblioteca, el museu 
o el teatre,  a la festa i les organitzacions de cultura popular- ha de procurar la integració de tota la 
ciutadania, especialment d’aquelles persones que per motius de barreres de comunicació, 
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vulnerabilitat, d'exclusió social o amb risc de marginació i/o amb majors dificultats econòmiques, 
educatives i culturals. Els serveis culturals que presenten les diverses administracions han de tenir 
una dimensió social, és a dir, s’han de proveir pensant que aquelles persones en risc d’exclusió 
social tinguin un l’accés garantit. També s’ha de preveure programes perquè les persones amb 
discapacitat tinguin garantit el seu dret a l’accés a la cultura. Programes com l’autodescripció per 
persones amb dificultat auditiva o de visó són una bona pràctica que s’hauria de generalitzar.  
 
Per això caldrà treballar en la incorporació de la Responsabilitat Social en les diverses 
perspectives de treball, i per això proposem: 
 

• Millorar la dimensió social de les polítiques culturals a través de les organitzacions i les 
institucions culturals, públiques i privades. 

 
• Garantir el dret a la cultura per a tothom, passa per establir un model de preus públics que 

garanteixi i afavoreixi l’accés universal a la cultura. Treballarem per establir abonaments i/o 
quotes socials en els serveis culturals, adreçats a públics amb baixos ingressos que ho puguin 
acreditar (persones desocupades, estudiants, pensionistes, etc...).  

 
• Incrementar la funció educativa i el desenvolupament didàctic dels equipaments culturals, 

incorporant les experiències que modifiquen la percepció de les persones i incrementen la seva 
capacitat i coneixements.  

 
• Incorporar la perspectiva de la pluralitat i la diversitat cultural en els programes i la gestió de les 

institucions culturals com quelcom propi de la nostra societat actual, defugint dels programes 
específics. 

 
2.5.1 L’esport és salut educació, socialització i integració. 
 
Entenem l’esport, sobretot a nivell de la política local, com una política transversal que suposa: 
 

• Un factor socialitzador i educatiu: generador de models socials; com a factor d’integració, 
com a eina generadora de valors. 

• Un factor per a la salut de la ciutadania: perspectiva corporal, psicològica, holística 
• Una activitat amb fort impacte en l’economia, en la producció de llocs de treball i en 

potencial estalvi en despesa sanitària. 
• Una política que ha de servir per promocionar els nostres pobles o ciutats. 
• Les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, representen el pal de paller en la 

pràctica esportiva dels nostres pobles i ciutats. 
 
És per això que, a nivell local, treballarem per tal que la pràctica esportiva formi part de la vida 
diària dels nostres ciutadans i ciutadanes, vetllant per tal que cada dia estiguem més a prop de la 
universalització  de l’esport ja que creiem en els beneficis que això representa. Insistirem en la 
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projecció dels valors que van més enllà de l'esport de competició, premiant  aquells esportistes i 
entitats que en el seu projecte aquests hi juguin un paper important. 
 
Promourem la construcció racional d’equipaments, on les remodelacions prevaldran per sobre de 
les noves construccions, adequant-les a l’actual normativa, eliminant les barreres arquitectòniques 
 i fent-les energèticament sostenibles. 
 
Promourem l’aprofitament de l’espai públic de les ciutats i els pobles per la pràctica físico-
esportiva, senyalitzant itineraris urbans que es puguin realitzar a caminant, corrent o amb 
bicicleta. Pel que fa als parcs i places caldrà adequar-los per tal que es puguin realitzar diferents 
esports. No només les instal·lacions esportives han de ser l’espai central de pràctica esportiva, les 
ciutats i pobles han d’esdevenir també  grans contenidors d’activitat física. Treballarem en la 
millora i la potenciació de circuits, rutes i senders adequats al senderisme, bicicleta i running al 
medi natural. D’aquesta manera es facilitarà la pràctica esportiva i alhora aquesta xarxa pot 
esdevenir pol d’atracció turística. 
 
Per nosaltres l’esport no és una política tancada en si mateixa:  els ajuntaments esdevindran els 
eixos coordinadors entre el sector sanitari i l’educatiu per tal d’implementar programes que 
promoguin un estil de vida actiu, especialment per reduir el sobrepès i tots els problemes derivats 
d’un estil de vida sedentari. En aquest objectiu, generarem iniciatives i programes on es potenciï la 
participació esportiva en edats primerenques. Treballarem també i especialment en els programes 
específics adreçats a la gent gran, i amb persones amb discapacitat i/o malaltia mental, impulsant 
accions que tinguin en compte les especificitats d’aquest sector de població. 
 
Així mateix l’esport és una eina d’inclusió, de socialització i generadora d’igualtat. Els i les 
socialistes creiem que la creació i promoció  de  programes d’ajuts socials han de ser cabdals en el 
món local per tal que no hi hagi fractura social en l’àmbit esportiu, especialment en edat escolar i 
juvenil. Ens comprometem en facilitar l'accés a la pràctica esportiva de les persones amb una 
situació econòmica més desfavorida. 
 
Intensificarem totes aquelles accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació  de les 
dones dins de l’àmbit esportiu, posant en pràctica accions de discriminació positiva  tant en la 
pràctica com en els òrgans de direcció de les entitats. 
 
La pràctica físico-esportiva a la nostra societat és una activitat que ha esdevingut clau en el dia a 
dia en els nostres municipis, en gran part gràcies a la tasca realitzada pel teixit associatiu i les 
persones que hi treballen voluntàriament. L’esport ha esdevingut  una activitat en la que els canvis 
i la ràpida evolució fan necessari, des de la política, una visió àmplia i flexible. És per això que hem 
d’estar atents, i alhora rigorosos amb la distribució dels recursos per tal d’oferir una oferta el 
màxim de plural possible i de qualitat. Dintre de les possibilitats pressupostàries, estarem al costat 
de les entitats, amb el recolzament tècnic i econòmic  disponible per tal d’afrontar amb 
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tranquil·litat els reptes normatius i legislatius que envolten el món de l’Esport dia rere dia, 
especialment en l’àmbit formatiu,  laboral, fiscal i de recerca de patrocini. 
 
Potenciarem el treball mancomunat entre municipis, per tal d’optimitzar i millorar l’aprofitament 
de les instal·lacions esportives. Impulsarem encara més l'associacionisme esportiu com a 
instrument que afavoreix, per les seves vinculacions amb l'entorn social, l'acostament de 
col·lectius i individus no practicants. 
 
Estimularem el voluntariat esportiu, posant en pràctica programes de formació per tal que,  
aquest grup tan important per al nostre teixit (monitors, entrenadors,...), tinguin els coneixements 
i titulacions necessàries per les tasques que desenvolupen. 
 
Potenciarem el contacte amb els patrocinadors dels esdeveniments esportius a l’àmbit local per 
tal que tinguin una visió més àmplia i de caràcter més social de l'esport. Facilitar la implicació del 
comerç i empreses locals en les entitats i clubs esportius del municipi, a través de la mediació de 
l’ajuntament. 
 
Potenciarem els esdeveniments esportius per tal de donar projecció turística i oportunitats de 
generar ingressos als municipis. Les competicions esportives de caire internacional són un 
esdeveniment capdavanter, ho vàrem veure i viure durant els Jocs Olímpics a Barcelona i ho 
veurem durant els Jocs Mediterranis del 2017 a Tarragona,  competicions esportives de primer 
ordre que  afavoreixen  en primer lloc el seu teixit esportiu des de l’escolar, fins el federat,  
passant per les seves entitats. Però també serveix com a  finestra per mostrar la ciutat al món. Són 
aquests els motius, pels quals els municipis catalans han de potenciar l’organització 
d’esdeveniments esportius com a part d’una estratègia d’identificació no sols amb la marca 
d’esport per part de la ciutat organitzadora, sinó també per factors associats amb hàbits 
saludables,  i alhora com a elements de promoció d’activitat esportiva. 
 

• Treballarem perquè les ciutats i pobles esdevinguin, aprofitant l’espai públic (places, carrers, 
parcs), grans espais de pràctica físico-esportiva senyalitzant itineraris urbans que es puguin 
realitzar a caminant, corrent o amb bicicleta. Pel que fa als parcs caldrà adequar-los per tal que 
es puguin realitzar diferents esports. 

  
• Implementarem programes que promoguin un estil de vida saludable i actiu, especialment per 

reduir el sobrepès i tots els problemes derivats d’ un estil de vida sedentari. 
 

• Donarem suport a  les entitats esportives, des del punt de vista tècnic i econòmic  per tal 
d’afrontar amb rigor els reptes normatius i legislatius que envolten el Món de l’Esport, 
especialment en l’àmbit formatiu,  laboral, fiscal i de recerca de patrocini. 
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• Intensificarem totes aquelles accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació  de 
les dones dins de l’àmbit esportiu, procurant accions de discriminació positiva  tant en la 
pràctica com en els òrgans de direcció de les entitats. 

 
• Facilitarem l'accés a la pràctica esportiva de les persones amb una situació econòmica més 

desfavorida, els programes d’ajuts socials són importants de cara a què no hi hagi fractura social 
en l’àmbit esportiu, especialment  en edat escolar i juvenil. 

 
• Reforçarem les polítiques per implicar a la pràctica esportiva els diferents agents i grups 

d’interès presents a l'escola i la comunitat educativa, als entorns dels joves i de persones grans. 
 
2.6 La seguretat el primer dret personal, per conviure i fruir de l’espai públic. 
 
Per nosaltres, la seguretat està molt unida a la defensa i conquesta de la llibertat i de la igualtat i. 
en definitiva, als principis bàsics que defineixen el socialisme. Sempre hem defensat un espai 
públic on es pugui exercir la llibertat i en condicions d'igualtat de drets, però amb garantia del 
compliment dels deures de la convivència, un equilibri necessari per a la tranquil·litat, la 
convivència i la seguretat. 
 
Hem centrat el progrés de la ciutat en la millora de les condicions de vida de la seva gent i en el 
respecte de les normes com a base de la convivència. I aquesta contínua sent avui la nostra lluita i 
el nostre principal repte. I no admetrem cap pas enrere en aquest sentit: apostarem decididament 
per la defensa dels drets i també serem molt exigents respecte als deures de tota la ciutadania.   
 
Als ajuntaments, treballar per la seguretat i la seva percepció ha estat sempre una de les nostres 
prioritats estratègiques. Som conscients, però, que aquesta és una de les principals preocupacions 
de la gent. Per això, seguirem treballant en la direcció d’enfortir les polítiques integrals de 
seguretat i les nostres actuacions policials en la persecució i prevenció dels delictes, a partir de  la 
millora de les dotacions i la coordinació efectiva dels diferents cossos de seguretat. 
 
No oblidem que les polítiques de seguretat ciutadana ens impliquen a tots, des del foment del 
sentit de pertinença a la comunitat i des de l’exercici de ciutadania activa. Treballarem per 
comprometre a tots els ciutadans en el respecte de les normes i perquè col·laborin perquè els 
demés també les respectin. Tot això, sense perjudici que l’Administració assumeixi el seu paper 
com a principal responsable i principal garant de la seguretat i convivència. 
 
Entenem  la seguretat  lligada a dos conceptes: autoritat i responsabilitat de la ciutadania. Amb 
un model proactiu que es basa en la Prevenció amb polítiques d’anticipació al conflicte, per 
reduir o canalitzar positivament la conflictivitat social, que està en l’origen de les agressions entre 
les persones i els seus bens públics i privats. La prevenció és imprescindible per articular les 
polítiques de convivència, cohesió social i territorial amb les especifiques de seguretat i protecció 
ciutadana. Reforçarem la mediació i prevenció dels conflictes fent ús dels  instruments legals de 
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resolució no judicials. Augmentarem els serveis de mediació comunitària. Promourem mesures 
diferents als tràmits judicials davant els conflictes i la penalització de les petites faltes per arribar a 
través de l’arbitratge a solucions àgils. Implantarem sancions alternatives, com els treballs en 
benefici de la comunitat, amb garantia del seu seguiment i acompliment.  

La percepció de la seguretat, motivada pels canvis socials, l’empobriment de la població, la major 
diferencia de rendes, influeix en els diversos usos de l’espai i la necessitat d’harmonitzar. Hem 
d’anar a una socialització de l’espai, a un bon govern, una governança de l’espai. En aquest sentit i 
en aquells municipis que pateixen els efectes de la indústria turística, cal desenvolupar accions 
que subsanin les molèsties i els efectes negatius sobre la residència habitual. Per això els i les 
socialistes reclamen disposar dels recursos pertinents i en aquest sentit cal que els municipis 
demanem que els municipis gestionin la taxa turística. 

Hem demanat insistentment una autoritat única coordinada a cada territori en temes 
d’emergències i seguretat. Per aquesta raó, proposarem que l'alcalde o alcaldessa ha de tenir 
competències en la coordinació operativa i direcció funcional de les forces i cossos de seguretat 
al territori. Seguirem apostant per la policia de proximitat. Reforçarem i promourem una major 
presència d’agents i mossos en els barris de les nostres ciutats i treballarem activament per la 
coordinació efectiva d’aquests cossos policials. Posarem en marxa programes tranversals de 
seguretat en les escoles i els seus entorns, en els centres cívics i els casals d’avis. Prioritzarem la 
prevenció i denúncia del vandalisme urbà, la violència de gènere, la prevenció d’accidents, 
l’acompanyament de la gent gran davant de situacions de risc i d’altres encaminats a guanyar la 
complicitat dels ciutadans i les ciutadanes al servei de la prevenció i detecció de males pràctiques. 

Prestarem una atenció prioritària a les demandes relacionades amb els problemes de civisme, 
convivència i seguretat en coordinació amb altres forces presents al territori i transversal amb 
altres serveis municipals. Promourem un Pacte Local per la Convivència que ha de servir 
d’instrument per al compromís i la participació ciutadana. Engegarem tota mena d’accions i 
campanyes per conscienciar i educar en els valors del respecte, la convivència i el diàleg amb 
l’objectiu de reduir les petites faltes i els actes incívics que generen alarma social i una percepció 
accentuada d’inseguretat.  

Durem a terme i potenciarem les polítiques de Protecció Civil per aconseguir una major 
sensibilització davant el risc o emergències que puguin succeir en el nostre municipi: La revisió i 
aplicació dels Plans d'Emergències, els plans especials davant els riscos previsibles, reforçar la 
coordinació entre les diverses administracions i serveis, campanyes de prevenció i sensibilització 
davant el risc, seran els elements bàsics a tenir en compte.  

Les nostres propostes: 

• La prevenció és imprescindible per articular les polítiques de convivència, cohesió social i 
territorial amb les especifiques de seguretat i protecció ciutadana. Aplicarem polítiques 
integrades de seguretat i convivència. La prevenció, la mediació i la implicació activa de la 
ciutadania seran els pilars bàsics per lluitar contra els actes delictius i l’incivisme. 
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• En relació al turisme,  gestionarem els seus efectes negatius sobre l’espai públic i la convivència a 
les edificacions. Per això cal disposar dels recursos pertinents i en aquest sentit reclamarem que 
els municipis gestionin la totalitat de la taxa turística. 

• Demanarem una autoritat única coordinada en cada territori en temes d’emergències i 
seguretat. Per aquesta raó, proposarem que l'alcalde o alcaldessa ha de tenir competències en la 
coordinació operativa i direcció funcional de les forces i cossos de seguretat al territori. 

• Apostem per la policia de proximitat. Reforçarem i promourem una major presència d’agents i 
mossos en els barris de les nostres ciutats i treballarem activament per la coordinació efectiva 
dels  cossos policials. 

• Posarem en marxa programes tranversals de seguretat en les escoles i els seus entorns, en els 
centres cívics i els casals d’avis. Prioritzarem la prevenció i denúncia del vandalisme urbà, la 
violència de gènere, la  prevenció d’accidents, l’acompanyament de la gent gran davant de 
situacions de risc i d’altres encaminades a guanyar la complicitat de la ciutadania al servei de la 
prevenció. 
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EIX 3.- Pel Bon Govern: més participació, més transparència , més 
eficiència i un compromís ètic per millorar la democràcia local. 
 
3. L’objectiu principal del bon govern és la millora de la qualitat democràtica i el progrés social. 
 
El món local viu un procés involutiu i requereix d’accions de regeneració. Els governs locals han 
estat fonamentals en la millora de les condicions de vida de la ciutadania de Catalunya en els 
últims 30 anys. La pràctica demostra que prendre les decisions a prop dels problemes és la millor 
garantia d’èxit i eficàcia. Uns poders locals forts i amb àmplies competències són sempre una 
garantia de bons serveis públics i de major control democràtic sobre les decisions públiques, però 
aquesta visió no és compartida pel conjunt de les forces polítiques de la dreta, sigui el PP o CiU. 
Uns i altres subordinen l’autonomia local a d’altres nivells d’administració. Uns a l’Estat i altres al 
govern autònom. No són forces municipalistes i consideren, en conseqüència, que els ajuntaments 
són administracions subalternes i inferiors que han de ser controlades des de dalt, sense tenir en 
compte la importància que té el bon govern local per a la vida quotidiana dels ciutadans i les 
ciutadanes  i el seu benestar i desenvolupament personal.  
 
Particularment des què el PP va assolir la majoria absoluta en les eleccions generals de 2011 està 
en marxa un procés d’involució a nivell local. La crisi econòmica i els escàndols de corrupció han 
subministrat al PP els arguments populistes necessaris per justificar les decisions legislatives 
regressives que aquest partit presenta, com si fossin fruit d’una voluntat de “regeneració” 
democràtica”. Aquest ha estat el cas de la LRSAL, norma que redueix l’àmbit competencial dels 
governs locals, sense resoldre ni un sol dels seus problemes, però que ha estat presentada com 
“limitadora” dels excessos municipals en sous i despeses innecessàries, quan en realitat ha estat 
dirigida a aconseguir que el ajuntaments deixin de ser “governs locals” per convertir-se en simples 
“administracions locals”, o sigui, que deixin des ser òrgans actius en la creació de benestar, 
convivència cívica i progrés econòmic-social i cultural, com a representants de la comunitat local, 
per passar a ser mers administradors de serveis públics bàsics, com la recollida d’escombraries o 
els cementiris.  
 
El model que defensa el PSC és el d’uns governs locals, representatius, amb autoritat i capacitat 
per crear i gestionar els serveis que els ciutadans i ciutadanes volen i necessiten en cada moment. 
Aquest model és el que hem desenvolupat al llarg d’aquest anys als municipis on hem governat i 
és el que ha portat a moltes ciutats i pobles de Catalunya a un desenvolupament social i econòmic 
sense precedents en la història de Catalunya. Els i les socialistes ens sentim orgullosos d’haver 
liderat aquest canvi amb la nostra visió del govern local, i considerem que reduir la capacitat 
d’acció dels ajuntaments és un greu error, que tindrà conseqüències en el  benestar local i la 
governança democràtica de les comunitats locals. 
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Però també hem de reconèixer que si el PP ha estat capaç de portar endavant la seva 
contrareforma local, sense oposició ciutadana, ha estat gràcies a què els ajuntaments i els seus 
responsables electes es troben afectats pel mateix desprestigi i desconfiança que avui pesa sobre 
el conjunt de la vida política i les institucions dels nostre país. 
 
A ulls de la gent, els ajuntaments són part del problema polític global: malbaratament de recursos, 
corrupció, amiguisme, llunyania respecte a la ciutadania. Per als i les socialistes és injust que tots 
els governs locals es vegin tacats per les males pràctiques i la corrupció localitzada en uns quants i 
fonamentalment vinculada a fets urbanístics, però això no ens eximeix de l’obligació de reaccionar 
en funció del fet objectiu que avui els governs locals i els seus  electes no gaudeixen de la mateixa 
confiança ciutadana, amb la qual varen comptar durant els primers anys de democràcia. La 
confiança ha estat perduda i cal recuperar-la. 
 
A tot això es suma la dificultat de trobar solucions als problemes concrets i les demandes creixents 
de la ciutadania, en un context de restricció pressupostària, que fa impossible resoldre els 
problemes per la via d’abocar-hi cada vegada més recursos econòmics. En el futur immediat 
l’equació:  “problema + increment recursos = solució” no es podrà aplicar i, en conseqüència, la 
governança local haurà d’adquirir noves formes, amb noves idees i solucions alternatives al simple 
i continuat creixement de la maquinària municipal. Els i les socialistes pensem que hem de 
comptar més amb la pròpia comunitat local, hem de ser més austers i hem de ser menys 
dogmàtics en les solucions. 
 
Ens comprometem amb una nova forma de governar des de la proximitat: la bona governança. Els 
ajuntaments han de liderar la gestió dels interessos públics locals, considerant les 
interdependències entre els agents socials i econòmics i la resta d’administracions públiques i 
fomentant el compromís actiu de la ciutadania. En aquest sentit,  fomentarem davant el govern 
espanyol la signatura i ratificació del Protocol Addicional a la Carta Europea d'Autonomia Local 
sobre el dret de participar als assumptes de les col·lectivitats locals, del 2009. 
 
Aquesta nova forma de governar els afers públics reconeix la pluralitat d’actors en la construcció 
del poble o la ciutat i fomenta la coresponsabilitat de tots ells durant el procés. I ho farem des del 
treball transversal i en xarxa i posant al servei d'aquests actors les eines necessàries per portar-lo a 
terme. La participació de la ciutadania i de les entitats i associacions en el futur de cadascun dels 
pobles i de la ciutats és la condició necessària per millorar la qualitat de la democràcia local. 
 
Enfortirem la qualitat democràtica dels nostres municipis, promovent la transparència en la gestió 
de l’acció de govern, la creació del Síndic/a municipal de greuges, com a òrgan independent per a 
la supervisió de l'administració local i la defensa dels drets de la ciutadania a l'àmbit local, la 
publicitat, la rendició de comptes, així com la participació de la ciutadania en la presa de decisions. 
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Les ciutats participatives són el millor aval d'un bon govern local. Governar amb la complicitat i 
cooperació de les entitats civils i la ciutadania en general contribueix a incrementar eficiència i 
qualitat els serveis públics, enforteix el sentiment de pertinença i canalitza amb fluïdesa les 
demandes ciutadanes. 
 
En aquest context, modernitzar l’administració local ha de servir no només per ser més eficients i 
eficaços, també per millorar la qualitat democràtica dels nostres pobles i ciutats. Apostem per una 
administració pública més relacional, dialogant, promotora i gestora de xarxes; que promou 
entorns de col·laboració i de relació, tant dintre com fora del territori. Una administració local que 
implica a la ciutadania amb l’objectiu de millorar les polítiques públiques i millorar la qualitat de 
les decisions. Promourem l’e- administració, apropant la ciutadania i les empreses tant la 
informació d’allò que fa el seu ajuntament com les gestions i tràmits més habituals. 
 
3.1 Una democràcia local més participativa. 
 
El context social als nostres pobles i ciutats ha experimentat canvis profunds. La societat ha 
esdevingut més diversa, més fragmentada i amb un major risc de conflicte i de fractura social. En 
aquesta nova realitat alguns dels paràmetres tradicionals d’activitat de les institucions resulten 
insuficients o obsolets perquè els models de polítiques universals i unificades amb continguts i 
formats idèntics no responen a les necessitats emergents. 
 
Al mateix temps, ha crescut la desafecció o el rebuig de la ciutadania cap a la classe política i, si 
més no, cap a una determinada manera de fer política. Els i les socialistes no estem exempts 
d'errors, de vegades per manca d'encert en l'actuació, per no entendre les prioritats ciutadanes, i 
d'altres, malauradament, per comportaments reprovables legalment o èticament. Són aquestes 
situacions que hem de desterrar de la nostra pràctica diària i del nostre entorn i recuperar la 
connexió i estima de la ciutadania amb una actitud proactiva de diàleg i amb més empatia. 
 
Considerem que la política és la millor eina per assolir un futur millor per a la comunitat i 
requereix un esforç constant. Entenem la política com un compromís amb la societat i també com 
un dret irrenunciable. La participació política universal i democràtica és un dret que va requerir 
d’un procés llarg i dur per ser consolidat i per això defensem que tots els membres de la nostra 
comunitat hem de compartir la responsabilitat que es deriva d’aquest dret. L’acció i l’activitat 
política no es redueixen a la delegació de l’exercici d’una tasca dels i les representants electes; 
implica un exercici continu de coresponsabilitat basat en el diàleg, la iniciativa i el treball 
permanent de tots els agents implicats a més de promoure la participació de la ciutadania en tot 
allò que sigui possible, pel bé d'aquesta coresponsabilitat permanent.  
 
Bon govern, inclou més participació i més transparència i és el concepte que resumeix aquesta 
voluntat política i que sintetitza els mitjans necessari per aconseguir-ho i permeten la rendició de 
comptes i l’avaluació de l’acció de les institucions. 
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Incorporarem els canvis socials en el disseny dels nostres ajuntaments. Els pobles i ciutats són 
l’espai de construcció col·lectiva i el govern local ha de seguir sent un agent dinamitzador i 
harmonitzador. Per això defensem uns governs municipals forts que permetin vertebrar l’acció 
conjunta de la societat a partir d’objectius compartits. 
 
Un element clau en la construcció d’aquest nou paradigma d’actuació dels governs locals és 
l’articulació d’una manera de manifestar l’autoritat pública que sigui adequada a la nova 
estructura social. L’equilibri entre ciutadania i autoritat ha canviat i per això és imprescindible 
buscar fórmules que permetin l’exercici de la responsabilitat pública de forma compatible amb 
l’increment de les demandes i la fragmentació de les preferències. 
 
Defensem un exercici de l’autoritat responsable que escolti i respecti les opcions diverses 
permetent plantejar alternatives que puguin generar un nivell d’acceptació suficient per al conjunt 
de la societat, tot tenint en compte que la defensa del bé comú és una responsabilitat 
irrenunciable dels governs. L’acció política no es pot fer des de cap veritat científica, sinó des de la 
humilitat de la representació i la il·lusió pel projecte compartit. Per això, haurà de comptar amb 
canals de diàleg i debat regulars amb la ciutadania i les seves organitzacions i promourà el contrast 
d’arguments sobre les diferents actuacions municipals. 
 
El nostre compromís pel bon govern implica treballar de forma conjunta per a la construcció d’un 
projecte compartit que tota la comunitat senti com a seu. 
 
Per això proposem: 
 

• Promoure formes diverses i creixents de col·laboració, cooperació, coordinació i 
coresponsabilització entre els ajuntaments, la resta d’administracions, la societat civil, els agents 
socials, les empreses i la ciutadania, per tal de facilitar el debat públic sobre idees i propostes  

• Donar suport al moviment associatiu de tota mena (cultural, veïnal, esportiu, educatiu, etc.) en 
aspectes de formació, assessorament, recolzament en materials i espais, etc., per tal de millorar 
les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la comunitat i la millora del seu 
funcionament democràtic  

• Implicar la ciutadania en processos de disseny, implementació i avaluació de les polítiques 
municipals, articulant un conjunt d’eines i canals que permetin el debat ciutadà i la recollida 
d’aportacions i propostes. Garantir que tots els municipis realitzin a l’inici del mandat la redacció 
d’un Pla d’Actuació Municipal que doni a conèixer el programa de treball, a partir del qual 
garantir una visió global de l’estratègia municipal, garantir la transparència, i dotar-se d’un 
instrument que permeti realitzar una correcta rendició de comptes. I comprometre’ns a obrir un 
procés participatiu abans de la seva aprovació, de forma que el PAM esdevingui un “contracte 
públic” entre l’ajuntament i la ciutadania.  
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• Ordenar i millorar els canals de participació ciutadana, promovent la presentació d’iniciatives 
ciutadanes que afavoreixin el debat polític sobre les actuacions públiques municipals. Caldrà 
aprofitar el potencial de les noves tecnologies per a l’extensió d’aquests debats i per a la 
circulació massiva de la informació necessària per a l’argumentació de les iniciatives.  

• Donar suport als processos de millora de les entitats del nostre país per a enfortir-les i potenciar-
les perquè serveixin com a eines de vertebració de la societat civil, de transformació, d’espai de 
trobada i de relació de les persones. Des del PSC considerem que aquesta xarxa suposa un gran 
actiu de capital social que ha de ser valorat com un element fonamental en l’enfortiment del 
sistema democràtic. 

• Incorporar la responsabilitat social com a pràctica que adequa i garanteix el compromís de les 
administracions a nous reptes que viuen avui dia les organitzacions en relació a la sostenibilitat, 
la igualtat d’oportunitats, el respecte a tots els col·lectius socials, etc. 

• Implicar el Tercer Sector en processos de prestació de serveis com a forma d’empoderament i 
coresponsabilitat de la societat civil en el territori. Hem de ser capaços d’involucrar la població en 
la presa de decisions sobre el model de poble, de ciutat o de barri i, des de l’inici, cal entendre 
que el territori és un teixit sensible que esdevé l’escenari vital de la ciutadania i per tant cal 
coresponsabilitzar-lo del desenvolupament del seu entorn,  trencant la distància que sovint 
separa l’administració de la ciutadania.  

3.2 Transparència i noves tecnologies, instruments per al bon govern i per a uns ajuntaments 
adaptats a una societat en canvi. 
 
És un fet indiscutible que, durant els darrers anys, s’ha experimentat a casa nostra un augment 
extraordinari de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació entre la ciutadania. 
Aquest fet, sumat a la demanda social de més transparència de les administracions i de més eines 
de participació, ens ha posat als governants democràtics davant la necessitat de donar solucions i 
respostes que la satisfacin. Aquesta realitat, que és a l’hora un diagnòstic compartit de forma 
global, troba una resposta en el model que es coneix amb el nom de “Govern Obert.” El nostre 
repte, és doncs, adaptar les estructures de gestió i de relació de l’administració amb la ciutadania, 
implementant un sistema que sigui més àgil, accessible, participatiu i transparent. 
 
Aquest nou model i la seva aplicació farà que l’Administració Pública que proposem sigui una 
administració adaptable a les necessitats de la gent. I sobretot, que amb la utilització de les noves 
tecnologies es propiciarà que es pugui fer més, amb menys recursos. Volem, per tant, impulsar 
aquest nou model en el que els equips de treball transversals puguin donar resposta als nous 
reptes de l’Administració Pública. En definitiva, un nou model en el qual la col·laboració de totes 
les parts implicades sigui una realitat. Volem que la transparència sigui un fet mitjançant la 
publicació d’un portal de dades obertes en el qual la ciutadania trobi respostes, però que també 
pugui generar activitat al seu voltant. Però no només ser transparents de cara a la ciutadania. 
Aquesta obertura de dades ens donarà una administració que farà seva la interoperabilitat i en 
conseqüència permetrà oferir uns millors serveis en col·laboració amb altres administracions. 
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La transparència és un element clau del procés d’enfortiment de la qualitat democràtica en la vida 
pública.  
 
Impulsarem l'aprovació de codis de Bon Govern. També impulsarem la publicació de les 
retribucions íntegres dels càrrecs públics electes, directius i personal de confiança de les 
administracions locals, així com les declaracions de béns patrimonials. En aquest mateix sentit, 
actuarem amb immediatesa, agilitat i fermesa en els casos de corrupció o actuacions irregulars 
que es detectin, respectant el principi d'audiència i de presumpció d'innocència. 
 
Per promoure una relació honesta entre ciutadania i govern cal construir vincles de confiança i 
respecte mutus fent més transparent la relació entre les parts. Farem possible la comunicació amb 
la ciutadania de forma clara i accessible. 
 
El nostre compromís amb la ciutadania implica no només la lluita per un model de societat més 
humana i amb valors, sinó també la garantia d’un procés transparent i honest que permeti la 
construcció d’una ciutadania responsable i informada. Per això hem d’avançar en aquelles formes 
de gestionar les institucions que permetin retre comptes a la ciutadania de la política i gestió fetes. 
Farem un exercici de pedagogia constant de què, per què i com s’han fet les diferents actuacions. 
 
Buscarem noves formes perquè els ciutadans i les ciutadanes tinguin espais per interactuar de 
forma responsable amb les accions endegades pels governs municipals. En aquest ordre de coses,  
valorem molt positivament una ciutadania activa. Veïns i veïnes compromesos amb els pobles i 
ciutats. Des del socialisme volem implicar la ciutadania en l’activitat dels governs municipals 
perquè tots formem part d’una societat que avança gràcies a l’acció conjunta. 
 
El Tercer Sector i el conjunt de la xarxa i agents socials són un exemple d’eina fonamental per al 
foment d’aquesta ciutadania informada, responsable i implicada, i esdevenen agents econòmics i 
socials de gran importància per a l’impuls d’una societat més inclusiva i solidària. 
 
3.3 Uns candidats i candidates amb compromís ètic. 
 
Els candidats i les candidates socialistes a les properes eleccions municipals assumeixen que entre 
els seus objectius prioritaris està la recuperació de la confiança dels ciutadans i les ciutadanes i 
reestablir la credibilitat en la política i per aconseguir-ho, és  necessari articular una nova forma de 
governar. 
 
Aquest objectius exigeixen debat i concreció, perquè no es tracta únicament de fer declaracions 
retòriques, sinó de crear un nou paradigma polític aplicat al govern local, sota els principis de, 
transparència, connexió amb la comunitat, i innovació en la gestió dels serveis públics. 
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Per aquest motiu els i les socialistes adoptem els següents compromisos de bon govern local: 
 

1. Compromís de transparència. Els ajuntaments socialistes no poden tenir absolutament res a 
ocultar. Totes les decisions, dades i accions han de ser públiques i han de poder ser consultades 
per la ciutadania, en format  àgil, senzill, de maneig intuïtiu, a través de la xarxa.  

2. Compromís amb la legalitat. Els governs, més que ningú, han de ser  estrictes en el compliment 
de la llei, que és la principal garantia dels que no tenen res. Els governs fan les lleis i les normes i 
les han de respectar abans que ningú. 

3. Compromís ètic. Els candidats i les candidates socialistes signaran i faran públic un codi de 
principis ètics en el moment de presentar-se. El partit farà complir aquest codi i retre compte a la 
ciutadania de la seva aplicació. 

4. Compromís amb l’eficiència en la despesa o inversió púbica. Els diners públics han de ser utilitzats 
amb cura extrema. Els i les electes socialistes es comprometen a aplicar criteris d’eficiència en 
totes les despeses públiques. A tots els ajuntaments es crearà un comitè pressupostari, amb 
participació ciutadana i capacitat per exercir el seguiment de l’execució del pressupost. 

5. Compromís amb la separació entre política i gestió. La ciutadania censura que els partits polítics 
colonitzin l’administració pública, per aquest motiu ens comprometrem a separar de forma clara 
les responsabilitats polítiques i les administratives. 

6. Compromís per governar des del consens. En una societat complexa cal governar a través de la 
mediació entre els diferent actors i interessos, de forma sostenible i amb respecte cap a la 
comunitat i la seva història. 

7. Compromís amb l’equitat. La desigualtat és una de les principals amenaces a les quals 
s’enfronten les societats democràtiques a principis del segle XXI. Les comunitats locals s’han de 
convertir en forces reequilibradores d’aquesta tendència que la crisi ha accentuat al nostre país. 
Tots els ciutadans i les ciutadanes han de tenir assegurat el seu mínim vital i de vida digna, així 
com les oportunitats que el seu talent mereixi. 

8. Compromís amb l’eficàcia. Per aconseguir millor servei a la ciutadania cal apostar per una 
administració electrònica integral que implica la mecanització absoluta dels processos 
administratius i la relació electrònica amb la gent, amb caràcter general, com a garantia de  
qualitat dels serveis, accessibilitat, transparència i reducció de costos. 

9. Compromís  amb la ciutadania i la seva capacitat col·laborat iva. Les polítiques de benestar, 
educatives i culturals a nivell local han de comptar amb la implicació de la societat organitzada. 
L’expansió permanent de grans màquines administratives públiques per ocupar-se dels 
problemes ja no és solució. Hem de continuar proporcionant serveis públics, però sota formes de 
prestació  més lleugeres, pel que fa costos de producció i administració. Cal aprofundir en 
fórmules de coproducció amb la mateixa ciutadania i les seves associacions i cal  sobretot 
desterrar la idea de l’uniformisme en la prestació de serveis. La participació en els afers públics 
no és quelcom que depengui de l’existència d’un reglament, ni d’uns drets que són exercits pels 
activistes de qualsevol causa, sinó que forma part d’una cultura de govern o forma de fer les 
coses. Escoltar, escoltar i escoltar, són tres prioritats bàsiques per garantir el vincle que un 
govern local ha d’exercir amb la ciutadania a la qual representa. 
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10. Compromís amb l’avaluació dels resultats de l’activitat municipal. Els ajuntaments socialistes 
s’han de comprometre a avaluar els resultats impactes de la seva gestió. Anualment es 
presentarà al ple municipal un informe d’avaluació. L’existència d’una política o servei restarà 
sempre condicionada a la seva avaluació. Subvencions, bonificacions i altres formes d’ajuts 
hauran de ser aprovades sempre per un període determinat i la seva continuïtat supeditada a 
avaluació. 

El candidats i candidates del PSC són garantia de bon govern local perquè cada un dels homes i 
dones que es presenten en les llistes del PSC ha signat un compromís amb el “Bon Govern”: 
Transparent, legal, responsable, objectiu, previsor, atent a les necessitats de les persones, orientat 
a resultats, que passa comptes i alhora fermament convençut de la responsabilitat central que els 
governs locals tenen en la millora de les condicions de vida quotidiana de la ciutadania. 
 
Un compromís que és un veritable contracte amb veïns i veïnes de cada municipi de Catalunya.  
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PROGRAMA ESPECÍFIC.- Unes ciutats i pobles sostenibles i que lluitin 
contra la desigualtat. 
 
4.1 Un urbanisme per a les persones. 
 
Els canvis que s’estan produint a la societat com a conseqüència de la crisi que començà al 2007 i 
de les polítiques d’austeritat imposades per les institucions europees governades per la dreta ens 
obliguen a repensar i/o modular algunes de les polítiques urbanes posades en marxa durant els 
anys anteriors i sobretot les prioritats d’actuació en el camp de l’urbanisme, l’espai públic, 
l’habitatge i de l’espai per a la producció i les activitats. 
 
Entre els aspectes que emmarquen l’actuació socialista en el camp de la gestió territorial dels 
municipis en el proper mandat, podem assenyalar els següents: 
 
1. El creixement que han experimentat els pobles i ciutats de Catalunya en el període 1995-2007 
ha permès finançar la inversió i realitzar una sèrie de polítiques urbanes expansives (sòl, habitatge, 
infraestructures i equipaments, etc.). Ja durant la crisi i com a conseqüència de les polítiques 
d’estímul aprovades pel govern socialista, mitjançant el FEIL i altres, els ajuntaments van poder 
continuar invertint en les infraestructures i equipaments compensant en part l’aturada del sector 
privat. 
 
Durant el mandat 2015-2019 es preveu el manteniment de les restriccions pressupostàries que 
han caracteritzat les polítiques públiques des de 2011 i una demanda feble d’habitatge i sòl per 
activitats. Aquesta situació cal aprofitar-la per redirigir les prioritats cap a la ciutat consolidada i 
cap els processos de sanejament, millora i rehabilitació dels teixits urbans més degradats. En 
aquest sentit caldrà, més que mai, sumar esforços amb l’entorn territorial, econòmic i 
institucional, cercant la col·laboració privada, i en cas que les circumstàncies ho facin possible,  
promoure actuacions per cooperació o compensació d’unitats d’actuació que siguin viables. Així 
mateix, caldrà explorar les fórmules d’actuació i de gestió amb col·laboració públic privada quan es 
donin  les condicions adients pel que fa als objectius i la rendibilitat social i es defensi l’interès 
públic. 
 
2. Després d’una etapa (fins al començament de la crisi) on l’èmfasi s’ha posat en la millora de la 
urbanització, les infraestructures, els equipaments i els serveis urbans, caldrà centrar l’esforç en 
mantenir tot el patrimoni urbà acumulat. En aquest sentit,  cal pensar en com es conserven les 
infraestructures i els equipaments que al llarg dels últims anys s’han construït i que suposen un 
patrimoni bàsic per al desenvolupament de serveis de qualitat i contribueixen d’una manera 
important a generar cohesió i qualitat de vida. No tindria cap lògica descuidar-los. Això ens porta a 
la necessitat de realitzar Programes de manteniment sistemàtic, que poden incloure la 
racionalització en clau ambiental dels espais i els equipaments urbans. 
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En aquest context d’inversió a la baixa és més important que mai una bona programació 
econòmica de les escasses actuacions que es facin. Els Plans d’Inversions Locals seran, per tant, 
més selectius, hauran d’estar millor programats, i han de comptar amb més consens amb els 
actors i agents afectats.  

3. Després d’una etapa amb una activitat immobiliària desfermada, assistim a una altra on molta 
gent que havia accedit a la propietat de l’habitatge (via crèdit) està perdent el seu habitatge. El fet 
coexisteix, en molts municipis, amb un parc important d’habitatges buits i un repunt del parc 
d’habitatges de lloguer. Davant d’aquests fets, els ajuntaments que havien fet promocions 
d’habitatge han de replantejar la seva política posant més èmfasi en la intermediació que en la 
construcció, sobretot pensant en aquells col·lectius que no estan en condició d’entrar en el mercat 
d’habitatge (joves, aturats, pensionistes, etc.). 

4. Aquest cicle de baixa activitat inversora, no ens pot fer oblidar la necessitat de planificar a mig i 
llarg termini per adaptar les previsions urbanístiques i les estratègies urbanes al nou paradigma 
social i econòmic. L’urbanisme és, en aquest sentit, una eina per preveure la ciutat, per fer el 
projecte de ciutat, que és un projecte eminentment polític. En qualsevol circumstància, 
l’urbanisme municipal ha de liderar el procés continu de construcció de la ciutat com a espai 
col·lectiu, amb les exigències de millora continua de l’equitat, l’eficiència i la sostenibilitat que la 
societat actual reclama. En aquest sentit, el proper mandat és un bon moment per repensar 
determinades previsions i actuacions previstes, introduint d’una manera decisiva el factor “lluita 
contra les desigualtats creixents” en les previsions urbanístiques. Està clar que cal aprofitar el 
moment per adaptar tots el instruments de planejament i gestió a les noves necessitats de les 
noves polítiques públiques. 
 
L’aturada de les polítiques urbanes expansives és una oportunitat per reflexionar sobre l’essència 
del que considerem des de l’esquerra que ha de ser la ciutat i de com ha d’estar ordenat el 
territori. La ciutat compacta (requereix una densitat mínima), diversa (no especialitzada), ben 
equipada (equipaments públics però també un espai públic de qualitat, zones verdes, comerç i 
oci), amb un bon transport públic i una bona salut mediambiental genera bones condicions per 
afavorir la igualtat d’oportunitats i per augmentar el benestar de la seva ciutadania. Sobre aquesta 
base,  els i les socialistes, amb l’educació i els serveis a les persones i la cultura, volem edificar una 
societat més democràtica i més justa. 
 
Els socialistes en els ajuntaments de les viles i les ciutats catalanes han treballat de valent en 
aquests objectius durant els últims anys però la crisi ha aguditzat de manera important el 
problema de la desigualtat. A aquest fenomen que a nivell territorial no és nou (segregació 
espacial de determinats col·lectius socials) però que ara s’ha accelerat, cal prestar-li atenció 
preferent ja que una ciutat on s’aguditzen fortes desigualtats comença un camí sense retorn. Cal 
reorientar moltes de les polítiques locals i introduir i la lluita contra la desigualtat, i a favor de la 
inclusió, en els plantejaments inicials de qualsevol política pública, inclosos el planejament 
urbanístic i territorial. 
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Així mateix els i les socialistes estem compromesos en la millora democràtica del govern local. I 
per això l’acció dels responsables de les àrees territorials, implicarà una nova manera de fer 
urbanisme, amb més participació ciutadana, amb més transparència, amb més col·laboració 
institucional i amb més cooperació amb la resta de municipis. 
 
Poques qüestions de localització d’usos i activitats tenen un component estrictament municipal el 
que implica que és més necessari que mai la cooperació i la col·laboració supramunicipals. Els 
ajuntaments, entre ells, i amb la Generalitat, han de sumar esforços per ordenar el territori ja que 
la implantació d’activitat no segueix una pauta coherent amb les necessitats d’una ordenació 
territorial equilibrada i sostenible. Ho veiem amb la tendència a la ciutat difusa que complica la 
creació de ciutats cohesionades i la prestació de serveis de mobilitat i altres.  
 
En la fase en què es desenvoluparà el mandat municipal 2015-2019 caracteritzada per l’absència 
de creixement i per la consolidació fiscal molts dels instruments urbanístics tradicionals no 
serveixen. Al mateix temps la incorporació de la sostenibilitat i de les noves activitats ens obliguen 
a innovar en les eines urbanístiques. Això pot incloure aprofundir en les formes i els continguts en 
què les polítiques públiques poden utilitzar la col·laboració de les empreses per millorar els serveis 
públics sempre des d’una definició i control públic dels mateixos. 
 
Aquest conjunt d’intencions i reflexions es concreta en: 

• L’aposta socialista per la millora de la democràcia local implica una nova manera de fer el 
projecte de ciutat amb més participació, mes transparència més cooperació i més col·laboració 
institucional. Així mateix,  els i les socialistes volem lligar aquesta aposta a la necessitat d’adaptar 
la ciutat als nous requeriments mediambientals i a la idea del govern local com a abanderat de la 
defensa i millora de l’Estat del Benestar.  

 
4.1.1 La ciutat compacta com a model territorial. 
 
En paral·lel amb la millora dels centres urbans i dels seus barris, han aparegut perifèries 
residencials de baixa densitat que consumeixen molt sòl i amb models d’implantació oposats a les 
característiques de les nostres ciutats i viles tradicionals. Als efectes negatius d’aquestes “noves 
ciutats” en el funcionament territorial i els serveis: la impossibilitat de ser ateses pel transport 
públic, la dificultat d’abastir-les de serveis públics, el major consum de sòl, aigua i energia, etc., 
s’afegeixen altres com la manca d’estructura urbana que promou l’individualisme, l’absència 
d’espais de socialització, la compartimentació i l’especialització social, etc., que van en contra de la 
nostra idea del que ha de ser la ciutat. La situació actual, requereix un repensament d’aquest tipus 
d’implantació de l’habitatge al territori. En particular, caldria reflexionar sobre les estratègies 
(cada cas serà diferent) d’evolució cap a una estructura més urbana (densificació, interconnexió al 
centres, dotacions, etc.). 
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Especial significació tenen les urbanitzacions residencials en espais rurals i forestals construïdes 
majoritàriament en els 70 i 80. Des dels governs municipals s’ha fet una tasca important per tal de 
dotar d’infraestructures aquestes urbanitzacions. En aquest sentit,  cal reivindicar la tasca dels 
socialistes al govern de la Generalitat pel que fa a l'impuls d'un ordenament i d'una millora de les 
urbanitzacions que no ha tingut continuïtat pel govern de CIU. 
  
En sentit contrari, ens trobem amb el problema de degradació de barris dintre de les ciutats per 
un conjunt de causes econòmiques i socials que impliquen sempre la degradació arquitectònica de 
les edificacions i el paisatge urbà. Hem de reivindicar el programa de barris impulsat pels governs 
socialistes a la Generalitat i demanar el seu restabliment. La valoració positiva d’aquesta iniciativa 
té a veure amb l’enfoc integral (i no només centrat en una necessària actuació física sobre les 
edificacions) en aquells sectors de les ciutats i el pobles que per diferents circumstàncies estan en 
una situació més degradada. Aquesta estratègia apunta a una manera adequada de plantejar la 
remodelació, la rehabilitació, o la regeneració de determinats teixits urbans degradats. Per tant: 
 

• Defensem la ciutat compacta a nivell físic com a forma d’utilització sostenible dels recursos, del 
territori i de l’energia i la defensem, també a nivell de projecte social, perquè l’única que permet 
la promoció del que persegueix el nostre projecte: cohesió i integració, mes igualtat, espai urbà 
social, ciutat complexa quant als usos i les funcions, transport públic en detriment del privat, 
ciutat dotada de serveis i equipaments de qualitat i sostenibles. Aquest model desitjat implica 
revisar determinats desequilibris que després de la crisi són més patents, planejaments i 
previsions municipals de territoris amb baixa densitat i l’atenció preferent als problemes dels 
barris degradats. 

 
4.1.2.- L’espai públic per a tothom, l’essència del nostre model de ciutat. 

L’espai públic és l’essència i l’ànima dels nostres pobles, barris, viles i ciutats. La ciutat comença en 
allò que compartim, en el que ens és comú, l’espai públic és l’escenari on exercim els drets de 
ciutadania; el patrimoni compartit per totes i tots els ciutadans i les ciutadanes que fem aquest 
país. 
 
L’espai públic ha de generar identitat i permetre que la gent senti com a propi un lloc. Aquest 
sentiment de pertinença és clau per millorar l’autoestima, així com per generar implicació i 
responsabilització dels veïns i veïnes envers el seu barri, la seva ciutat o vila i també entre ells 
mateixos; d’aquesta manera s’aconsegueix, també, enfortir la cohesió.  
 
Al llarg de molts anys, els i les socialistes hem treballat activament en la configuració d’un espai 
públic democràtic, integrador i respectuós amb tots els seus protagonistes. Perquè l’espai públic 
esdevé l’escenari central de la convivència, és on cristal·litza la ciutadania, i allà on els canvis i les 
transformacions tenen el seu reflex de forma més evident i ràpida. Aquest espai es construeix des 
dels entorns bàsics de convivència i comunitat que són els pobles i barris. 
 



CONVENCIÓ MUNICIPAL 2015 – DOCUMENT MARC 

 97 

En uns moments d’especial dificultat, quan la crisi econòmica global colpeja els nostres pobles, 
viles i ciutats, és quan més es posa en evidència la fragilitat de l’espai públic. I precisament per 
això, refermem la nostra aposta per un espai públic de qualitat, que sigui garantia de convivència, 
de l’equilibri social i territorial i fonament de la cohesió social. 
 
L’espai públic que defensem és aquell en el qual, en condicions de llibertat i igualtat, tots els 
ciutadans i ciutadanes poden exercir els seus drets, posant en comú unes regles de joc per a 
l’exercici dels deures de la convivència que genera coneixement mutu i permet la comunicació i 
col·laboració veïnal. El nostre compromís és el de garantir aquest drets, evitant situacions 
d’apropiació excloent i la vulneració de les normes de convivència.  
 
Aquesta apropiació té un cas singular que es la utilització de l’espai públic per part d’activitats 
privades que no aporten cap ús ni benefici directe al conjunt de la comunitat. Aquesta tendència 
es manifesta en determinades zones dels nostres municipis turístics creant en la ciutadania una 
sensació d’apropiació privada de l’espai públic.  
 
Igualment, malgrat els avenços en l’ordenament de les activitats publicitàries a la ciutat i la 
recuperació del paisatge urbà,  detectem una relaxació dels criteris comunament acceptats i una 
utilització creixent de l’espai públic per a activitats comercials d’empreses privades. Els socialistes 
creiem que les activitats publicitàries i privades a l’espai públic han de ser excepcionals i cal que 
estiguin regulades. El mercat publicitari té una lògica que és contradictòria amb el concepte d’un 
espai públic ordenat i per a tothom. Actualment,  amb la diversificació de suports publicitaris (TV, 
Internet, etc.),  la publicitat al carrer ha de restringir-se progressivament i concentrar-se en la 
divulgació de les activitats de comerç i ús de la ciutat (rètols, panel informatius, etc.). 
 
També,  en alguns casos, han proliferat terrasses d’establiments de restauració en espais públics o 
voreres que no reuneixen les condicions per garantir un ús equitatiu de l’espai públic per part dels 
diferents grups de ciutadans i ciutadanes  que utilitzen la ciutat. Especialment greu, a més, és que 
alguns d’aquest espais s’han adequat per poder fumar, anant en contra d’una política de salut 
pública que els i les socialistes tenim molt interioritzada i en la qual creiem fermament. La ciutat 
mediterrània convida a viure a l’exterior i els establiments privats de restauració col·laboren a 
generar una ciutat més atractiva i a una oferta  de serveis més àmplia, però cal establir les zones 
de la ciutat on aquestes activitats a l’aire lliure són possibles, en funció de les característiques de 
l’espai públic i les possibles afectacions a la vida del veïnatge.  
 
És en aquest sentit que els i les socialistes impulsarem les següents mesures: 
 

• Apostarem per un disseny de l’espai públic que afavoreixi la convivència, on hi tinguin cabuda el 
màxim d’usos possibles,  de manera que tothom en gaudeixi, des dels infants a la gent més gran i 
amb igualtat entre homes i dones, evitant d’aquesta manera la monopolització de l’espai per 
col·lectius concrets o per activitats econòmiques amb fins exclusivament privats. Treballarem per 
protegir, gestionar i ordenar el paisatge urbà.  
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• Treballarem pel manteniment i la cura de l’espai públic de qualitat i accessible ja que la seva 

degradació té una incidència directa en l’ús i la convivència. En aquest mateix sentit, actuarem 
pedagògicament perquè tota la ciutadania tingui cura dels béns públics, fent complir les normes 
de convivència i civisme. 

 
• Pel que fa a la publicitat a l’exterior no vinculada amb els establiments comercials ni a la 

informació ciutadana,  treballarem per una progressiva retirada de l’espai públic. 
 
• Pel que fa les terrasses i altres ocupacions privades de l’espai públic,  delimitarem espais de 

manera que es compatibilitzin els usos del veïnatge i que no es produeixi, en la pràctica, un ús 
privatiu de l’espai públic. 

 
4.2. Garantir el dret de tothom a un habitatge digne. Cap família sense llar. 
 
Hem tornat a posar la política d’habitatge entre les prioritats del nostre programa, però cal un 
redisseny de les polítiques del passat (que ja s’està produint durant el mandat que ara acaba). 
L’habitatge,  que és un dret, es torna a situar com una necessitat per a àmplies capes de població i 
per tant cal veure com es reorienten les polítiques locals per influir en la producció i en la 
satisfacció de la demanda poc o gens solvent. Hi ha una nova situació social, salaris a la baixa i 
molta gent a l’atur, absència de crèdit, etc., però, en canvi, hi un important “stock” d’habitatges 
buits i una activació del mercat de lloguer. Els ajuntaments poden fer més intermediació entre el 
parc d’habitatges (sigui privat o públic) i la demanda. Algunes de les coses que estan fent les 
Oficines Locals d’Habitatge van en la bona direcció.  
 
En aquest tema com en d’altres en què els ajuntaments tenen poques o nul·les competències,  
reclamem protagonisme pels ajuntaments ja que son els que estan més a prop dels problemes i 
poden estar millor situats per resoldre els greus problemes socials que està generant l’esclat de la 
bombolla immobiliària. 
 
La prioritat és pal·liar els efectes en les famílies de la crisi i de l’esclat de la bombolla immobiliària. 
Per això, treballarem per tenir als municipis una oferta permanent de lloguer assequible per 
garantir l’accés al dret de l’habitatge a les famílies que han estat colpejades per la crisi, tenen un 
nivell de recursos baix (treballadors pobres) o que es troben en risc d’exclusió social. 
 
En aquest sentit proposem: 
 

• Impulsarem una nova política de l'habitatge a nivell local per tal d'avançar en el procés de 
garantir a tothom el dret a un habitatge digne, per tal que en aquest moment de crisi no hi hagi 
"cap família sense llar". 
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• Exigirem al Govern de la Generalitat que incrementi els recursos del contracte programa de 
serveis socials bàsics per tal de fer front al creixement del nombre de famílies sense ingressos 
que no poden pagar els preus del lloguer i els subministraments bàsics de gas, electricitat i aigua. 

 
• Impulsar els plans locals contra la pobresa energètica lligats a la política de foment de l'accés a 

l'habitatge, exigint a l'Estat i a la Generalitat els recursos necessaris per dur-la a terme. 
 

• Aturar els desnonaments, i que totes les famílies necessitades puguin romandre a l’habitatge 
hipotecat en règim de lloguer o d’usdefruit fins que puguin obtenir un nou habitatge a la mida de 
les seves possibilitats.  

 
• Com ja ho estan fent molts ajuntaments governats pels socialistes, establirem programes 

d’acompanyament a les famílies desnonades per garantir un reallotjament en nous habitatges 
amb un lloguer assequible. 

 
• Impulsarem la implantació d’Oficines de Mediació Hipotecària, que treballaran de forma 

coordinada amb les Oficines Locals d’Habitatge i els Serveis Socials Bàsics. Les oficines locals 
d’habitatge són un instrument de suport, informació, assessorament i acompanyament del 
ciutadà en tot allò relacionat amb l’habitatge. Per això, reclamarem la seva continuïtat així com 
recursos necessaris per a què puguin seguir exercint les seves funcions com ho han fet fins ara.  
 

• Reproduirem el model endegat per molts ajuntaments socialistes, com per exemple, Santa 
Coloma de Gramenet i Terrassa, entre altres, en l’aplicació de multes a les entitats financeres que 
disposin de pisos buits durant més de dos anys als nostres municipis si aquests no els posen en el 
mercat, oferint el lloguer social com la millor alternativa per la seva ocupabilitat. A més, instarem 
ala Generalitat a què apliqui aquesta mesura a tota Catalunya. 
 

• Exigirem una major celeritat en el traspàs dels pisos que les entitats financeres han cedit a 
l’Agència Catalana de l’Habitatge, per tal que els ajuntaments els destinem a lloguer social fent 
complir el conveni perquè els pisos arribin en bones condicions d’habitabilitat i de forma ràpida. 
 

• Impulsarem totes aquelles iniciatives que ajudin a fer de la dació en pagament una realitat en 
relació a les hipoteques sobre l’habitatge habitual. De la mateixa manera, els i les socialistes 
treballarem a nivell parlamentari per tal d’impulsar l’articulació de noves mesures de regulació 
pel que fa a la legislació vigent en matèria de regulació de les empreses de taxació i de les seves 
normes d’actuació. 
 

• Ens comprometem a posar en marxa Taules de Treball en temes d’Habitatge i de Pobresa 
energètica, amb presència del teixit social, administració i agents implicats. 

 
Pel que fa a la política d’habitatge a mig i llarg termini: 
 

• Prioritzarem la millora i la rehabilitació de les edificacions residencials dels barris i conjunts 
urbans més necessitats, millorant l’accessibilitat, l’eficiència energètica, les instal·lacions i el 
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paisatge urbà. Incentivarem la cultura del manteniment mitjançant plans territorials que 
conjuguin mesures de suport tècnic, de gestió de comunitats i subvencions. En aquest sentit, 
reclamarem a nivell nacional el retorn del Pla de Barris de la Generalitat que va posar en marxa el 
govern socialista i que l’actual govern de CiU, amb el suport d’ERC,  ha aturat. Creiem que una 
política decidida en aquest camp, tant a nivell nacional com local, representa, també, una 
oportunitat per generar ocupació de proximitat i en els sectors de la construcció que tenen a 
veure amb la rehabilitació. 
 

• Potenciarem el desenvolupament dels Plans Locals d'Habitatge (PLH) per tal de definir les 
propostes i compromisos municipals en matèria d'habitatge així com els mecanismes de 
solidaritat urbana.  
 

• Impulsarem les Oficines Locals d’Habitatge per unificar l’acció social en l’habitatge a nivell 
municipal i la coordinació d’elles en àmbits metropolitans o comarcals. 
 

• Potenciarem la construcció d’habitatge sota la figura de “drets de superfície” per evitar la 
despatrimonialització de sòl públic dels ajuntaments i, a la vegada, com a instrument de 
finançament de l’habitatge públic.  
 

• Impulsarem un augment del parc públic d’habitatges de lloguer, una orientació de la política de 
sol a aquest objectiu (que inclogui ampliar el dret tanteig i retracte en determinades zones de la 
ciutat i dels pobles), una major intermediació dels ajuntaments amb els agents privats i 
institucionals per proveir d’habitatge a les famílies de baixos ingressos i una aposta per la 
concertació amb entitats del Tercer Sector per a la gestió de l’habitatge social. 

 
4.3. Sostenibilitat: ciutats més saludables i més igualitàries. 
 
L’esquerra ha liderat la planificació i gestió en clau mediambiental del territori i de la ciutat. Ara, 
arran de les constatacions científiques sobre el canvi climàtic els i les socialistes tenim un nou 
repte i un compromís afegit amb les noves generacions. Les ciutats i els pobles tenen un paper 
molt important en la lluita contra el canvi climàtic, que és un compromís amb el medi ambient i 
amb la sostenibilitat. Però, en definitiva, és un compromís per millorar la salut i la qualitat de vida 
de les persones, i per fer societats més igualitàries. I sobretot, ja que el socialisme treballa per fer 
una societat més justa, igualitària i segura, és un treball pensant en el futur, en el benestar de les 
noves generacions. Els objectius principals són: l’ús eficient de l’aigua i l’energia, amb la reducció 
d’emissions de CO2, un planejament del territori que salvaguardi la biodiversitat (espais oberts, 
corredors biològics, etc.) i la consecució d’un ambient urbà més sà amb la reducció de la 
contaminació de l’aire, la lumínica i l’acústica. 

Estem compromesos amb la sostenibilitat, som impulsors del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per la  
sostenibilitat energètica local que persegueix la reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle mitjançant actuacions d’eficiència energètica i implantació de fonts d’energies 
renovables. Aquest pacte i els instruments que es deriven (PAES, etc.) son una oportunitat per 
avançar cap al model de ciutat que proposem.  
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Una actuació en pro de l’eficiència energètica és una manera d’aconseguir significatius estalvis 
econòmics, que es poden destinar a mantenir serveis bàsics o a atendre els col·lectius més 
vulnerables. A més,  la implantació de mesures d’eficiència energètica implica l’adopció de noves 
tecnologies, esdevé un element de modernització de les nostres ciutats i pobles i implica la 
potencial creació d’ocupació en un sector innovador, com és el de les energies renovables i els 
sistemes energètics. Aquest és un camí d’esforços progressiu, per això: 
 

• Pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic, impulsarem que els ajuntaments s’adhereixin a la 
iniciativa “Mayors Adapt” de la Comissió Europea i  adaptin les seves estratègies urbanes a la 
lluita contra el canvi climàtic i reduir la vulnerabilitat local davant dels seus efectes. 

 
• Per assolir millores en aquest camp,  inclourem aquesta perspectiva en totes les polítiques locals 

de manera transversal.  
 

• Impulsarem una nova fase decidida en els àmbits de la mobilitat (pública i privada),  les 
edificacions i l’habitatge i l’energia, i estudiarem les adaptacions necessàries en relació als 
efectes que es deriven del canvi climàtic. 

 
4.4. Una mobilitat més sostenible treballem per pal·liar els efectes del canvi climàtic i fem una 
ciutat a escala de les persones. 
 

Tenim una visió sostenible dels nostres pobles i ciutats,  el que implica tenir en compte els 
processos de la futura mobilitat des del planejament de la ciutat, ja que un sistema de mobilitat 
està condicionat per la distribució dels habitatges, les centralitats i la localització de les activitats 
econòmiques dintre del territori. Atenent això, proposem: 
 

• Continuarem treballant per millorar el transport públic intra i interurbà, impulsant la 
sostenibilitat del sistema. Potenciarem els Plans de Mobilitat Urbana, com a instrument de 
reflexió sobre l'ordenació dels nostres pobles i ciutats i sobre el creixement de la ciutat i la seva 
connectivitat, tot apostant pel seu caràcter participatiu. Impulsar la creació de pactes per a la 
mobilitat que promoguin la participació i la coresponsabilitat en el redisseny d’un nou model de 
transport més sostenible i accessible.  
 

• Apostarem pel transport públic a preus assequibles i en les centres urbans continuarem la 
política ja iniciada de limitació progressiva del trànsit privat (exceptuant veïns) amb coherència 
amb la nostra proposta en pro de la sostenibilitat i d’una ciutat més saludable, més segura i un 
espai públic d’ús preferents per als vianants i la mobilitat sostenible (bicicleta i transport públic). 
Promourem itineraris per vianants per fomentar la salut i l’exercici físic. 

 
• Donarem continuïtat als Consells de la Mobilitat i a les taules sectorials de mobilitat per tal de 

dinamitzar el diàleg amb la ciutadania.  
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• Prosseguirem en la millora de la qualitat de les vies i els carrers a partir de la millora de 
l’accessibilitat dels vials dels barris, eliminant obstacles sobre l’espai públic i la pacificació de les 
vies de la ciutat. 

 
• Protegirem les àrees urbanes més sensibles de la intrusió del cotxe, tot racionalitzant l'ús del 

vehicle privat en els desplaçaments urbans, limitant a determinats carrers les funcions de 
distribució urbana i d'accés als barris de la ciutat. 

 
• Promourem els desplaçaments urbans individuals i col·lectius per mitjans no motoritzats i, per 

tant, no contaminants, augmentant així la seguretat i la comoditat de vianants i ciclistes. 
 

• Fomentarem l’ús del transport públic a l'interior de la ciutat i trams interurbans, millorant la seva 
qualitat, accessibilitat, fiabilitat, eficàcia i seguretat.   

 
• Potenciarem l’ús de la bicicleta  com a medi de transport alternatiu dins dels nuclis urbans i 

periurbans, tot garantint una xarxa d’infraestructures eficient i adequada a la seguretat de les 
persones vianants. 

 
• Cercarem fórmules per a municipis petits i nuclis urbans dispersos per donar cobertura de 

transport públic, tenint en compte com a principals objectius la prestació de serveis i l’estalvi dels 
costos econòmics. 

 
• Treballarem perquè la distribució urbana de mercaderies sigui més eficaç, sostenible i que 

produeixi menys interferències en l'ús de l'espai públic. 
 

4.5. Preservar la biodiversitat per conservar la nostra casa que és el planeta Terra. 
 

Els sistemes urbans poden contribuir a preservar la biodiversitat mitjançant la creació d’espais 
multifuncionals, espais de transició i espais verds de major complexitat estructura amb l’objectiu 
de constituir infraestructures verds (Green Infraestructure en la concepció de la Comissió 
Europea). Creiem en la sostenibilitat, en la defensa del territori i en la vinculació a l’economia 
verda, entenent que aquesta pot esdevenir part important en la reactivació econòmica i 
l’ocupació. En aquest sentit proposem: 

 
• Augmentar el verd urbà, allà on sigui possible planificar i gestionar un sistema d’espais verds 

urbans per al conjunt dels municipis, que afavoreixi la preservació de la biodiversitat. Així com, 
facilitar la intercomunicació entre zones verdes, a través de corredors que potenciïn els trajectes 
a peu i amb bicicleta per les ciutat, en entorns agradables, tranquils i poc sorollosos.  

 
• Reforçar la investigació i el desenvolupament del sector ambiental tot tenint cura que les 

espècies exòtiques invasores no suplantin les autòctones i no malmetin, tant en el medi urbà 
com natural  

 
• Gestionar de manera integral el litoral per garantir la qualitat dels espais costaners. 
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• Potenciar empreses i emprenedors en la nova economia verda lligada a aspectes ambientals i de 
defensa de la natura.  

 
• Apostar pel voluntariat ciutadà de les zones verdes fent coresponsables els veïns i veïnes de la 

conservació i la qualitat de l’espai verd. 
 
4.6. L’aigua, un dret humà. 
 
Considerem l’aigua no només com un recurs natural sinó com un dret humà reconegut ja per 
l’ONU el 2010 i que en el nostre ordenament jurídic restaria inclòs com un dret derivat del dret 
fonamental a la vida. 

 
Aquesta concepció de l’aigua com un dret universal per a tothom ha de tenir implicacions i 
conseqüències en: 
 - dret a l’accés a l’aigua per a ús domèstic 
 - dret al sanejament. 

- dret a la informació respecte el cicle integral de l’aigua. 
 
Cal construir un nou acord en matèria d’abastiment i sanejament que incorpori les noves 
necessitats, els nous requeriments de totes les parts, i sobretot que defineixi les garanties 
necessàries per assegurar un subministrament d’aigua en quantitat suficient i de qualitat i una 
bona gestió de tot el cicle de l’aigua. 
 
Des del punt de vista medi ambiental i paisatgístic hem promogut des dels municipis la 
recuperació de la qualitat dels nostres rius (i especialment de les lleres) i la preservació dels seus 
valors naturals de cara a la seva recuperació per a un ús social (Besòs, Llobregat, Ter, etc.). Però 
encara queda molt treball a fer en molts municipis. 
 
En relació al recurs hídric com a base per a la vida diària, i les activitats econòmiques, promovem 
una manera racional d’utilització, millorant l’eficàcia de la gestió, apostant per recursos 
alternatius i preservant la qualitats dels nostres sistemes hídrics, el manteniment dels nostres 
rius, aqüífers, embassaments i llacs, tot garantint el subministrament a les llars de tots els pobles, 
viles i ciutats en quantitat suficient i de bona qualitat.  

 
Per això proposem: 
 

• La gestió dels recursos hídrics és estratègica i com a tal cal blindar la seva qualitat de bé públic; 
resulta inajornable un gran acord de país sobre l’aigua, i en aquest sentit proposem recuperar la 
gestió pública de l’abastament d’aigua en alta a la Regió Metropolitana de Barcelona. 

 
• També en el mateix sentit, l’administració en alta, o sigui la gestió de grans infraestructures, les 

conques i el subministrament als nuclis poblats ha de ser de gestió pública. Es tracta d’un àmbit 
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absolutament estratègic per al desenvolupament humà del país que obliga a que tota 
l’administració i gestió sigui pública. 

 
• La distribució d’aigua al consumidor final ha de ser abordada des de l’administració més propera 

a la ciutadania, de manera que pugui assegurar el servei, amb el màxim coneixement de la 
casuística pròpia de la població, assegurant l’excel·lència i la qualitat de la gestió. 
 

• Hi ha un important ventall de possibilitats en aquest àmbit, des de la gestió pública del servei fins 
a la concessió, passant per opcions mixtes i altres mancomunades entre diversos municipis, etc. 

 
• Avui no es pot parlar que el dret a l’aigua i la garantia d’abastiment i sanejament estigui 100 per 

100 garantida a totes les llars; degut a la vulnerabilitat social i econòmica de moltes famílies, cal 
fixar una  tarificació social que ho garanteixi. 

 
• També millorarem continuadament el servei d’abastament d’aigua que es dóna a la ciutadania, al 

comerç i a la indústria, tot controlant els increments del consum de l’aigua i l’eficiència de les 
xarxes en baixa (pèrdues). En aquells municipis on el servei es presta mitjançant concessió o 
qualsevol altra formula de col·laboració privada,  treballarem amb les empreses per millorar la 
qualitat del recurs i la millora de la xarxa de distribució. 
 

• En els llocs on sigui possible, reutilitzarem aigües del freàtic (no aptes per a ús de boca) per a les 
tasques de manteniment i neteja (fonts ornamentals, regs i neteja de carrers). 

 
• Planificarem els nous desenvolupaments urbans tenint en compte l’ús dels aqüífers, i la 

reutilització de l’aigua, abans del seu retorn al medi receptor. 
 

• En el disseny de nous espais urbans o en la remodelació dels existents,  tindrem en compte 
l’adaptació de les espècies vegetals, l’arbrat i la jardineria a les característiques del nostre clima, 
afavorint espècies adaptades que requereixin poc consum d’aigua. Així mateix, en la urbanització 
s’adoptaran models i solucions que permetin aprofitar al màxim l’aigua de pluja, estalviant el reg 
al màxim.  
 

• Impulsarem la recuperació dels espais fluvials degradats tot recuperant els seus valors naturals i 
ambientals i incorporant-los, en la mesura del possible, a l’ús social i patrimonial. 
 

• Incrementarem l’esforç de gestió per assolir un sistema de sanejament eficaç i eficient per reduir 
l’impacte ambiental de les aigües residuals i així millorar la qualitat de vida i la salut de les 
persones. 

 

4.7. Reduir i aprofitar els residus per evitar contaminar el nostre hàbitat. 
 

En els darrers anys hi ha una tendència a l’alça en la generació de residus (només mitigada 
relativament per la crisi) i això ha fet necessari un augment de recursos per minimitzar els seus 
efectes, producció, recollida, selecció, destrucció, compostatges i emmagatzematge de les restes 
que generem. És un procés que té uns límits i que requereix de millores en la gestió des de l’àmbit 
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local, però amb una implicació directa de la ciutadania a través del seu comportament 
responsable. En aquest context, les administracions o consorcis supramunicipals hi tenen també 
un paper determinant. Per tot això proposem: 

 
• Minimitzar la generació de residus, fent que la població prengui consciència del seu paper 

fonamental en el procés, mitjançant campanyes de sensibilització.  Impulsarem la reducció de 
residus a través d’iniciatives com la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn 
d’envasos i l’eliminació progressiva de les bosses no reutilitzables.  

 
• Millorar l’eficiència de la recollida de residus municipals, optimitzant els circuits de recollida de 

materials reciclables a partir de les experiències i resultats dels sistemes de recollida actual. 
 

• Establir mecanismes de pagament progressiu en funció dels residus generats. 
 

• Promoure plantes de producció d’energia per valoritzar la  biomassa i/o el rebuig de les plantes 
de tractament de residus a nivell local o comarcal, tot aprofitant les sinèrgies amb el seu entorn 
(generació d’energia, de calor, etc.). 

 
• Promoure l’elaboració de plans locals de gestió de residus per coordinar les polítiques de 

recollida, gestió i tractament a través d’organismes supramunicipals. 
 

• Potenciar la lluita contra el canvi climàtic. Hem de fer un esforç d’informació dels beneficis que 
aporta el reciclatge. Cal que els veïns i veïnes sàpiguen les oportunitats que genera aquesta 
consciència responsable. Cal explicitar les dades de les bones pràctiques i dels resultats finals a la 
ciutadania i a la vegada proposar la incorporació de noves eines i tècniques més atractives per 
millorar-ne i augmentar-ne la pràctica. 

  
4.8. La lluita contra el canvi climàtic i l’ús d’energia renovable per millorar la qualitat de l’aire i 
evitar l’augment de la temperatura. 
 

La reducció del consum d’energia primària d’origen no renovable i també de les emissions dels 
gasos d’efecte hivernacle és un dels principals objectius que els i les socialistes, d’acord amb les 
recomanacions dels organismes mundials, prioritzem a nivell local. En aquest sentit, cal esmerçar 
esforços en l’eficiència així com aprofitar, de manera imaginativa, diferents alternatives de 
consum per poder lluitar contra el canvi climàtic i assolir els objectius fixats per la Unió Europea. 

 
Una part molt important del gasos d’efecte hivernacle causants del  canvi climàtic són produïts 
pel trànsit de vehicles que utilitzen combustibles d’origen fòssil. Per això, en la mesura que el 
canvi tecnològic ho fa possible, estem impulsant un canvi tecnològic en el transport públic i en les 
flotes de vehicles de servei públic amb la incorporació de vehicles amb menors emissions. Cal ara 
impulsar en el centre de les nostres ciutats i pobles una política decidida de limitació d’emissions 
que propiciï un canvi de comportaments en l’ús del transport privat a les ciutats. 
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A més,  aquesta lluita contra el canvi climàtic té un objectiu més tangible per a la ciutadania en el 
curt termini que és la millora de la qualitat de l’aire que respirem a les ciutats. L’aire és un bé 
preuat que hem de mantenir el menys contaminat possible. Avui dia, en molt punts de la nostra 
geografia municipal, aquests llindars de qualitat no donen els paràmetres òptims per poder 
garantir un ambient saludable. En aquest sentit, per als i per a les socialistes,  les polítiques 
mediambientals i de canvis de comportament en el transport privat són prioritàries per garantir el 
futur de les nostres ciutats i contribuir decisivament a la conservació del planeta. 
 

El món està canviant, els desenvolupaments tecnològics i industrials de noves fonts d’energies 
renovables fan que avui ja es pugui generar energia elèctrica a prop o en els llocs de consum a uns 
preus competitius. 
 
Aquesta realitat necessita ser recolzada i impulsada davant d’un model de subministrament basat 
en sistemes centralitzats amb fonts d’energia convencionals. La generació distribuïda ha assolit un 
nivell tecnològic suficient per a convertir-se en un procés raonable d’abastament energètic, però 
que necessàriament ha d’anar acompanyada de decisions polítiques, legals i administratives que 
ajudi a la transició cap a un nou model energètic. 
 
La generació distribuïda comportarà a més de coresponsabilitat del consumidor, que 
l’administració municipal ,en el marc de les seves competències, afavoreixi la seva implantació 
amb canvis normatius a les ordenances i normes urbanístiques i d’habitatge,  i en fomenti la seva 
implantació incorporant instal·lacions de generació en els seus edificis i en els plans de 
rehabilitació urbana. 
 
Per això proposem: 
 

• La consideració de pobles i ciutats com generadors d’energia renovable 
 

• Impulsarem la generació i distribució d’energia a través d’empreses amb participació municipal, 
iniciatives d’emprenedoria local, cooperatives, etc. 

 
• Millorar l’eficiència energètica en els edificis, assegurant que els equipaments i les promocions 

públiques es desenvolupin amb criteris de màxima eficiència energètica, tot potenciant l'ús de les 
energies renovables i nous sistemes d’aïllament. Pel que fa a les edificacions privades, proposem 
una revisió de la normativa general i en especial de les ordenances municipals per a que 
progressivament les edificacions s’adaptin als requeriments d’estalvi energètic i de baixes 
emissions i de reutilització de materials. 
 

• En els Plans Territorials (de Barri) de rehabilitació d’habitatges, introduirem de manera prioritària 
els objectius de lluita contra el canvi climàtic, afavorint actuacions en el camp de l’aïllament i la 
transformació de les instal·lacions domèstiques en clau d’estalvi energètic, de l’aigua, de 
l’accessibilitat, etc. 
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• Potenciarem el desenvolupament de xarxes de climatització en aquells municipis on es puguin 
establir sinèrgies amb processos productius, plantes de generació amb excedents tèrmics o 
disponibilitat de recursos renovables o residuals. 

 
• Promourem l’adaptació energètica dels edificis de titularitat pública i promourem estímuls per a 

que en els edificis privats, el propietaris realitzin actuacions de millora.  
 

• Continuarem millorant l’enllumenat públic i la semaforització a través de la renovació tecnològica 
incorporant sistemes d’alta eficiència. 

 
• Aprofitarem la innovació tecnològica per a la millora de l’eficiència de la gestió del l’espai públic 

(afavorint la domòtica i les noves tecnologies en la gestió dels serveis urbans). 
 

• Fomentarem l’ambientalització dels vehicles del parc mòbil públic, de les flotes de vehicles, i dels 
vehicles privats, potenciant l'ús de vehicles elèctrics, híbrids o de baixa emissió de gasos, per tal 
de millorar la qualitat de l’aire del municipi i de l’entorn, quan no hi hagi alternativa de transport 
públic.  

 
• Promourem que els vehicles d’ús intensiu de la xarxa viària utilitzin combustibles més nets. 

 
• Potenciarem la utilització del transport públic a les ciutats, limitant progressivament la utilització 

de vehicles que no siguin baixos en emissions en els centres urbans. 
 

• Aprofundirem en el control de les emissions industrials, tot potenciant les inspeccions i requerint 
l’adopció de mesures correctores. 
 

• Des dels ajuntaments també facilitarem els aprofitaments dels boscos i de les restes de poda de 
les nostres ciutats per usos energètics. 

 
4.9 La innovació en les polítiques publiques i les ciutats socialment intel·ligents. 
 
Creiem en la necessitat d’introduir de manera proactiva la innovació i el coneixement en totes les 
polítiques locals. En aquest sentit, els governs locals han d’estar oberts al món de l’empresa i dels 
emprenedors per tal de captar talent i implicar la societat en la millora de la gestió pública. Es 
tractaria que més que les ciutats siguin “Smart” ho siguin les polítiques públiques, és a dir, que a 
aquestes incorporin innovació i coneixement per augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i 
resolguin problemes dels  col·lectius més amenaçats . El nostre concepte de ciutat “Smart” passa, 
també, perquè el coneixement i les noves tecnologies ajudin a fer ciutadans i ciutadanes  més 
informats, participatius i compromesos amb la seva ciutat i amb els seus habitants. 
 

• Ens proposem introduir la innovació i el talent en el conjunt de les polítiques públiques locals. 
Per a nosaltres les ciutats seran  “smart”  en tant que les polítiques públiques locals incorporin 
innovació i coneixement per augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes  i 
resolguin problemes dels  col·lectius més amenaçats. Es a dir siguin intel·ligents per ser “socials”. 
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El nostre concepte de ciutat “smart” passa, també, perquè el coneixement i les noves tecnologies 
ajudin a fer ciutadans i ciutadanes  més informats, participatius i compromesos amb la seva 
ciutat i amb els seus habitants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA ESPECÍFIC.- Les persones que viuen als petits municipis 
tenen els mateixos drets i han de tenir les mateixes oportunitats: el 
desenvolupament rural. 
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5. El món rural, els petits municipis i els de muntanya són part essencial del govern local del 
territori. 
 
Som conscients que moltes de les problemàtiques que afecten les activitats que es desenvolupen 
en aquests territoris requereixen de polítiques que es decideixen en altres instàncies 
governamentals diferents a les locals. Per això, amb la nostra presència i incidència en els 
parlaments autonòmics, estatal i europeu ens comprometem a defensar el desenvolupament i el 
benestar de tots els habitants de la Catalunya rural. I ho farem corregint la manera com s’han 
abordat aquestes polítiques en el passat, habitualment dissenyades i  dirigides des de l’exterior i 
alienes a les realitats locals de les zones de muntanya i del món rural. 
 
El món rural pateix greus problemes vinculats a la seva situació geogràfica i a l’actual procés de 
despoblament, amb risc evident de desertització. Això implica, per exemple, que hi hagi zones 
sense gestió agrària i/o forestal, produint-se un gradual procés d’abandó i ressentiment del 
territori. 
 
Apostem per legislar de forma que es discrimini positivament tant les zones rurals com les zones 
de muntanya. Per això, els i les socialistes volem cercar un nou contracte, un nou marc d’entesa i 
cooperació entre els territoris rurals i els urbans amb l’objectiu de garantir a les comunitats rurals 
la seva essència, la seva pervivència, la seva identitat, el dret a generar-se oportunitats de 
desenvolupament propi i a seguir optant a les millores i serveis necessaris. La ciutadania del món 
rural ho és de ple dret i cal garantir-ne la seva qualitat de vida. 
 
Aquest contracte passa per garantir el desenvolupament sostenible dels nostres petits municipis, 
especialment en l’actual context de crisi econòmica. Per això s’ha d’assegurar que aquests 
municipis tinguin els recursos per proveir als seus ciutadans i ciutadanes dels serveis necessaris. 
Els i les socialistes sabem que és l’única forma de cohesionar el país. 
 
Malgrat que moltes de les dificultats que tenen els municipis petits en afrontar el seu 
desenvolupament i prestació de serveis a la ciutadania venen de la seva petita dimensió 
econòmica i tècnica, els i les  socialistes considerem positiva l’existència d’ajuntaments i altres 
entitats locals que, tot i ser reduïdes en densitat poblacional, en el seu conjunt abasten la gran 
majoria del món rural i per tant juguen un paper estratègic de primer ordre en la preservació dels 
valors democràtics, culturals, naturals i paisatgístics del nostre territori i en l’abastiment 
d’aliments. 
 
Som plenament conscients que, tot i referir-nos en general al caràcter rural del territori i dels 
petits municipis, a Catalunya existeixen diferents realitats rurals i també petits municipis de 
caràcter urbà. Així doncs, avançar en el desenvolupament sostenible dels petits municipis, suposa 
establir les bases de polítiques plenament adaptades a les condicions econòmiques, socials i medi 
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ambientals específiques, tenint en compte que la seva implementació ha de realitzar-se a escala 
local, ja que és precisament en aquest àmbit on s’han de materialitzar les accions. 
 
En aquest sentit, estem compromesos i fermament decidits a propiciar un veritable 
desenvolupament sostenible del món rural, de manera que es puguin  garantir unes condicions de 
vida òptimes dels seus ciutadans i ciutadanes, a través de la millora de la sanitat, de 
l’ensenyament, dels serveis socials, de les infraestructures, així com a corregir dèficits com, l’accés 
a l’energia (paradoxalment molts petits municipis són generadors d’energies i tenen veritables 
dificultats per accedir-hi), l’accés a les xarxes de telecomunicacions, a una bona connectivitat i al 
transport públic. 
 
Ni el món rural ni les zones de muntanya poden ser només una estampa bucòlica. Els paisatges 
que tenim són fruit de la interacció de l’home amb la natura. La nostra prioritat és promoure les 
condicions perquè les comunitats humanes puguin romandre al territori, ja que tenen dret a viure 
on han nascut, garantint-los el dret a poder-se generar noves oportunitats, a diversificar la seva 
economia i perquè,  al mateix temps,  són la garantia de la gestió sostenible del territori. 
 
Si volem que el món rural estigui viu, hem de garantir-ne qualitat de vida. Viure en un poble no 
hauria de ser un handicap per a la ciutadania en termes de qualitat i excel·lència del serveis 
públics. Els habitants de la Catalunya rural no podem ser receptors de serveis i polítiques residuals 
i/o de mínims. 
 
5.1.- Cap a un canvi normatiu atenent la realitat dels petits municipis i les necessitats de la gent 
del món rural. 
 
El Govern actual del PP demostra un evident desconeixement de les necessitats reals del món 
rural i està ofegant els ajuntament de petits municipis amb les exigències i requeriments de la 
normativa actual o deixant sense aplicació altres que eren del tot imprescindibles per al seu 
desenvolupament. 
 
Per aquest motiu, els i les socialistes reclamen d’una banda, la reactivació de la Llei 45/2007, de 13 
de desembre, per al desenvolupament sostenible del medi rural, i d’altra, una legislació específica 
per als municipis rurals. 
 
Al poc interès del govern actual de l’Estat pel medi rural s’ha sumat la seva política 
recentralitzadora i limitadora de l’autonomia local. La Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Pública (LRSAL) ha desapoderat els ajuntaments de les zones rurals, només els ha 
deixat competències sobre l'aigua, cementiris, asfaltat i poc més. Les limitacions que imposa la 
LRSAL són especialment pernicioses per als petits municipis. 
 



CONVENCIÓ MUNICIPAL 2015 – DOCUMENT MARC 

 111 

Estem en contra d’aquesta llei en general, però, especialment, pensem que va en contra dels 
objectius que tenim els i les socialistes per al món rural. Cal tornar drets i serveis als municipis 
petits, ja que les polítiques de la dreta han reduït serveis i han limitat drets en molts dels petits 
municipis (hores d’atenció mèdica, reducció de mestres a les escoles, reducció de serveis de 
transport públic, etc.). 
 
Ens comprometem a canviar la llei quan tinguem una majoria necessària per flexibilitzar i donar 
solucions específiques als problemes de gestió dels serveis públics locals als pobles. Revisarem el 
règim jurídic dels petits municipis per facilitar que aquest aspecte no sigui una dificultat afegida 
perquè els seus habitants romanguin en el territori.  
 
Impulsarem la reactivació de les previsions de la Llei de Dependència perquè la gent gran no es 
desarreli del seu poble i de la seva llar per manca de recursos. 
 

Disposar de la garantia de subministrament en quantitat i qualitat dels serveis públics (electricitat, 
aigua, gas, televisió) a més de resultar imprescindible per a la qualitat de vida de la ciutadania, 
resulta estratègic per possibilitar el desenvolupament econòmic del territori. Malgrat els avenços 
dels darrers anys encara hi ha mancances en el subministraments dels serveis a molts dels petits 
municipis. En aquest sentit, ens comprometem a vetllar perquè tots els municipis i nuclis 
disseminats tinguin garantits un subministrament dels serveis en termes de quantitat i qualitat. 
 
Consideració a part mereix el desplegament de les tecnologies de la informació. En el món rural i 
als municipis petits qualsevol estratègia de desenvolupament (educació, sanitat, turisme rural, 
producció agroalimentària, etc.), està condicionada pel seu accés a través de banda ampla. Les 
mancances en l’actual desplegament de les TIC comprometen la cohesió social i la competitivitat 
dels municipis petits. Per tot això, exigirem el desplegament de les xarxes de telecomunicació de 
qualitat comptant amb el suport de totes les administracions.  
 
En concret, proposem les següents accions: 

 
• Reivindiquem una Llei específica per a municipis rurals o adequar urgentment la normativa 

existent: és inviable que una ciutat de 75.000 habitants tingui el mateix règim jurídic que un 
municipi de 500.  

 
• Proposarem un contracte entre la ciutat i el camp que contempli aquestes realitats com a 

complementàries i no antagòniques, aquest contracte estarà basat en la cooperació i la 
solidaritat.  

 
• Ens comprometem a  impulsar les accions tendents a dotar els petits municipis d’accessibilitat, 

connectivitat, connexió a les xarxes de comunicacions, d’energia i a la resta de serveis públics en 
termes de qualitat i excel·lència, com a condicions necessàries per al desenvolupament 
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econòmic, del contrari aquest territoris es desertitzaran i aquest fet anirà en detriment del 
conjunt del país. 

 
• Apostarem per la diversificació econòmica per complementar, amb altres activitats, les ja 

existents relatives al primer sector. 
 

• Incentivarem programes adreçats a l’emprenedoria i especialment dirigits a dones 
emprenedores, per convertir la igualtat d’oportunitats en una realitat. 

 
• La innovació ha de ser una oportunitat perquè les zones rurals puguin progressar, generar noves 

oportunitats i nous jaciments d'ocupació. 
 

• Reactivarem la Llei 45/2007, de 13 de desembre per al desenvolupament sostenible del medi 
rural. 

 
• Proposem la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Pública ja 

que ha desapoderat els ajuntaments de les zones rurals. És la Llei de la irracionalitat. Aquest 
marc competencial impedeix oferir uns bons serveis públics a aquells ciutadans i ciutadanes que 
resideixen en entorns rurals i  zones de muntanya. Per aquests territoris l'actual Llei de 
Contractacions Públiques resulta inassolible. Cal excepcions que permetin la compatibilitat per a 
la contractació,  atesa la naturalesa d'aquestes realitats territorials. 

 
• Exigirem a la Generalitat, el desplegament efectiu de la banda ampla de les xarxes de 

telecomunicació a l’àmbit rural, especialment en aquells municipis on hi ha poca demanda. 
 
5.2.- El sector agroalimentari de proximitat, el turisme rural i la preservació del sòl agrari com a 
factors econòmics de desenvolupament del món rural. 
 

Les activitats agroalimentàries continuen tenint un pes important tant a nivell econòmic, com 
ambiental i social en la gran majoria dels petits municipis de Catalunya. 

 
Per això hem de potenciar la valorització dels productes locals, la promoció del circuits curts de 
comercialització i els mercats de proximitat dels productes agroalimentaris com a estratègia de 
dinamització socioeconòmica del territori.   

 
En un mateix sentit, el turisme rural és una activitat pròpia del món rural i dels municipis petits 
que, mitjançant la promoció dels seus valors naturals, gastronòmics, culturals i paisatgístics, 
resulta un factor de dinamització del territori, respectuós amb el medi natural i generador de llocs 
de treball. Per això hem d’afavorir el seu desenvolupament mitjançant estratègies de millora en la 
formació dels operadors i de la qualitat de l’oferta turística, així com en l’elaboració de productes 
turístics inclosos en xarxes territorials.  
 
Per tot això proposem: 
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• Afavorir les iniciatives de venta directa, els mercats locals i promoció dels productes 

agroalimentaris locals com a estratègies econòmiques, comercials o turístiques del municipi i el 
reconeixement de varietats locals com una estratègia territorial, social i ambiental. 

• Incentivar el consum de productes de proximitat amb el suport a la creació de punts de venda 
directa, la reserva de parades en mercats locals, punts de venda en botigues, així com incentivar 
iniciatives de consum de productes locals i en circuit curt en la restauració col·lectiva (escoles, 
equipaments sanitaris, etc.) i en el sector turístic i de la restauració. 

 
• Crear i promoure productes turístics sostenibles que tinguin com a operador principal el turisme 

rural i d’escenari els petits municipis, comptant amb la cooperació interadministrativa i 
supramunicipal per tal de garantir el necessari treball en xarxa per a construir i gestionar els 
projectes. 

 
• Ens comprometem a impulsar estratègies que permetin mantenir i fomentar un entorn favorable 

a la producció alimentària a partir de poder disposar de sòl per produir i pagesia que gestioni 
aquests espais agraris. Creiem que cal salvaguardar el sòl agrari perquè és un bé limitat, escàs, no 
substituïble i la seva finalitat és produir aliments bons, sans i segurs.  
 

• Preservarem i desenvoluparem el territori de l’agricultura periurbana. És important que els sòls 
periurbans de valor agrícola es classifiquin com a sòl agrícola, amb independència que estiguin o 
no en explotació, entenent que “sòl agrícola” és una categoria finalista, de la mateixa manera que 
ho és la de “sòl urbà”. 

5.3 Noves eines per a la gestió forestal i la preservació dels espais protegits i la biodiversitat. 
 

En el medi rural es troben la major part dels recursos naturals i és on es localitzen els espais 
naturals protegits, els quals representen un recurs patrimonial de primer ordre per molts 
municipis com a conseqüència de la importància que la societat dóna al seu paisatge associat i als 
serveis ambientals que presten. Això contrasta amb els pocs recursos econòmics i tècnics dels 
quals disposen els petits municipis i també amb les dificultats d’endegar projectes l’escala dels 
quals és clarament supramunicipal. 

 
Aquesta dificultat en la gestió genera pèrdua de valors econòmics i naturals i augmenta el risc 
d’incendi forestal. Per això, la gestió del bosc i dels recursos naturals resulta estratègica per al 
desenvolupament dels petits municipis i ha d’anar necessàriament acompanyada de recursos 
públics. En aquest sentit: 
 

• Promourem fórmules associatives entre els municipis, la propietat i els agents econòmics del 
territori per planificar i gestionar els boscos i els espais naturals protegits, de manera que aquests 
esdevinguin un valor afegit i motor de riquesa. 
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• Impulsarem la creació d’associacions entre propietaris forestals i municipis que permetin la 
planificació conjunta i sostenible dels treballs forestals, l’accés al finançament públic, la venda de 
la fusta, la utilització de la biomassa i la lluita contra el risc d’incendi forestal. 

 
• Potenciarem l’elaboració i implementació de plans directors supramunicipals que afavoreixin el 

desenvolupament sostenible dels municipis dins de l’àmbit dels espais protegits (parcs, 
infraestructures verds, etc.) incorporant-hi a tots els actors del territori (pagesia, turisme, 
productors, entitats conservacionistes, etc.). 
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