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TREBALLEM PELS NOSTRES POBLES I CIUTATS, 

CONSTRUÏM UN PAÍS DE CONVIVÈNCIA I INCLUSIÓ 

SOCIAL 

El proper mes de maig estem cridats a renovar els equips que han de governar els propers 4 anys. 

Serà un moment en el que caldrà definir quin model de poble i ciutat volem per a la gent. Si volem 

convivència i progrés, o divisió entre la gent i estancament en els projectes. Si volem govern i 

actuacions per a la gent, o baralla i no governar els problemes reals. Si volem futur per als nostres 

joves, estabilitat per a les nostres persones grans, equipaments i serveis per a les famílies, o bronca i 

paràlisi municipal. Si volem seguretat i llibertat per a tothom, o exclusió i sectarisme. 

Els reptes són molt importants. És el moment de reclamar el dret de la ciutadania a poder gaudir, 

treballar, viure i avançar a les ciutats i pobles. Aquest és el dret a la ciutat del segle XXI. 

Els i les socialistes tenim un projecte de país i tenim un projecte per a les nostres pobles i ciutats. Ho 

venim demostrant des de 1979, treballant per pobles i ciutats obertes, emprenedores, igualitàries, 

participatives i compromeses amb els reptes que hem anat tenint al llarg dels anys. 

El municipalisme és i ha estat un dels senyals d'identitat més clars dels i les socialistes catalans. Hem 

entès la ciutat com l'espai per excel·lència on es donava la convivència real entre persones, la plenitud 

de la ciutadania, i l'esforç col·lectiu per construir junts un espai públic obert i democràtic, on tots 

puguin desenvolupar els seus propis projectes de vida, al mateix temps que aporten al conjunt el 

millor de si mateixos 

Per al socialisme democràtic la ciutat és l'espai per excel·lència on les persones aporten, no només els 

seus esforços sinó també els seus afectes per a construir relacions humanes de proximitat, prendre 

decisions col·lectives sobre la convivència en comú, cuidar dels més febles, educar els més joves i 

educar-nos tots i garantir una elevada qualitat de vida. 

És el moment dels valors que sempre ens han definit de solidaritat, justícia social, igualtat 

d’oportunitats i sostenibilitat. De creixement econòmic que no deixi ningú de banda. És el moment de les 

dones i de la joventut. De les famílies i de la infància. De la gent gran i la gent creativa. És el moment de la 

ciutat amb el rostre humà que la dreta reaccionària, identitària i populista vol debatre sobre un país irreal i 

abstracte que no toca de peus a terra. 

En lloc de mirar cap a no se sap on mitjançant el soroll i falsos dilemes entre la població, proposem més 

proximitat, més equitat, més convivència, més atenció a les necessitats i demandes de la ciutadania.  

Posar-li rostre a la realitat de la gent és donar resposta a una realitat social, política i econòmica actual, en la 

que han emergit (o activat) problemes de nova perspectiva. Problemes per als quals no és fàcil trobar 

respostes coherents i consensuades per part de les polítiques públiques. 
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L’augment de les desigualtats, els efectes del canvi climàtic, els reptes de la mobilitat sostenible, els riscos 

d’exclusió i segregació social i residencial, o els propis efectes severs de la crisi financera en les economies 

dels països, s’han expressat amb major cruesa i contundència a les ciutats i pobles, a peu de carrer.  

Els problemes de convivència i cohesió, amb la seva pròpia deriva com a conseqüència de les desigualtats 

creixents, es veuen agreujats en el nostre cas per un debat que ha provocat el populisme nacionalista català i 

la dreta de l’Estat espanyol, que han creat problemes inexistents en l’exemplar model de convivència i 

integració que s’havia donat al nostre país durant els darrers 40 anys. 

Ara bé, de ben segur hauran de ser les ciutats, els pobles i les metròpolis els encarregats de donar les 

respostes més efectives a aquesta nova realitat, aportant equitat, prosperitat, desenvolupament inclusiu i 

sostenible, participació i apoderament a la ciutadania, i alhora tenir models de governança innovadors, 

d’acord a les noves exigències ciutadanes. 

Davant d’un model de política pessimista, grisa, limitada, monotemàtica per part d’altres actors polítics, hem 

d’oferir una visió optimista, constructiva, desafiant, innovadora, de projecte de futur i no de debat de 

passat. 

A banda dels nous reptes, dels quals els municipis són els espais més efectius i resolutius, també estem 

davant d’una crisi de cohesió i governança que requereix una nova forma de pensar i intervenir.  

Cal, sense dubte, una intervenció radical en el bon sentit de la paraula, superant els models de governança 

anteriors, basats en esquemes de poder jeràrquics, altament burocràtics, distants dels problemes reals i 

quotidians, i substituir-los per models connectats, en xarxa, complementaris, cooperadors i participatius, que 

solament el món local pot oferir i gestionar. Models amb lideratges horitzontals, proactius, propers i 

compromesos, com ofereixen els alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, i la política de proximitat 

local. 

Nosaltres, per davant de la resta de partits del nostre país, hem estat l’autèntica garantia del treball a prop 

de la gent i transformador del territori, demostrant que des de l’òptica local és d’on es construeix 

autènticament una societat cohesionada i inclusiva, que mira la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, 

l’equilibri territorial i la justícia social. 

Quan altres grups qüestionen la democràcia representativa, i reclamen un model més participatiu, s'obliden 

que els primers que van implementar models participatius directes com els consells de barris, les 

audiències obertes, la concertació publicoprivada, el pacte amb les associacions i entitats, hem estat 

nosaltres, les i els socialistes. 

Avui el debat se centra en nous aspectes sobre els que hem vingut treballant durant anys. El 

desenvolupament econòmic inclusiu, que permet combatre les desigualtats cada dia més presents i evidents; 

el canvi climàtic i els temes associats a la mobilitat i tractament de residus, aire i aigua; els reptes de 

convivència i cohesió, amb la càrrega ideològica negativa que observem arreu; la crisi de l’habitatge lligada 

al projecte de vida de les noves generacions; el futur del treball, i la seva precarització amb baixos salaris i 

precàries condicions de treball; la preparació d’una ordenació urbana i planificació d’infraestructures 
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orientades a un desenvolupament sostenible; una cultura i educació que afavoreixi la igualtat d’oportunitats 

efectives; unes polítiques de gènere que impliquin majors quotes de poder per a les dones; actuacions per 

combatre la despoblació, l’envelliment i la masculinització al món rural, als pobles petits i de muntanya; 

aquests i no d’altres són els reptes, més enllà de somnis identitaris o declaracions demagògiques que apel·len 

a noves radicalitats populistes. 

I també hem de treballar per donar resposta als nous reptes que provenen d’aquesta realitat canviant.. El món 

s’ha tornat més complex i hem de donar resposta a aquests nous reptes per poder continuar amb una tasca de 

progrés i de benestar per als catalans i catalanes. Vivim en un nou context que es caracteritza per fenòmens 

fins ara no presents i que condicionen un nou marc per pensar els problemes públics. Els fenòmens disruptius 

d’innovació i tecnologia, la cada dia major presència i potencialitat del big data i la intel·ligència artificial, 

l’aparició de nous actors socials amb plantejament a vegades radicals i molt sectorials, el paper més rellevant 

de la dona que exigeix una mirada renovada de la perspectiva de gènere, el compliment dels objectius de 

desenvolupament sostenible que recomanen les Nacions Unides, com aspectes més destacats, influenciaran 

de manera molt important ens els futurs escenaris dels pobles i ciutats. 

Ja als anys 70 Lefebvre reivindicava el dret a la ciutat per combatre l’especulació i l’exclusió social i 

residencial –que lamentablement avui veiem arreu amb tota la seva cruesa–. Pràcticament 50 anys després, 

ens cal reclamar més que mai un nou pacte cívic ciutadà per un dret a la ciutat del segle XXI. Amb 

nous reptes, amb perspectiva de futur, sense abatiments, optimista i creativa, integradora i progressista, en 

definitiva, capaç de sumar i implicar, a la vegada que construeix i transforma. 

Avui, els últims documents d'Hàbitat 3, adoptats en la conferència de Quito en el 2017, i la seva translació a 

la Unió Europea, en forma de la Nova Agenda Urbana Europea, ens presenten la ciutat com la solució als 

grans problemes i reptes que té plantejats la humanitat en un món global. La ciutat és l'espai on les grans 

qüestions de l'agenda política mundial tindran la seva concreció i trobaran la seva solució. 

  

Aquesta és la nostra aposta per fer una nova política, sense demagògies ni pseudovanguardismes. Una nova 

forma de fer política que ja estem vivint d’ençà que els i les socialistes hem tornat al Govern 

d’Espanya. En poc temps, l’escenari ha canviat; ara hi ha esperança, ara hi ha solucions amb decisions 

específiques per als municipis que de ben segur marcaran l’agenda del món local en els propers mesos. 

Aquests són els nostres reptes, són els nostres compromisos. 

Per fer front a aquests reptes proposem 4 eixos generals d’intervenció en els quals estructurem el nostre 

programa per a les ciutats i pobles de Catalunya. 

Pobles i ciutats PER VIURE MILLOR 

Pobles i ciutats PER TREBALLAR MILLOR 

Pobles i ciutats PER GAUDIR MÉS  

Pobles i ciutats PER AVANÇAR MÉS  
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La nostra proposta no és altra que continuar aprofundint en el millor govern per a la gent allà on governem i 

recuperar la il·lusió, empenta i projecte allà on no governem encara, perquè cal que la ciutadania mantingui 

les expectatives i esperances d’una millora en el seu benestar i qualitat de vida arreu. 
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POBLES I CIUTATS PER VIURE MILLOR 

Si la nostra primera preocupació és la desigualtat, la manca d’igualtat d’oportunitats, els problemes de 

segregació i relegació territorial, la recerca de condicions de vida més dignes a les nostres ciutats i pobles, 

aleshores, ens cal aprofundir en allò que anomenem les ciutats i pobles per viure-hi.  

Aquest concepte de “viure” no és una declaració de principis buida, sinó la voluntat de gaudir d’un territori 

amb bons serveis, sostenible ambientalment, que vetlli pel canvi climàtic, que sigui espai de convivència, 

que ofereixi oportunitats a tothom -del món urbà, del món rural i dels pobles de muntanya-, per tenir serveis 

públics de qualitat, que proposi un treball intens per tal que joves i grans hi puguin accedir, que vetlli per una 

perspectiva de gènere en totes les seves actuacions,... 

És el model de la ciutat compacta i equilibrada, que treballarà per un pacte nacional per l’habitatge 

per a la gent jove facilitant la seva emancipació, i que continuarà treballant per la mobilitat sostenible 

i eficient. 

1.1 TREBALLEM PEL DRET A L’HABITATGE DIGNE 

La diversitat territorial i urbana de Catalunya fa que, segons el municipi, variïn els reptes als quals cal donar 

resposta des de les polítiques d'habitatge que pot posar en marxa un ajuntament. 

En aquest sentit, pretenem desplegar un menú de propostes a escollir segons sigui el tipus de problemàtica 

que cada municipi pugui identificar com a pròpia. 

En conjunt, però, sí que cal remarcar l'absència de compromís de la Generalitat, titular en exclusiva de les 

competències en habitatge; des que el PSC no governa aquesta institució hi ha una manca de complicitat 

absoluta amb el món municipal. 

El que trobem al territori és que en molts municipis hi ha entorns urbans amb edificis amb més de 45 anys. 

Siguin nuclis antics, i/o polígons dels anys 60-70; sovint aquests barris han patit les conseqüències de la 

bombolla immobiliària, ja que molta gent els va abandonar per anar a viure als nous barris promoguts als 

afores, i ara pateixen no només regressió física, sinó també socioeconòmica i cal una acció decidida de 

rehabilitació integral i especialment energètica. 

En una mateixa direcció, caldrà actuar sobre finques, obres i edificis que no estan només mal mantinguts, 

sinó que sovint estan també abandonats pels seus propietaris. Sigui perquè són finques antigues, amb 

problemes d'herències, edificis de constructores que van fer fallida o pisos que les entitats financeres han 

executat a particulars que els han perdut. L'abandonament de pisos redueix l’oferta potencial de lloguer a 

preus assequibles, i afavoreix el tràfic per part de grups organitzats, que els posen a disposició de persones 

que els ocupen sense poder regularitzar els subministraments de llum i aigua, de manera que es generen 

entorns de risc, agreujats per la precarietat amb la que aquestes persones han de viure. En algunes ocasions 
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alguns individus miren de trobar la sortida a l'economia delinqüencial i provoquen conflictes a les comunitats 

o barris on viuen. 

I altre tema de gran i significativa importància és el que es deriva de la llei hipotecària i la llei 

d'arrendaments urbans, en un context de precarietat econòmica, deixen moltes famílies en situació de 

vulnerabilitat residencial quan tenen dificultats econòmiques.  

Finalment, caldrà promoure una política coherent en matèria de gestió dels pisos turístics com a factor que 

eviti la distorsió del mercat de lloguer i pugui tenir efectes no positius en la convivència als barris i pobles. 

OBJECTIUS I MESURES  

Impulsar la rehabilitació energètica 

Posarem en marxa una veritable política pública de rehabilitació, dissenyant en primer lloc un Pla Local de 

Rehabilitació que identifiqui la situació dels edificis i promogui un seguit d'actuacions per pal·liar aquesta 

situació, exigint a la Generalitat un pla integral que impulsarem des de les associacions municipalistes i el 

Parlament. 

Promourem la creació, a cada municipi que tingui aquesta realitat, si no n’existeix, d’Oficines de 

Rehabilitació (lligada a l'Oficina Local d'Habitatge), a on es podrà donar assessorament jurídic i tècnic a les 

comunitats de propietaris, o propietaris d'unifamiliars.  

Posarem en marxa una programa municipal de subvencions, adreçat a prestar suport a la redacció 

d'Inspeccions Tècniques d'Edificis de qualitat, i a subvencionar els projectes tècnics que es derivin d'aquestes 

Inspeccions, amb l'afegit de millorar l'eficiència energètica, amb la voluntat d'acompanyar els propietaris a 

fer els primers passos per impulsar la millora dels seus edificis. Aquestes subvencions, tot i que no cobriran 

més del 5% del cost total de l'obra, afavoreixen molt la presa de decisions de les persones propietàries. 

Promourem que des de la Generalitat s’actuï en la declaració d'Àrees de Conservació i Rehabilitació 

recollides a la Llei pel dret a l'habitatge de 2007, on es declara la utilitat pública de les obres quan els 

municipis que amb grandària suficient i en barris amb moltes dificultats, posin en marxa un programa de 

rehabilitació directament promogut per l'ajuntament i pactar amb les comunitats de propietaris les obres a fer, 

licitar les obres i girar quotes repartides en el temps als propietaris. 

Promoure una política de prevenció de conflictes incrementant el control de les ocupacions 

il·legals i fomentant el bon ús dels habitatges 

Posarem en marxa un servei d'inspecció d'habitatges buits que identifiqui els pisos buits i els seus 

propietaris. També, si s'escau, els habitatges ocupats i la situació de les persones ocupants, per si poden ser 

derivades a serveis socials. 

Promourem la posada en marxa de Serveis de Mediació comunitària quan es detectin casos de conflicte 

convivencial, derivats o no d'ocupacions. 
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Impulsarem un protocol d'intervenció per casos de mal ús de l'habitatge, per abordar casos greus de 

conflicte que no s'hagin pogut resoldre amb estratègies de Mediació, que vinculi Mediació, Policia Local, 

Serveis Socials i Disciplina Urbanística. Aquest protocol ha de permetre cessar l'ús d'habitatges que no 

tinguin les condicions d'habitabilitat suficients, multant el seu propietari per haver facilitat les condicions 

perquè es donés aquesta situació. 

Requerirem els propietaris dels habitatges buits identificats, perquè els posin en lloguer pel seu compte 

o, si en disposen, a través de l'Oficina Local d'Habitatge per alleugerar la forta crisi d’accés a l’habitatge per 

amplis col·lectius. 

Aplicarem el nou recàrrec de l'IBI als pisos buits aprovat pel nou Govern de l'Estat.  

Promourem els comptadors solidaris si les ocupacions detectades són de famílies amb perfil de serveis 

socials, i no se'ls pot facilitar en un primer moment un habitatge alternatiu, regularitzant la situació amb un 

contracte de lloguer social. 

Reduir el risc de pèrdua de l'habitatge generant mecanismes de suport i recolzament 

Posarem en marxa un protocol de coordinació entre els jutjats i serveis socials per millorar la resposta en 

cas de desnonament. 

Impulsarem la creació i posada en marxa d’un servei de mediació entre propietaris i llogaters per trobar vies 

alternatives al desnonament quan es produeixen impagaments per pèrdua del lloc de treball. 

Afavorirem la posada en marxa d’espais residencials compartits d'acollida temporal per a casos de 

desnonament. 

Incrementarem els recursos de Serveis Socials, ampliant plantilles i serveis si és possible, signant acords 

amb entitats del tercer sector, millorant la coordinació entre els agents del municipi, promovent la cooperació 

entre municipis i amb el consell comarcal, instant la Generalitat a la signatura d'un contracte programa de 

suport a nivell local o comarcal pels temes vinculats als problemes d’habitatge. 

Impulsar l’ampliació de l'oferta de lloguer assequible 

Posarem en marxa un Pla de Mobilització del Sòl Disponible, si l’ajuntament compta amb sòl per a aquest 

objectiu, posant-lo a disposició de la Generalitat, del Ministeri de Foment, o d'operadors especialitzats, 

perquè construeixin els habitatges de lloguer, a canvi de cedir-ne alguns per a les polítiques socials del 

municipi. 

Potenciarem un pla d'estímul adreçat als propietaris particulars que posin el pis en lloguer, 

subvencionant l'IBI i les despeses de rehabilitació, especialment si s’han identificat pisos buits en el pla 

desplegat a tal efecte. 

Promourem una Taula Local pel Lloguer Assequible que incorpori, segons el municipi, els diversos agents 

com els de la propietat immobiliària, la cambra de propietaris, les entitats del tercer sector, associacions de 
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veïns, els grans tenidors... amb l'objecte de generar una cultura compartida de la propietat responsable que 

limiti els efectes de les pujades de preus de caire especulatiu. 

Impulsarem la utilització de la mesura permesa pel nou govern de l'Estat de destinar part dels superàvits 

pressupostaris municipals a les polítiques de construcció i/o adquisició d'habitatges. 

Promoure l’ordenació de l'oferta de pisos turístics 

Impulsarem als municipis l’establiment d'un Pla d'Usos (Pla especial urbanístic d’ordenació de les activitats 

de pública concurrència, comerços alimentaris, serveis turístics i altres activitats), que definiran quan es 

permetran els pisos turístics -si és que es volen permetre- limitant la seva presència aïllada (demanar que 

siguin edificis complerts), o el temps que poden ser llogats (per exemple només en període estival i quan 

són compartits pel propietari). 

Posarem en marxa un servei d'inspecció dels pisos turístics, lligat al departament de Disciplina Urbanística, 

per vetllar pel compliment del Pla d'Usos. 

1.2 LA SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT I EQUITAT 

Les persones tenim dret a la seguretat, inseparable de la llibertat i d'un nivell de benestar. Però aquesta com 

aquella són indivisibles, ja que els tres conceptes no es poden trossejar en compartiments estancs. Per això és 

tan important encertar en els fins, en els mitjans o mètodes que l’Administració ha de posar en funcionament 

per garantir aquest dret fonamental. Una seguretat integral necessita d'institucions integrades que siguin 

capaces de demanar, en temps útil, tota la informació significativa per poder adoptar les decisions oportunes, 

preventives i reactives. Això, en aquest moment no existeix al nostre país. 

En un moment en què el govern de la Generalitat opta per qüestions allunyades dels interessos de la 

ciutadania, hem de recuperar la seguretat a l’espai públic dels nostres pobles i ciutats, contra l’incivisme i la 

petita delinqüència. El PSC reforçarà els valors del civisme i la convivència. I especialment hem de combatre 

la situació derivada de l’actual conjuntura política de Catalunya que ha instrumentalitzat tendenciosament les 

policies, en especial els Mossos d’Esquadra, oblidant que el seu objecte professional és garantir el 

compliment de la llei, garantia de democràcia, per a tots els ciutadans i les ciutadanes. 

Com bé explica l’informe de la Fundación Alternativas, “La Seguridad Integral”, la seguretat, ha estat, 

durant molts anys, un bé i un dret que ha intentat patrimonialitzar les forces conservadores com si a 

l'esquerra no li interessés el tema, ja que el seu era més aviat la llibertat o la igualtat. És evident que ha existit 

una concepció de la seguretat identificada amb la idea d'ordre, d'ordre públic, sovint injust, autoritari i 

sacrificador de les llibertats. No és d'aquesta la seguretat de la qual parlem aquí, sinó justament de la seva 

contrària. D'una concepció integral i preventiva, indissolublement unida a la llibertat, al benestar i a la 

justícia.  

Respecte a la protecció civil i la participació ciutadana, és notori que la Generalitat no presta cap mena de 

suport en l’estructuració, ni en la dotació de recursos a les administracions locals. Per al PSC és prioritari la 

incorporació i la participació de la ciutadania a través de la inclusió en ferm dels sistemes de voluntariat en 
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estreta relació amb els sistemes professionals. Les agrupacions de voluntaris de protecció civil, els parcs de 

bombers voluntaris, les Agrupacions de Defensa Forestal i tots aquells sistemes de necessària existència en la 

complexitat de la societat actual, l’increment de les activitats i de la mobilitat que es produeix al territori, el 

gran nombre d’activitats que se celebren que representen grans concentracions humanes, així com el cada 

cop més gran risc de situacions d’emergència, produïdes pels fenòmens naturals, cada cop més extrems, fan 

necessari que les administracions i la societat disposin de tots els elements necessaris per fer front a aquestes 

situacions. 

Els i les socialistes som conscients que en un món globalitzat també hem d’estar atents a les contradiccions i 

amenaces dels radicalismes, que de qualsevol signe estan amenaçant la societat democràtica. La creixent 

radicalització i fragmentació de la societat ha donat pas a pensaments de caràcter totalitari. Els i les 

socialistes rebutgem aquesta amenaça i les nostres propostes contemplen intrínsecament afrontar aquest risc 

creixent. Cal que la política prengui posició davant de la xenofòbia dels estats, el gihadisme, el creixement 

del populisme totalitari i els extremismes de qualsevol signe. 

Per això serà cabdal per a nosaltres la promulgació d’una llei de seguretat pública, que superi l’actual 

desconcert entre preceptes constitucionals, jurisprudència i demandes ciutadanes i es reforci amb una 

coordinació i direcció política coherent. 

El sistema de seguretat a Catalunya, després de la legislació que es va aprovar consensuadament i del 

desplegament dels Mossos d’Esquadra, es troba actualment amb una demanda social de millorar la 

convivència a l’espai públic, a vegades desestructurat per l’incivisme i una delinqüència tan molesta com 

difícil de combatre.  

Cal, doncs, dirigir el nostre esforç cap a aquests problemes i tots els problemes que en una societat complexa 

i diversa estan presents i creen conflictes ciutadans. Disposant dels instruments jurídics i el desplegament de 

recursos humans que requereix el manteniment del civisme i la seguretat, així com la coordinació amb totes 

les administracions per recuperar aquests objectius i el replantejament d’un sistema de seguretat pública 

integrat i adaptat a les necessitats i demandes del ciutadans sota el principi de subsidiarietat, donant el paper 

necessari als alcaldes i alcaldesses com a autoritat política reconeguda en la direcció de la policia. 

En aquest context, es prioritzarà, des del món local, la prevenció i la mediació com a principals instruments 

d’anticipació als conflictes i a la delinqüència i es donarà suport específic a combatre, amb els altres cossos 

de seguretat, les noves formes de delinqüència, que sent responsabilitat de Mossos, tindran el recolzament 

dels governs municipals: nous delictes, tràfic de persones, explotació sexual, etc.  

És per això que correspon aturar la sangria que significa la constant disminució dels efectius de seguretat 

ciutadana per destinar-los a tasques centrals o altres unitat com la BRIMO, que provoca una minva dels 

efectius que presten serveis a les nostres ciutats i pobles, fent que les policies locals carreguin amb les 

actuacions sense el reconeixement ni els mitjans necessaris. 

Els convenis signats entre els ajuntaments i la Generalitat en el moment del desplegament dels Mossos 

d’Esquadra han quedat obsolets, situant els ajuntaments en una posició subalterna, essent els identificats pels 

ciutadans com els responsables de la seguretat.  
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Especialment cal establir, de forma urgent, els mecanismes i processos necessaris per reconèixer els cossos 

policials de Catalunya dins de les estructures de la lluita antiterrorista a Europa, en especial els Mossos 

d’Esquadra, complementat amb el fet que les policies locals estiguin integrades en el sistema, ja que són les 

que de primera mà poden disposar d’informació immediata i tenen mecanismes de detecció suficients per tal 

de prevenir qualsevol contingència. 

OBJECTIUS I MESURES 

Impulsar la llei de seguretat pública en allò que afecta la transversalitat i coordinació dels diversos 

actors i millora del paper dels municipis en la gestió de la seguretat 

Potenciarem la transversalitat d’actuació de tots els actors en matèria de seguretat, establint protocols 

d’actuació entre els diferents agents, per optimitzar recursos i incrementar l’eficàcia, eficiència i millora dels 

serveis públics en matèria de seguretat. 

Exigirem un clar reconeixement dels ajuntaments dins la llei com a autoritats democràtiques per tal 

que siguin plenament incorporats en les decisions dels assumptes que els competeixen territorialment.  

Potenciarem la transversalitat d’actuació de tots els actors en matèria de seguretat, establint protocols 

d’actuació entre els diferents actors, per optimitzar recursos i incrementar l’eficàcia, eficiència i 

millora dels serveis públics en matèria de seguretat. 

Proposarem la confecció de la Llei del sistema policial de Catalunya que superi l’actual model de 

separació competencial i que contempli la intervenció integral de les policies dins del territori de Catalunya i 

en cada municipi. 

Exigirem l’augment dels recursos necessaris per arribar a tot el territori, per tant proposarem estudiar 

l’actual estat del desplegament del Cos del Mossos d’Esquadra, revisant a l’alça el nombre total d’efectius 

previstos inicialment i adaptant-los a les circumstàncies actuals. 

Impulsarem processos per millorar els mecanismes de control i de deontologia professional que han 

d’afectar tota la policia, tendint i prioritzant els aspectes d’unificació necessaris per a una gestió eficient 

del sistema.  

Reclamarem un espai de formació i reconeixement a les policies locals com el primer nivell de detecció 

dels radicalismes en les nostres ciutats. 

Enfortirem l’Institut de Seguretat de Catalunya tant en els continguts, donant mes presència i 

importància a la formació professional i de servei públic, amb major coordinació amb la formació 

universitària, com en la coordinació entre totes les administracions, reforçant la formació per totes les 

policies de Catalunya, deslocalitzant-la per fer-la més accessible i assequible a qualsevol cos de policia de 

Catalunya, reforçant els temes de formació per a la mediació i deontologia policial, així com proximitat i 

noves formes de delictes.  
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Exigirem a la Generalitat i l’Estat que s’abordi eficaçment el progressiu procés d’envelliment de les 

plantilles policials en els propers anys que comportarà jubilacions anticipades i reducció de recursos. 

Cal modificar les lleis i decrets d’estabilitat pressupostària per poder fer front a aquesta contingència. 

 

Incrementar la protecció de les víctimes i millora dels protocols en matèria de violència familiar  

Potenciarem el servei d’assistència telefònica pel que fa a les dones i totes aquelles persones que 

pateixen situacions de violència amb un telèfon únic d’emergències 112, coordinat amb totes les 

institucions, incloses les judicials, que tenen encomanada la protecció de les víctimes, exigint a l’Estat i la 

Generalitat recursos finalistes que evitin estructures sobredimensionades i serveixin per l’atenció directa.  

Potenciarem els serveis especialitzats d’atenció a les víctimes de fets delictius/catàstrofes creant un espai 

d’interrelació entre els diferents actors participants en la seva gestió (policia, serveis mèdics...), instaurant 

nous protocols d’actuació i revisant els existents perquè recullin la transversalitat de les diferents actuacions 

en matèria de seguretat i que posicionin els ajuntaments com a actor principal. 

Millorar els serveis de seguretat i protecció civil 

Impulsarem la millora del 112, establint un sistema descentralitzat d’atenció per àrees bàsiques policials, 

recuperant les sales conjuntes, amb la participació dels diferents serveis afectats reduint els temps de 

resposta, recuperant l’eficiència que amb la centralització física de la resposta a les demandes d’emergències 

i socors s’ha perdut. 

Establirem una potent política de protecció civil i emergències per prevenir i afrontar amb èxit l’acció 

coordinada de totes les Administracions.  

Millorarem la planificació i capacitació dels serveis públics davant emergències i catàstrofes, 

professionalitzant més la protecció civil i apostant per la coordinació operativa de la protecció civil de les 

emergències.  

Dinamitzarem també la participació ciutadana en les tasques de protecció civil mitjançant les 

associacions de voluntaris (territorials o especialitzades). El sistema d’emergències de Catalunya ha d’anar 

construint una organització professionalitzada amb la participació del voluntariat, acostant-se als models que 

han articulat aquestes dues perspectives amb alts graus d’eficiència professional en la planificació, la 

prevenció i la intervenció en l’àmbit local. 

Reforçarem i adaptarem els instruments professionals i voluntaris dels quals disposen les diferents 

administracions, en especial les locals, per actuar en cas d’emergència, bombers professionals i bombers 

voluntaris, Servei d’Emergències Mèdiques, voluntaris de Protecció Civil, Agrupacions de Defensa Forestal, 

etc.  
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Actualitzarem els protocols d’actuació del Cos d'Agents Rurals de Catalunya, dotant-los dels mitjans 

normatius i els conseqüents materials i tècnics, que harmonitzen la gestió de les seves competències i 

obligacions amb la màxima seguretat, coordinadament amb els altres cossos de seguretat. 

Reforçar les mesures de convivència i mediació per prevenir el conflicte 

Impulsarem, amb els serveis de convivència i mediació, instruments de diagnosi i seguiment de les 

diverses tipologies de conflicte que possibiliti l’aplicació conjunta de protocols d’actuació preventius. 

Cooperarem amb altres serveis de manera transversal per potenciar la percepció de ciutat/poble segur.  

Treballarem en models proactius d’anticipació de conflictes amb els serveis de mediació i convivència.  

Participarem des de la policia de proximitat en projectes i programes de prevenció i resolució de 

conflictes, amb la participació del tercer sector i el teixit social. 

Reformular els objectius dels Plans de Seguretat Vial  

Impulsarem campanyes i actuacions de prevenció en matèria de seguretat vial a totes les 

administracions i revisarem les prioritats i les actuacions preventives que han d’efectuar les policies de 

trànsit, en especial els Mossos d’Esquadra, exigint major suport de la Generalitat a les administracions 

municipals per tal d’afrontar els nous reptes de sinistralitat, control ambiental i pacificació del trànsit. 

Reforçarem les polítiques globals respecte a la seguretat vial que responguin a nous reptes derivats de la 

major complexitat existent en la mobilitat, produïda per l’increment d’activitats i del parc 

automobilístic, la incorporació cada cop en edat més jove a la conducció, el reflex de les conductes 

derivades de la multiculturalitat i la manca d’inversions en les vies públiques per part de les administracions. 

1.3 ACCESSIBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

1.3.1 L’ACCESSIBILITAT: UN DRET IRRENUNCIABLE PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS                                          

El PSC, fidel als seus principis i valors com la 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 

qualsevol tipus de discapacitat. 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, els alcaldes i alcaldesses, els regidors i regidores del PSC treballem 

activament per la plena inclusió de les persones amb discapacitat, defensant que les ciutats i pobles 

accessibles són també ciutats inclusives per a totes les persones, que respecten i vetllen per l’autonomia de 

les persones. 

Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara més de mig milió de persones 

amb capacitats diverses reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres físiques, comunicatives i socials 

per accedir al món laboral, a l’educació, i la formació professional, al transport públic, al comerç de 

proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives, així com per 
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participar en les diferents activitats que s’organitzen des del seu municipi, donat que aquests obstacles 

impedeixen la participació plena i efectiva d’una part de la ciutadania. 

A Catalunya gaudim d'un marc normatiu que ens obliga a ser més exigents en la protecció dels drets de les 

persones: 

La Llei 13/2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, al Títol I, Article 1, de Catalunya, reconeix que el seu 

objecte és “Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els 

mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la 

igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats 

d’interacció amb l’entorn”.  

La Llei general de drets de persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, de l’Estat, estableix que el 

4 de desembre de 2017 tots els productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles, seguint les condicions 

bàsiques de no-discriminació i accessibilitat universal. 

Partint de la base que la discapacitat no ha d’estigmatitzar els ciutadans 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 per promocionar el disseny universal i l’autonomia personal de les 

persones amb capacitats diverses, sense autonomia, gent gran i els pares i mares amb cotxet de nadons, 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, implementaren uns plans locals de disseny universal, que articulin tota la política de la corporació 

local en matèria d’accessibilitat. Haurà de reconèixer l'accés universal de tots els ciutadans i ciutadanes amb 

discapacitat o sense discapacitat als drets i serveis ciutadans i socials i considerar el suport i el finançament 

de les entitats del moviment de la discapacitat, essencials en la promoció i en el suport actiu a les persones 

amb discapacitat i les seves famílies. 

Proposem modificar les polítiques adreçades a les persones amb capacitats diverses i de l’accessibilitat per 

tal de sensibilitzar i difondre les recomanacions de la Convenció Internacional dels Drets de les Persones 

amb Discapacitat de l'ONU (2006), com a primer pas per avançar cap a una "cultura de les capacitats i del 

disseny universal". Per aquest motiu, plantegem: 

● Propostes per a les persones amb discapacitat a tots els municipis, en el centre de les nostres 

prioritats polítiques. 

● Fer polítiques inclusives per a totes les persones amb discapacitat per gaudir de totes les capacitats 

dels ciutadans. 

● L'aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els béns, entorns, productes i 

serveis. 

● Millorar la sensibilitat i la conscienciació social. 

● Fer de l’accessibilitat un dret a les ciutats. 
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OBJECTIU I MESURES 

Promoure una política activa d’accessibilitat capdavantera per la igualtat d’oportunitats 

Crearem un Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat, nodrit pels recursos procedents de destinar l’1% 

del total de la inversió que dediqui anualment l’Ajuntament. 

Impulsarem el servei de transport públic “porta a porta”, dotant-lo dels recursos necessaris per tal de 

garantir el servei de les persones que ho necessiten i ens comprometem a assolir la reserva de taxis 

accessibles d’almenys el 5%, com exigeix la legislació estatal. 

Revisarem la distribució dels carrils bicis a la ciutat, estratègia de mobilitat, perquè aquests no siguin un 

nou problema en matèria d’accessibilitat i mobilitat: accés als contenidors d’escombraries, reubicació o 

desaparició de places d’aparcament reservat, etc. 

Atorgarem a les persones amb capacitats diverses i segons el grau de discapacitat que tenen reconegut, 

el tracte més favorable possible, en el marc de la legislació vigent en matèria fiscal, aplicant les 

exempcions, reduccions o bonificacions màximes que permeti la Llei en els impostos, taxes i preus públics 

que gestioni l’Ajuntament.  

Promourem, en el marc de la legislació vigent, les peticions de cessió de sòls i locals o altres mesures 

similars per a la construcció o habilitació de centres d’atenció i habitatge social a persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental. 

Constituirem Consells Municipals d’accessibilitat, com a òrgan consultiu i de participació en totes les 

polítiques que s’impulsin des de la ciutat. 

Impulsarem campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives de forma periòdica i 

sistemàtica, dirigides a tots els grups de població de l’àmbit del municipi sobre la realitat d’accessibilitat i 

les persones amb discapacitat, gent gran i pares i mares amb cotxe de nens. 

1.3.2 ESPAI PÚBLIC, DRET A LA CIUTAT DE TOTS I TOTES 

Per als i les socialistes la priorització de la qualitat de vida sempre ha estat la bandera principal de la nostra 

acció política. I és en aquest context que la preservació dels espais comuns de la ciutadania és un objectiu 

central, on la preservació de l’espai públic es converteix en un bé fonamental en les nostres estratègies de 

disseny urbà.  

L’espai públic és l’ànima dels nostres pobles, barris, viles i ciutats. La ciutat i el poble comença en allò que 

compartim, en el que ens és comú, l’espai públic és l’escenari on exercim els drets de ciutadania, com el seu 

patrimoni compartit per a tota la ciutadania. En definitiva, perquè pobles i ciutats són en primera instància 

els espais que enriqueixen la nostra convivència als carrers i les places, les platges, els equipaments culturals 

i escolars, i tots i cadascun dels elements que conformen els béns comuns compartits.  

La transformació urbana de Catalunya és admirada en molts aspectes arreu del món. Però ara toca afrontar 

una nova transformació: adequar els espais dels pobles i ciutats a les noves realitats i necessitats ciutadanes. 
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L'aposta per un espai públic de qualitat és també una garantia d'equilibri social i territorial, perquè enforteix 

la seguretat i neutralitza la por a l'altre. L'espai públic és un bé urbà que cal preservar perquè juga un paper 

fonamental en l'articulació dels barris i viles, com a lloc de convivència i civisme, i de trobada i intercanvi de 

tota la ciutadania.  

El manteniment d'aquest espai públic de qualitat passa per articular un pacte d'usos que reculli les diverses 

sensibilitats. Aquest acord vol evitar guetos, el risc d'apropiació excloent per part d'alguns col·lectius, a fi de 

salvaguardar la plaça pública com a àgora, com a espai de trobada, de diàleg i de convivència; perquè, en una 

ciutat densa i finita, on hi ha tanta demanda d'espai públic, s'han d'establir regles de joc clares, perquè ningú 

no s'aprofiti de l'espai públic monopolitzant-lo o utilitzant-lo indegudament.  

Només aconseguirem un espai públic de qualitat sumant els esforços de l'Administració i el civisme dels 

ciutadans, enfortint el sentiment de pertinença a una col·lectivitat, i l'orgull de barri, poble i ciutat. Per 

aconseguir aquest marc de convivència, aplicarem les regles del joc mitjançant les ordenances municipals, 

però també amb actuacions de manteniment i inversió en carrers i equipaments, millora de l'accessibilitat per 

als vianants i renovació del mobiliari i l'ordenació dels elements que conformen un espai de qualitat. Però 

també volem deixar palès que, davant la vulneració d'aquests principis, el govern municipal no ha de dubtar 

a exercir l'autoritat democràtica que li és conferida.  

Serà prioritari per a nosaltres repensar l'espai urbà amb la finalitat d'adaptar-lo a les necessitats de seguretat, 

mobilitat i lleure dels infants i els joves, propiciant carrils bici i donant prioritat als vianants a la via pública; 

perquè volem que els nostres pobles i ciutats siguin saludables, reduint el trànsit, la contaminació i la 

sinistralitat a la via pública.  

OBJECTIU I MESURES 

Socialitzar i respectar l’espai públic de tothom  

Treballarem per fer una definició nova dels espais públics del segle XXI atenent als canvis demogràfics i 

socials, i a les noves cultures urbanes. 

Potenciarem la diversitat d'usos per a revitalitzar l'espai públic, promovent la reforma dels espais amb 

una definició clara dels llocs per evitar zones de conflicte. 

Dotarem els espais públics dels recursos necessaris, tant en materials com en normes d’ús, que facilitin un 

model de gestió amb implicació ciutadana i amb la inclusió dels diversos col·lectius d’usuaris i usuàries. 

Promourem l’ús diferencial de l’espai públic durant el dia i la nit, facilitant la interacció entre diversos 

usuaris i usuàries, intentant no permetre l’ociositat de l’espai i la potencial generació d'espais marginals  

Propiciarem models a l’espai públic de vigilància natural i control social informal.  

Potenciarem i dinamitzarem el sentiment de pertinença al territori, com a espais de proximitat generant 

elements identificatius emblemàtics –monuments, referents físics, noms d’espai– per provocar lligams i 

capacitat d’apropiació de la ciutadania. 
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Tindrem especial cura dels elements urbans per no generar espais i mobiliaris vulnerables i desatesos. 

Promourem una atenció especial als espais públics tancats com els equipaments, per permetre 

l’apropiació col·lectiva i no d’un sector o col·lectiu concret i que la pròpia ciutadania treballi per evitar els 

deterioraments dels mateixos. 

Treballarem progressivament per la retirada de la publicitat a l’exterior no vinculada als establiments 

comercials ni a la informació ciutadana.  

Delimitarem l´ús de les terrasses i altres ocupacions privades de l’espai públic de tal manera que es 

compatibilitzin amb els usos del veïnatge i la ciutadania i que no possibiliti un ús privatiu de l’espai. 

1.4 SERVEIS DE SALUT DE QUALITAT I UNIVERSALS 

Els factors econòmics i socials són bàsics per a analitzar la nostra salut. Existeix una relació entre els baixos 

ingressos econòmics, l’atur de llarga durada, el risc de pobresa i exclusió i una qualitat i esperança de vida 

inferiors. A les grans ciutats del país hi pot haver una diferència d’entre cinc i set d’anys en l’esperança de 

vida entre els barris més rics i els més pobres. I aquesta dada es reprodueix en moltes altres ciutats 

Als efectes de la crisi econòmica, la resposta de la Generalitat ha estat l’acumulació d’anys de retallades, que 

ha posat el sistema sanitari, un sistema considerat d’excel·lència, i els seus professionals, al límit. En 7 anys 

la despesa pública en salut ha disminuït en 881 milions d’euros, mentre que la sanitat privada veia 

incrementat els seus ingressos en 889 milions. I cal afegir a aquesta situació una demografia canviant, amb 

un progressiu envelliment de la població i cronicitat de la malaltia. 

Els canvis demogràfics, socials i econòmics que no s’atenen i la radical reducció de la despesa pública ha 

portat a una disminució de serveis, CUAPS tancats, poblacions que han perdut serveis d’urgències, que han 

vist reduït l’horari del seu CAP o que han vist reduïts els serveis especialitzats, o inclús el tancament dels 

ambulatoris. O la no ampliació de la cartera de serveis, com han fet en altres comunitats autònomes. Unes 

restriccions que han posat les llistes d’espera a màxims històrics. Hem acabat tenint llista d’espera fins i tot a 

la Primària, amb col·lapses als serveis d’Urgències abans, durant i després de les epidèmies de grip per 

exemple.  

Per altra banda, la paralització de les inversions ha deixat sòls cedits pels municipis per a la construcció de 

nous centres, en solars buits. S’han paralitzat ampliacions de centres, noves construccions i, el que és més 

greu, la no reposició del material tecnològic, molt del qual ha acabat ja la seva vida útil. 

Aquestes són les reivindicacions dels veïns i veïnes que volen ser atesos en els seus CAPS, pel seu metge o 

metgessa de Primària, i no passar-se mesos -i en alguns casos anys- per ser visitats per l’especialista, o per a 

una intervenció quirúrgica. 

Aquestes són les queixes que reben els alcaldes i alcaldesses, que volen que la Generalitat compleixi els seus 

compromisos en infraestructures, i en serveis i que no volen veure disminuïdes les prestacions en el seu 

municipi.  
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Sota aquest quadre, ens proposem tant com a exigència a la Generalitat com a les iniciatives que estan dins 

de les competències municipals, els següents principis rectors d’una sanitat universal, pública, de qualitat i 

equitativa. 

En aquest context, vetllarem des dels municipis per la qualitat de l’assistència sanitària que presta la 

Generalitat per tal de garantir la salut com un dret universal. El Govern de Pedro Sánchez ja ha derogat el 

Decret de l’any 2012 en què es va excloure del sistema sanitari públic les persones més vulnerables. Amb la 

derogació del decret hem recuperat el principi de la Llei Lluch de la sanitat universal. També s’ha retirat el 

recurs que el PP va presentar al Tribunal Constitucional contra la Llei catalana d’universalització de la 

sanitat. 

Un altre dels principis centrals serà el d’equitat en l’accés. Ni el lloc de naixement ni el lloc on es viu pot 

determinar la salut de la ciutadania ni les prestacions que es reben, i que la distribució de recursos en el 

territori, en les àrees bàsiques de salut, atengui els condicionants socioeconòmics de cada territori. 

Caldrà exigir plans de xoc reals i efectius per reduir les llistes d’espera per la visita a l’especialista, 

realització de proves diagnòstiques o intervenció quirúrgica, exigint la màxima transparència i el dret del 

pacient a conèixer en tot moment la seva situació i a exigir ser atès en el temps garantit. 

En síntesi, volem que la salut impregni totes les polítiques públiques. Així fem nostres les recomanacions de 

l’OMS per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció de la salut, la salut comunitària, la lluita 

contra la desigualtat i la promoció de les polítiques publiques saludables des de la proximitat en l’àmbit 

local. Des dels Ajuntaments serem agents que vetllin per la salut de la seva ciutadania amb una visió 

estratègica de “salut a totes les polítiques”.  

Cal continuar fent accions de vigilància sanitària a les escoles i equipaments municipals, essent proactius en 

la promoció de la Salut, fomentant els hàbits saludables, i en la implementació de mesures de prevenció 

mediambientals. I amb la recuperació de l’Agència de Salut Pública i el desplegament de la Llei de salut 

pública, que ha de tenir la dotació pressupostària suficient, els municipis i els seus ajuntaments seran 

copartícips de la gestió de la prevenció, promoció i protecció i vigilància de la Salut 

Finalment, cal que l’Atenció Primària i Comunitària sigui el veritable eix del sistema sanitari públic. 

L’evidència científica ens demostra que dona millors nivells de salut, menor mortalitat de la població, més 

qualitat als usuaris i contribueix a la sostenibilitat dels sistemes públics de salut i a l’equitat social. Els ens 

locals han de treballar en xarxa amb tots els equipaments comunitaris i entitats ciutadanes i vincular els 

projectes als centres d’atenció primària en salut per tal de garantir una acció integrada i veritablement 

preventiva. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Reclamar a la Generalitat la dotació dels recursos necessaris per garantir una política de salut 

d’acord amb les necessitats de la població 

Reivindicarem l’elaboració, amb participació dels ens locals, d’un nou Mapa Sanitari que defineixi, 

atenent a les noves realitats econòmiques, socials i demogràfiques els equipaments i serveis necessaris en 

cada territori, introduint l’abordatge de les desigualtats en Salut i la mirada de gènere. 

Reforçarem la Salut Comunitària i atenció integrada social i sanitària, elaborant territorialment 

Pactes de Salut i Benestar entre la Generalitat i els Ajuntaments. 

Continuarem exigint la participació dels ens locals en els òrgans de gestió del Sistema de Salut i en els 

òrgans de planificació, coordinació i participació del Departament de Salut. 

Exigirem el reforç dels serveis de Salut Mental, prioritzant els programes d’atenció a infants i adolescents 

per tal que siguin veritablement efectius i accessibles a tota la ciutadania. La connexió d’aquests amb la 

resta de serveis adreçats a la infància al territori, especialment l’escola i els equips de protecció a la 

infància (si s’escau) han d’estar garantits per a un abordatge integral i efectiu. 

Impulsarem, durant el primer any de mandat, els Plans Locals 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 de 

la ciutadania. 

Exigirem al Govern de la Generalitat la posada en marxa de l’Agència de Salut Pública i el desplegament 

de la Llei, que permeti treballar coordinadament en la prevenció, promoció i foment de la Salut en cada 

municipi. 

Impulsar des del territori, pobles i ciutats, polítiques públiques de salut de prevenció, educació i 

conscienciació per a la millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans 

Recuperarem per als municipis, amb les modificacions legislatives necessàries, les competències en 

Salut Pública, que van desaparèixer amb l’aplicació de la LRSAL per part del Govern del PP. 

Impulsarem 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 del 

tabac o de les drogues i l’inici d’altres addiccions, així com la disminució dels consums, tenint presents els 

perfils de cada àmbit social. 

Establirem programes de prevenció, promoció i vigilància de la Salut, en cada municipi, amb 

col·laboració i finançament també de la Generalitat, relacionats amb temes claus com salut i pobresa; 

salut i escola; alimentació saludable i activitat física; salut alimentària; salut laboral; salut i medi ambient, 

etc. 
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Establirem programes d’atenció comunitària com la prevenció de l’obesitat, sobretot en nenes i nens, la 

prevenció de les malalties cardiovasculars amb la promoció de ciutats cardiosaludables i cardioprotegides. 

Promourem la Salut en mirada de gènere, establint programes específics com el de la prevenció del 

suïcidi, la lluita contra la solitud, o donar més visibilitat a algunes malalties. 

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

col·lectius i àrees de risc (joves i lleure, i immigració i barri, persones amb capacitats diverses i/o amb 

malalties mentals i autonomia personal, gent gran i habitatge) en base al teixit associatiu dels nostres pobles i 

ciutats. 

Col·laborarem amb el sistema de vigilància i alerta de salut pública i la gestió de crisis d’emergències 

mediambientals, alimentàries, i la prevenció d’accidents NBQ (nuclears, biològics i químics). 

Abordarem, mancomunadament, i amb els recursos específics de la Generalitat l’atenció a les persones 

drogodependents, introduint l’abordatge de l’addició al joc i a les noves tecnologies, atenent que el 24% 

dels joves entre 15 i 22 anys té problemes d’addicció, elaborant plans, programes i protocols concrets 

d’actuació. 

Enfortir les polítiques públiques en matèria de salut 

 Consolidarem i farem extensius a tot el territori els Consells Municipals de Salut amb participació de 

professionals, associacions i usuaris, essent l’òrgan en matèria de salut del municipi. 

Impulsarem, per tal de visualitzar la importància de la salut en els municipis, la creació de la regidoria 

de salut en el municipi, des d’on es vetlli transversalment per les polítiques de salut. 

Promourem l’adhesió al moviment de Ciutats Saludables i les seves xarxes, ja constituïdes, tant a 

Catalunya com a Espanya i Europa. 

 

1.5 TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT EFICIENT, SOSTENIBLE I A L’ABAST DE 

TOTS ELS POBLES I CIUTATS 

La mobilitat i el transport han esdevingut cabdals en qualsevol anàlisi i elaboració d’estratègies orientades a 

intervencions en el medi territorial. En aquest context, tant pel que fa a la qualitat de vida de la població, 

com a la creació de condicions que afavoreixin la igualtat d’oportunitats en matèria d’accés als serveis, a 

l’ocupació i a la formació, la mobilitat és una peça clau. 

Però avui dia també és un vector estratègic principal en el referent a la sostenibilitat ambiental. Una mobilitat 

sostenible és, doncs, una fita irrenunciable que estructura i condiciona qualsevol política pública en aquest 

àmbit. 

La necessitat de combatre el canvi climàtic, de reduir emissions, i de cercar tecnologies netes s’ha convertit 

en un objectiu tant o més important que la pròpia eficiència del sistema de mobilitat.  
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Els municipis que conformen les zones de major densitat poblacional del país (especialment la regió i àrea 

metropolitana de Barcelona) estan sotmesos a uns nivells de contaminació que excedeixen els llindars de 

contaminació establerts per la UE i l'OMS i constitueixen una amenaça de primer ordre en termes de salut 

pública. 

La Generalitat ha dut a terme poques accions per revertir aquesta situació. I quan ho ha fet ha estat a rebuf de 

les iniciatives de les administracions locals, com ara l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Convé redoblar els 

esforços per aconseguir la transició cap a un model de mobilitat sostenible, que serà una de les principals 

palanques de transformació social i econòmica.  

El model de mobilitat abasta molts dels problemes de la nostra societat, com l'eficiència del sector productiu, 

l'equitat social, el canvi climàtic o la dependència energètica. I de nou, les receptes de les polítiques 

socialdemòcrates són les de referència a tots els nivells. 

Així doncs, cal avançar cap a un model de mobilitat socialment inclusiu i cohesionador, ambientalment 

respectuós amb la salut dels nostres conciutadans i conciutadanes, catalitzador de la transició energètica i, 

sobretot, econòmicament revulsiu del creixement del nostre teixit productiu. 

En termes socials, la mobilitat ha de ser un dels facilitadors de les societats anomenades del benestar, la que 

dona accés als altres pilars bàsics de l'estat del benestar (salut, educació, serveis socials, etc). Unes ciutats, 

pobles i comarques que no garanteixen la mobilitat als seus habitants està permetent una distribució desigual 

de les oportunitats que aquests i aquestes tenen per accedir als serveis bàsics, els hospitals, els centres 

educatius, a la feina o en el comerç.  

També és la mobilitat sostenible un dels principals reptes en totes les ciutats i pobles que s'estenen al llarg 

del país, tant a la regió metropolitana com a la resta del territori. En aquests pobles i ciutats s'han d'abordar 

qüestions com la implantació de zones de baixes emissions (ZBE), previstes com a obligatòries pel nou 

govern de l'Estat per a ciutats de més de 50 mil habitants que restringeixin l'accés dels vehicles més 

contaminants i permetin disposar d'un aire més net tant en el medi urbà com a prop dels principals 

equipaments. També s'ha de potenciar el transport públic, fonamental per alliberar els centres urbans i les 

ZBE del predomini del vehicle privat. 

Aquesta potenciació del transport públic, entès aquest com el conjunt de xarxa de rodalies, metro, tramvia, 

línies regulars, etc, ha d'incidir en la millora de les freqüències, la puntualitat i la qualitat dels serveis prestats 

a tot el territori. Cal potenciar la inversió i la gestió com a elements imprescindibles de millora. 

Ara bé, des del món local no es poden assolir aquestes fites amb l'èxit desitjable, i per tant, exigeix 

corresponsabilitat entre totes les administracions per desenvolupar un model de mobilitat que sigui 

respectuós amb el medi ambient i, sobretot, amb la salut de les persones. 

Aquesta corresponsabilitat de totes les administracions és necessària per iniciar una nova agenda de prioritats 

en les infraestructures de transport que s'orienti a reforçar la mobilitat sostenible. Cal prioritzar les 

infraestructures pendents que avancen en aquesta direcció. I cal també accelerar un marc de col·laboració 
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interadministratiu per millorar els serveis de Rodalies i Regionals i avançar en el desenvolupament d'una 

tarifació per ús de les infraestructures. 

És tan urgent com necessari avançar cap a una fiscalitat energètica-ambiental que permeti assegurar el 

finançament del transport públic dels nostres territoris, pobles i ciutats, ja que serà d'aquest finançament, en 

bona mesura, d’on dependrà la consecució dels objectius que com a societat ens hem imposat, tant en 

polítiques locals, autonòmiques i nacionals, com en acords internacionals. 

En aquesta voluntat de canvi no hem d'oblidar el sector industrial vinculat directament i indirectament a la 

mobilitat, la indústria de l'automòbil i la indústria auxiliar d'aquesta. Els canvis en mobilitat produiran 

necessàriament canvis en aquest tipus d'indústries. Els i les socialistes no hem de deixar d'acompanyar 

aquestes indústries i els treballadors i treballadores que la integren. Canvis en la producció de mitjans de 

mobilitat provocaran canvis en els perfils professionals necessaris per donar resposta a les noves demandes. 

Nous perfils professionals per a noves necessitats, amb necessitat de nous plans d'estudis i un replantejament 

de la formació en aquest sector. 

Els i les socialistes hem de liderar aquest procés. Els nostres veïns i veïnes necessitaran referències clares de 

cap a on s'encamina la nova mobilitat. Seran necessàries regulacions, nous plans de formació, la gestió del 

canvi en aquest sector i davant la inacció d'administracions superiors, ha de ser l'administració local la que 

lideri i acompanyi aquest procés. 

És notòria la no presència efectiva de la Generalitat en aquest canvi. Anuncis buits de contingut, propostes 

sense base pressupostària són els usos i costums més habituals amb què ens sorprenen. La manca d'una 

política industrial, ja patent al llarg de la crisi econòmica, es fa actualment molt més evident, ja que impedeix 

aprofitar el moderat creixement econòmic per orientar la indústria cap a una mobilitat sostenible. Fa l'efecte 

que la indústria avança en solitari cap a uns objectius que no han estat formulats per part dels responsables 

polítics de Catalunya. 

Serà clau l’exigència d’un nou pacte per la mobilitat sostenible a nivell de país, amb implicació directa dels 

municipis, que impulsarem des de les entitats municipalistes i que hauran d’implicar necessàriament les 

diputacions i consells comarcals per atendre sobretot els municipis més petits i allunyats dels sistemes 

actuals de transport, i totes les administracions i empreses que treballen al territori, tant públics com privats. 

 

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure una mobilitat sostenible amb una mobilitat activa (caminar o anar amb bicicleta), 

afavorint l'ús del transport públic, i fomentant un ús més racional i ambientalment sostenible del 

vehicle privat 

Impulsarem la posada en funcionament, i amb caràcter permanent l'any 2020, la Zona de Baixes 

Emissions de l'Àmbit de les Rondes de Barcelona reduint l'ús de vehicles privats més contaminants i en 

les ciutats de tot el territori 
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Fomentarem la renovació de les flotes de transport públic (autobusos, taxis, ..) cap a vehicles més nets, 

híbrids i elèctrics. 

Establirem un model de contenció de la circulació de taxis a buit mitjançant les microparades (àmbit 

metropolità). 

Impulsarem la posada en marxa de programes d'ajudes per a l'adquisició de vehicles menys 

contaminants. 

Impulsarem la creació d’infraestructures de recàrrega dels vehicles elèctrics, amb punts de recàrrega 

ràpida repartits pel territori i fomentarem programes d'ajuda perquè els municipis disposin de punts de 

recàrrega semiràpida en emplaçaments estratègics. 

Avançarem en un sistema de Tarificació Social de Transport més ambiciós a tot el territori, seguint les 

pautes que s’han implantat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (T-ROSA, T-16). 

Implantarem a tot el territori la Targeta Verda, un nou títol de transport gratuït durant tres anys 

(renovable cada any) per als ciutadans que decideixin donar de baixa i desballestar un vehicle sense etiqueta 

ambiental. 

Impulsarem la posada en funcionament, i amb caràcter permanent l'any 2020, la Zona de Baixes 

Emissions de l'Àmbit de les Rondes de Barcelona al territori metropolità reduint l'ús de vehicles privats 

més contaminants i en les ciutats de tot el territori. 

Millorar els serveis de mobilitat i les infraestructures de suport 

Exigirem de la Generalitat la millora del sistema de transport públic en termes d'oferta, qualitat, 

fiabilitat, accessibilitat, amb una política proactiva municipal, però amb la responsabilitat que li pertoca 

també a l’administració superior. 

Treballarem conjuntament amb altres administracions per a la finalització de les obres de les línies de 

metro actualment en execució i prolongació de les projectades: L1 a Badalona Centre, L2 a Zona Franca i 

l'Aeroport, L3 cap a Esplugues, Sant Just Desvern i Sant Joan Despí, L4 fins a la Sagrera, i finalització de 

l'L9 / L10 en el tram central de Barcelona. 

Implantarem de forma efectiva i immediata el pla de Rodalies i Regionals a tot Catalunya, i resoldrem 

la saturació de les línies de FGC del Vallès mitjançant la potenciació de les línies de Rodalies (R4) a 

Sabadell i Terrassa, així com la de Castelldefels – Cornellà 

Promourem l’extensió de la xarxa de tramvia a les zones urbanes on s'ha identificat com a necessari 

(connexió Av. Diagonal, el Baix Llobregat, Àmbit del Vallès, Camp de Tarragona, etc). 

Impulsarem la posada en marxa de Xarxes de Bus d'altes prestacions, amb el desenvolupament de línies 

exprés adaptades a les necessitats del territori. 
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Promourem la millora de la velocitat comercial de l'autobús, mitjançant actuacions com la prioritat 

semafòrica, l'impuls de carrils específics.  

Desenvoluparem, amb altres administracions, una plataforma comuna de la informació sobre horaris, 

incidències, serveis, etc, tant del transport públic, com dels serveis de taxi, mobilitat compartida, serveis de 

bicicleta, o altres agents de la mobilitat. 

Exigirem un augment significatiu de les Inversions en mitjans de transport col·lectiu. 

Impulsarem programes de mobilitat activa (foment de la bicicleta com a mitjà de transport quotidià i 

facilitar els desplaçaments a peu). 

Promourem la construcció de xarxes ciclables allà on sigui possible, com un vector estratègic per una 

mobilitat sostenible i saludable. 

Reorientarem la política de peatges per amortitzar infraestructures: cap peatge proper a grans àrees 

urbanes per evitar la congestió en l'accés a les ciutats, partint de la reconversió dels peatges existents a 

prop de les ciutats per anar cap a un model de tarifació variable en totes les vies d'accés que permeti, 

mitjançant sistemes automàtics, regular el trànsit d’accés. 

Establirem al nucli de les zones urbanes, i per tant en les zones de major contaminació, zones de baixes 

emissions que permetin restringir més la circulació dels vehicles més contaminants. 

Promoure la mobilitat sostenible en els desplaçaments per treball  

Desenvoluparem els plans de mobilitat a les empreses (PDE) en un esforç conjunt entre administracions, 

empreses i treballadors, incloent-hi aspectes de mobilitat sostenible a la negociació col·lectiva.  

Millorarem la intermodalitat entre el vehicle privat i la resta de mitjans de transport. 

Implementarem una xarxa d'aparcaments segurs en l'entorn d'estacions de transport públic o centres 

urbans de les ciutats, coneguts com BICIBOX. 

Millorarem la gestió dels aparcaments dissuasius a les estacions de rodalies, mitjançant un projecte que 

vincula l'ús de les places d'aparcament amb l'ús del transport públic (Park and Ride). 

Fomentar la conscienciació pel canvi d'hàbits de mobilitat 

Impulsarem una nova cultura de la mobilitat sostenible en l'àmbit educatiu. 

Promourem la mobilitat sostenible en els desplaçaments per treball, en un esforç conjunt entre 

administracions, empreses i treballadors. 

Donarem a conèixer a la ciutadania com impacten algunes de les seves accions quotidianes en mobilitat 

en la seva qualitat de vida i salut.  
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1.6 SERVEIS SOCIALS: UN DRET UNIVERSAL PER GARANTIR LA INCLUSIÓ 

A dia d’avui, a Catalunya les desigualtats socials i econòmiques no han disminuït, tot el contrari, s’han 

refermat i en alguns casos, fins i tot, han augmentat. Són conseqüència de la crisi econòmica i social viscuda 

en l’última dècada, però també de la manca de polítiques redistributives o de retallades lineals des del 

Govern de la Generalitat.  

La concreció més clara d’aquesta situació és que els serveis socials a Catalunya continuen instal·lats en un 

escenari d’increment de la demanda per part de la ciutadania, fruit de la situació de crisi, de l’atur, de 

l’increment de les persones en risc d’exclusió social i de les situacions de pobresa estructural arrossegades 

per la població més vulnerable d’ençà l’any 2010. A més, l’abordatge de lleis com la promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, o la intervenció en situacions 

derivades de la violència masclista o de la garantia de drets i oportunitats en la infància i adolescència, han 

generat un esforç d’adaptació tant dels i les professionals dels serveis socials com dels propis Ajuntaments. 

Una adaptació, però, que no s’ha vist traduïda en la pròpia configuració dels serveis socials o amb els 

recursos econòmics i humans disponibles.  

Segons el darrer informe sobre l’Índex de Desenvolupament de Polítiques Socials de l’Associació de 

Directores i Gerents de serveis socials, el 2010 Catalunya invertia 309 euros per habitant en serveis socials 

(56 euros per sobre del conjunt d’Espanya). L’any 2018 aquesta inversió s’ha reduït fins als 286 euros per 

habitant, molt en la línia de la resta de l’Estat, però cal advertir de reduccions de més de 40 euros per 

habitant durant els anys 2013 i 2016. 

El cas de Catalunya és paradigmàtic: no només ha estat la comunitat autònoma que més ha retallat en 

polítiques socials, sinó que és la que més està trigant en revertir-les. Un fet destacable és la manca 

d’actualització per part del Govern de la cartera de serveis socials, paralitzada des de l’any 2010, que afecta 

tant les ràtios de professionals com a la necessària actualització de prestacions i serveis derivats de la 

situació de greu crisi econòmica dels darrers anys. I també és destacable que Catalunya no disposi de Pla 

Estratègic de serveis socials des de l’any 2013, o que no es reuneixi el Consell General de serveis socials. 

Entre d’altres conseqüències, la manca d’iniciativa política ha provocat que els ciutadans i ciutadanes 

visquin en una permanent llista d’espera per rebre prestacions per dependència (la més alta d’Espanya), per 

accedir a una plaça de residència, a un habitatge de lloguer social, per rebre la Renda Garantida de 

Ciutadania, o per obtenir un certificat de discapacitat.  

Sens dubte estan sent els ajuntaments els que veritablement fan front a les greus situacions d’exclusió social, 

des de la proximitat amb la ciutadania i abocant recursos propis. La greu crisi de l’habitatge, dels 

desnonaments, de la manca d’ingressos, o del pagament dels subministraments bàsics, per exemple, han 

tingut i tenen resposta per part dels ajuntaments, no sense dificultats ateses les restriccions contractuals fruit 

de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local impulsada per l’anterior Govern estatal al 

conjunt de l’Estat i la gestió nefasta per part del Govern de la Generalitat de nous marcs legals, en principi 

positius en la contenció de l’emergència social, com la Llei de mesures urgents per a afrontar l’emergència 

en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i la llei de la renda garantida de ciutadania.  
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Catalunya necessita un sistema de serveis socials ben definit, amb una correcta coordinació amb altres 

àmbits cabdals per a la intervenció social (habitatge, ocupació, salut, ensenyament...), incrementant la 

col·laboració amb els diferents agents socials i amb una presència territorial equilibrada en funció de la 

demanada. Només així serem capaços de donar una atenció de qualitat centrada en la persona, facilitar la 

tasca dels i les professionals i consolidar un sistema català de serveis socials, amb capacitat de donar una 

resposta eficient a les necessitats de la societat catalana. 

La manca de polítiques efectives d’àmbit autonòmic dels darrers anys ens aboca a gestionar uns serveis 

socials reforçats per tractar una part de la població que viu en una situació de pobresa estructural. 

Catalunya viu en una permanent situació de llista d’espera: per accedir a la dependència o a una residència 

per a la tercera edat, per aconseguir un habitatge social, per rebre un certificat de discapacitat o per accedir la 

Renda Garantida de Ciutadania. 

Els i les socialistes considerem que cal definir bé quin ha de ser el paper dels serveis socials en els propers 

anys, incrementant la coordinació amb altres àmbits de vital importància per a la resolució de les situacions 

d’exclusió social, amb recursos suficients i apoderament dels i les professionals dels serveis socials.  

Uns serveis socials forts són necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats del conjunt de la població. 

Invertir en serveis socials és invertir en la prevenció de situacions d’exclusió que garanteixin una societat 

futura cohesionada socialment. Per això proposem els següents objectius i mesures. 

OBJECTIUS I MESURES 

Potenciar mesures de suport a la governança municipal en les polítiques socials 

Plantejarem una revisió del marc legal vigent, la Llei de serveis socials del 2007, sorgida en un moment 

precrisi i que donava resposta a un altre context social i econòmic, ja que la llei aprovada pel Govern tripartit 

necessita una actualització plantejada amb un paper actiu dels ajuntaments a partir del coneixement 

exhaustiu de les noves realitats quotidianes detectades.  

Exigirem la consolidació del Contracte Programa amb els Ajuntaments, incrementant la seva dotació 

pressupostària, facilitant la gestió del contracte i apostant per un increment de personal suficient per atendre 

les necessitats de les nostres ciutats i pobles. 

Promourem i instarem la Generalitat a iniciar la convergència dels sistemes social i sanitari, que eviti 

duplicitats, cerqui l’eficiència i la qualitat en l’atenció, i garanteixi un continu assistencial. 

Reclamarem la creació de l’Agència de serveis socials de Catalunya, que modernitzi la gestió i treballi en 

xarxa amb tots els dispositius de serveis socials.  

Millorar els programes i adaptar-los a les necessitats emergents 

Dissenyarem programes i serveis transversals amb visions integrals que donin resposta a aquells 

factors generadors d’exclusió com: l’accés a l’habitatge, accés a un treball digne o la garantia de rendes i 
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que fins ara han generat nous motius de demandes als serveis socials bàsics, sense que aquests tinguessin els 

recursos necessaris per abordar-los. 

Actualitzarem la Cartera de serveis socials, revisant les ràtios de professionals i els serveis que es presten. 

Exigirem un augment dels recursos als serveis socials bàsics per abordar la pobresa infantil com una 

prioritat de país. 

Garantirem una clara coordinació entre els Ajuntaments i la Direcció d’Atenció a la Infància en el 

plantejament de l’abordatge de la Infància i en aquests moments davant la crisi dels “MENA”. 

Reclamarem a la Generalitat els recursos necessaris per desplegar correctament la Llei de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a la dependència. 

Impulsarem un programa de creació de places residencials per a la gent gran per tal de reduir el gran 

dèficit actual. 

Exigirem una gestió eficaç, propera, transparent i contundent en els grans temes que ara la Generalitat no 

aborda de manera correcta, com l’aplicació de la Renda Garantida i el combat a la Pobresa Energètica. 
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POBLES I CIUTATS PER TREBALLAR MILLOR 

Per garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població cal que oferim espais per 

promoure un desenvolupament econòmic en un context de creixement inclusiu i sostenible. Per això cal 

fomentar l’accés de tothom al treball. Treball que en un futur s’anirà complicant per l’impacte de les noves 

tecnologies i el canvi en els sistemes de producció. En síntesi, ciutats i pobles per treballar-hi. 

Si bé els ajuntaments no tenim competències prou definides ni prou recursos per intervenir en els 

grans temes del desenvolupament econòmic (infraestructures, inversions en R+D+i, xarxes tic), no 

renunciem a reivindicar, des de la proximitat real al territori, el nostre paper com els que hem de participar 

activament en la planificació de tots aquests temes, i per tant, reclamar i reivindicar a les administracions 

superiors el seu suport pel foment de la promoció econòmica. 

En un mateix sentit, el nostre paper és clau en la planificació i recerca de consens i concertació en matèria 

educativa de formació professional, de generació d’oportunitats en el mercat de treball, i de recerca 

d’aspectes de creació d’empresa i innovació i desenvolupament en els territoris. Per això cal treballar per tal 

d’assolir pactes en el territori orientats en quatre direccions: 

La millora i adaptació de la formació professional acord a les necessitats de les poblacions i l’evolució del 

mercat de treball.  

Promoció d’espais d’igualtat d’oportunitats, d’accés a un mercat de treball el més transparent possible, 

promoció de les dones a través de polítiques de gènere per combatre la desigualtat salarial i de condicions de 

treball, l’impuls d’un salari de referència arreu no inferior a 1.100 euros, i difondre una cultura contrària a la 

precarització, oferint estabilitat a través de pactes territorials per una ocupació digna. 

Oferir espais de creació productiva, fent tasques de promoció de l’emprenedoria, actuant per captar 

inversions, cercant espais de suport a les PIMES locals, promovent el comerç i el turisme de qualitat, vetllant 

per la necessària pervivència del primer sector -agricultura, ramaderia i pesca- que ha de ser sostenible i 

respectuós amb el medi ambient.  

Per últim, el paper de les TIC i la innovació en la producció, però també en les relacions socials, 

institucionals i formatives, és una fita que cal assolir.  

Amb aquestes polítiques per l’ocupació de qualitat i el creixement sostenible i inclusiu, ens proposem 

continuar donant espais perquè la gent pugui restar al territori i garantir per a tothom una qualitat de 

vida per al present i per a les properes generacions. 

2.1 OCUPACIÓ DE QUALITAT PER UN CREIXEMENT INCLUSIU 

Vivim una època de grans canvis, i en aquest context el món laboral és un dels àmbits que es transforma amb 

major celeritat. La globalització, els canvis econòmics i socials i la progressiva incorporació de TIC estan 

canviant la forma de treballar i d'entendre el treball.  
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Ara bé, si ben és cert que tots els factors de producció incideixen en la millora de la productivitat, el capital 

humà és un factor clau que, a més, té repercussió directa sobre la igualtat d’oportunitats, l’equitat en l’accés 

als serveis, la justícia social i el benestar de la població. 

Els darrers anys s’ha produït una destrucció important del teixit productiu, que si bé s’està recuperant, es 

configurarà de manera molt diferent als processos industrials i de transformació de períodes industrials 

anteriors. La quarta revolució industrial i la indústria 4.0 està canviant el paradigma de la productivitat, 

organització del treball i definició del propi concepte d’indústria i producció, així com de la definició del 

concepte de serveis i fins i tot la pròpia definició de lloc de treball.  

Aquest nou entorn econòmic i laboral, de creixement però sense creació d’ocupació provoca el fet que, 

encara, persisteixen elevats nivells de desocupació i de subocupació, factors que constitueixen un dels frens a 

la millora de la productivitat. A més, la difícil situació de crisi, juntament amb les seves connotacions en la 

qualitat i la precarització del mercat laboral han incidit negativament en la realitat laboral dels pobles i 

ciutats. 

Aquests canvis porten a la polarització i dualització de l’economia, en funció del valor afegit que aporta un 

sector en qüestió. Hi ha ocupacions amb molt valor afegit en el camp de la indústria (molta no coneguda avui 

dia) i en els “serveis perimetrals de la indústria” - informàtica, telecomunicacions, etc - i per altra banda en 

els serveis de poc valor afegit, però amb condicions de treball molt inferiors a l’altre model, (comerç, 

logística de distribució, turisme i restauració, etc), amb una incidència diferent segons els territoris. 

La situació al país ens indica que si bé la taxa ha baixat a Catalunya (10,6%) i està llunyana d’Espanya 

(14,5%) està per sobre de la mitjana europea de 8,5%. I si bé les persones aturades de llarga durada s’han 

reduït, encara s’està a prop del 50% de la franja que porta més de dos anys en situació d’atur, anticipant un 

significatiu risc de cronificació.  

Estem davant d’uns nivells molt elevats d’atur, sobretot en alguns sectors vulnerables i en molts casos amb 

severes dificultats de retorn al mercat de treball. Això es dona en particular en el cas de certs col·lectius de 

dones i joves. El risc de la cronificació de certs sectors és considerable i hi ha riscos que la crisi afecti molt 

especialment les dones, tant en la precarització de les condicions com en la reducció del percentatge de la 

població activa femenina. 

Finalment cal considerar que els canvis en els modus de producció de la indústria manufacturera i en la 

prestació dels serveis no ve acompanyada d’un fort procés de reciclatge i adaptació, la qual cosa va creant un 

estoc important de persones aturades i de les treballadores amb unes competències professionals desfasades i 

obsoletes. 

En aquest context, l’aposta per una ocupació de qualitat es torna clau en l’actual situació de sortida de la 

crisi, i en aquest context s’inscriu la nostra proposta en aquest camp. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Impulsar la millor empleabilitat de la gent, especialment els col·lectius vulnerables 

Incrementarem i avançarem en els programes per millorar l’ocupabilitat de la gent en la triple vessant de 

dispositius per la inserció –orientació i prospecció-, la formació i la millora de les condicions de treball -

estabilitat, igualtat d’oportunitats, perspectiva de gènere -.  

Augmentarem els programes d’inserció professional per als col·lectius més vulnerables. 

Impulsarem un programa integral per a persones menors de 30 anys, adaptat a cada perfil de joves i a 

les diverses necessitats singulars a cada territori. 

Desenvoluparem i millorarem l’eficàcia de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral, treballant conjuntament 

amb els agents socials. 

Exigirem un procés de control i seguiment per analitzar permanentment la situació del mercat de 

treball. 

Fomentarem la diversitat en les empreses impulsant la contractació de persones de diferents sexes, edats, 

o capacitats. 

Impulsar un pla ocupació per a joves mitjançant un fons social especial 

Exigirem que la Generalitat desplegui un Pla Jove per l’Ocupació de Qualitat, amb estratègies 

orientades a la formació, experiència professional en pràctiques, i prospecció singular, aportant amb més 

recursos al pla de l’Estat recentment aprovat. 

Implantarem un servei d’assessorament i formació a empreses sobre avantatges i línies de suport per a 

la contractació de joves. 

Crearem un segell de reconeixement a empreses que fomenten la contractació de joves. 

Fomentarem l'esperit emprenedor en les etapes escolars i en l'àmbit universitari per impulsar entre el 

jovent el desenvolupament d'iniciatives emprenedores. 

Promourem l’emprenedoria juvenil amb recursos de suport a la creació d’empreses i start ups. 

Enfortir els mecanismes de planificació i coordinació de les polítiques actives i la formació 

professional 

Promourem un debat sobre el futur de la formació professional, propiciant una reflexió sobre les noves 

professions lligades a les realitats econòmiques dels territoris actuals i en perspectiva. 

Fomentarem i facilitarem la relació entre la formació, el territori i el món productiu, com a triangle 

virtuós de la Formació Professional, treballant i posant mitjans per apropar al màxim escola i empresa. 
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Exigirem l’acord amb el SOC per tal de reformular un gran acord per l’Ocupació de Qualitat a 

Catalunya amb el traspàs de competències en matèria de planificació, gestió i execució de polítiques actives 

als municipis i Consells Comarcals. 

Promoure noves competències per una ocupació de qualitat 

Impulsarem, reforçant les competències en gestió empresarial, la implementació de clàusules socials a les 

licitacions públiques de l’economia social mitjançant programes específics per a la creació i consolidació 

de cooperatives, SALS, empreses d’inserció i Centres Especials de Treballs, reforçant la formació 

d’emprenedoria social.  

Potenciarem la formació i el suport a l’ocupació en els camps emergents de l’economia social i solidària, 

l’economia verda, blava i circular.  

Treballarem per oferir orientació i formació especialitzada, responent als nous reptes dels sectors 

productius com la Indústria 4.0, formació en el camp de la digitalització, la intel·ligència artificial i la 

robòtica, incloent especialment a les PIMES i aprofitant al màxim les solucions tecnològiques que 

donen les eines digitals. 

Treballar per a la igualtat i el treball digne  

Treballarem per aconseguir que el 100% de les empreses amb més de 10 treballadors i treballadores a la 

ciutat comptin amb un Pla d'Igualtat i Diversitat. 

Impulsarem mesures pel reconeixement en pla d’igualtat de les reivindicacions de les dones per 

augmentar la seva presència a tots els sectors econòmics en tots els nivells organitzatius, tot treballant 

també per la igualtat salarial. 

Promourem els acords necessaris que ens permetin instal·lar definitivament el Salari de Referència al 

conjunt del país. 

Estudiarem i elaborarem un pla específic en matèria dels nous reptes del mercat de treball, 

especialment la flexibilitat, la conciliació, el debat del repartiment del treball i les qüestions relacionades 

a la possible aplicació d’una renda bàsica.  

2.2 ELS MUNICIPIS PER UNA ECONOMIA DEMOCRÀTICA, SOCIAL I SOLIDÀRIA 

La crisi econòmica i el deteriorament de les condicions de treball, la precarietat, els baixos sous, els riscos 

d’augment de la vulnerabilitat, indiquen que cal renovar les propostes econòmiques per fer front a 

l’hegemonia d’un model neoliberal que solament fomenta exclusió i pobresa, i una injusta distribució de la 

riquesa. 

En els últims quinze anys, davant de la necessitat de renovar el discurs i les posicions envers aquesta 

situació, han irromput en l'escenari polític, econòmic i científic, termes com la innovació social, l'economia 

col·laborativa, l'empresa social, la responsabilitat social empresarial, la ciutadania corporativa, l'economia 
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circular, l'economia del ben comú, l’economia solidària i les pràctiques econòmiques alternatives. La 

irrupció d'aquest nou lèxic s'ha fet palès durant l'última crisi i en el context de transformació estructural de 

les economies. És la resposta de la ciutadania com a rebuig i context de deslegitimació del model econòmic 

imperant, basat en l'empresa que maximitza beneficis i posant en valor la dimensió social.  

No hi ha cap dubte que el futur del treball i de l’organització econòmica requerirà noves formes i models en 

la producció de béns i serveis. Per això, l’economia cooperativa, social i solidària té un excel·lent espai de 

participació i d’aportació en el desenvolupament dels sistemes que les organitzacions econòmiques adoptin 

en un futur i en el qual la construcció de models cooperatius, intercooperatius, col·laboradors, etc. 

esdevingui un dels aspectes a potenciar des dels serveis econòmics de la nostra ciutat. 

Hem de reivindicar l’economia social i solidària com un sistema que promou la participació integral de les 

persones, fomenta l’aprenentatge i el treball cooperatiu i permet incrementar els nivells de compromís dels 

seus membres i de les seves organitzacions, i generar, alhora, una cultura de cooperació, de confiança mútua, 

de compromís i de valors compartits que reforcen la identitat col·lectiva i el sentit de pertinença. D’aquesta 

manera, l’economia cooperativa, social i solidària està estretament lligada al desenvolupament local, perquè 

sorgeix des del territori, de la seva gent i les seves organitzacions, està arrelada al territori, utilitza els 

recursos endògens i fomenta les capacitats locals per a la creació d’un entorn innovador.  

En aquest sentit, les orientacions d’una veritable economia social i democràtica estarà orientada al foment de 

la qualitat i la sostenibilitat de la vida i del medi ambient, així com l’equitat de gènere, l’arrelament territorial 

i l’economia de proximitat. 

Les estratègies, doncs, que esdevenen d’aquest model es basaran en la intercooperació entre la producció 

cooperativa, recolzant el comerç just, la promoció d’unes finances ètiques, i les pràctiques de l’autogestió, el 

treball col·lectiu, l’ajuda mútua, la solidaritat, i la cooperació econòmica.  

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure l’economia social i solidària 

Fomentarem l’emprenedoria col·lectiva i enfortirem l'economia social, sent el cooperativisme el model 

de democràcia econòmica participativa més experimentat 

Impulsarem, d’acord amb els agents econòmics l’elaboració d’un Pla director de l’economia social i 

solidària a nivell català per a implementar als municipis, amb l’objectiu d’establir un full de ruta pel que 

fa a les prioritats de les empreses d’economia social en l’àmbit local que prestarà especial atenció a aquells 

models i propostes que sota criteris d’innovació social, han de ser –en un futur- els referents claus de les 

polítiques municipals del sector.  

Fomentarem la creació de mecanismes d’assessorament municipals i comarcals que maximitzi els 

esforços públics en aquest camp i acompanyi de forma eficient les experiències d’economia social en el seu 

desenvolupament. 
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Promocionarem a les àrees de més intensitat econòmica com l'habitatge, l’emprenedoria tecnològica, 

el turisme i els serveis avançats projectes empresarials que s’organitzin sota la forma de l'economia 

social. 

Aplicarem aquestes propostes d'una manera innovadora, incorporant el coneixement i les tecnologies per a 

una gestió social més eficaç. 

Establirem acords amb els agents econòmics i socials per definir les prioritats de les empreses de 

l'economia social i el tercer sector, mitjançant models d'intervenció de qualitat i eficàcia social. 

Potenciarem singularment que les iniciatives emergents d’economia verda, circular i blava prenguin 

formes d’organització econòmica basades en l’economia social i solidària. 

Promourem innovacions relacionades amb la fiscalitat que puguin contribuir al foment de les iniciatives 

de l’ECSS. 

Enfortir les estructures de l'economia social potenciant millores en la gestió i formació de 

responsables de la governança de les seves entitats 

Impulsarem la visibilitat de les empreses d’economia social en la ciutadania i alhora garantirem la seva 

presència en els àmbits socioeconòmics locals.  

Fomentarem els principis del treball cooperatiu i de l’economia social en totes les seves formes en la 

formació per la emprenedoria que impulsarem a través de la FP, la FO i la Universitat. 

Impulsarem acords amb les universitats a tot el territori per a la formació de l’emprenedoria social. 

Fomentarem les estratègies de compra pública responsable i sostenible i de clàusules socials en tots els 

processos licitatoris, especialment relacionats amb la implantació del salari de referència. 

2.3 INNOVACIÓ I CONEIXEMENT, FACTORS CABDALS DE LA MILLORA DE LA 

COMPETITIVITAT I COHESIÓ SOCIAL DELS TERRITORIS 

La innovació és un espai clau per enfortir els processos d’igualtat d’oportunitats, de creixement econòmic i 

de millora de la qualitat de vida. La innovació, de tot tipus i en tots els àmbits –industrial, tecnològic, 

educatiu, per a la salut, social, administratiu, en els serveis...,- impacta de manera clara i directa en la millora 

de les capacitats de pobles, ciutats i territoris i, per tant, també en les condicions de vida i treball de la 

ciutadania, sempre i quan els mitjans i els objectius de la innovació estiguin alineats amb les necessitats i la 

voluntat del conjunt de la societat. 

També sabem que, per fer realitat la innovació, ha d’existir una massa crítica de projectes, un col·lectiu prou 

representatiu d’agents actius, un ecosistema favorable a processos innovadors, i un suport basat en recursos, 

tant privats com públics, que la facin possible i que facilitin de manera àgil i efectiva la seva implementació 

en forma de productes, serveis i processos productius nous o millorats en tots els sectors i àmbits de la 
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societat. La capacitat d’innovació, doncs, ha estat i és una de les receptes més efectives per a la sortida de la 

crisi.  

En els darrers anys, Catalunya, i sobretot els centres de major producció industrial i agrícola-ramadera, ha 

anat augmentant la seva capacitat innovadora. La millora ha estat en bona part possible gràcies a l’èxit dels 

investigadors que treballen a Catalunya en la captació competitiva de recursos europeus, en particular de 

l’European Research Council (ERC), fet que situa Catalunya com el quart país en nombre d’ajuts de l’ERC 

per milió d’habitants, només darrera de Suïssa, Israel i els Països Baixos. 

També és notable la participació catalana en el Programa Horitzó 2020 (H2020) de la UE, amb un retorn del 

2,6 %, quan Catalunya representa l’1,5 % del total de la població d’Europa, i un import de 507 milions 

d’euros, dels quals un 27 % ha anat a empreses, un 25 % a centres CERCA i un 23 % a les universitats. A 

més, la creació d’empreses de base tecnològica, spin-off i en particular start up, ha experimentat un 

important creixement en els darrers anys formant un ecosistema de més de 1.500 empreses de base 

tecnològica, moltes d’elles del camp del software i de les TIC seguides de les del món Bio, el 78 % de les 

quals no existien fa 6 anys. Per tant, i a banda d’altres consideracions –almenys pel que fa al conjunt de 

Catalunya–, hi ha feina a fer per tal de millorar la competitivitat, de la qual la innovació és un factor cabdal. 

En aquest sentit, cal assenyalar que al territori metropolità de l’Àrea de Barcelona un 49,2 % dels assalariats 

treballen en activitats intensives en coneixement. 

De cara als propers anys, s’identifiquen tres vèrtexs clau per a l’impuls de la innovació i la generació de 

coneixement al territori català, basat en les persones, el suport als processos i la potenciació dels ecosistemes 

innovadors i generació de programes i de la creació d’un entorn afavoridor de les condicions d’innovació. 

En la propera etapa, els municipis han d´esdevenir actors centrals i claus en promoure processos innovadors 

tant en els aspectes de desenvolupament econòmic, com en la innovació social, reforçant els processos 

transformadors en el camp de la governança democràtica, la participació ciutadana, i les formes de 

comunicació i interacció entre govern i ciutadania. 

OBJECTIUS I MESURES 

Crear a nivell local, comarcal i metropolità plataformes i xarxes d´innovació, d’intercanvi 

d’experiències i de difusió de bones pràctiques 

Donarem suport als projectes que fomentin la creativitat i el talent, i generin aliances amb tots els 

sectors implicats a partir de la realització d´accions de suport i acompanyament que incorporin valors i 

actituds relacionats amb la cultura de la innovació, del coneixement i de l’emprenedoria. 

Impulsarem programes municipals, comarcals i metropolitans que combinin la identificació de reptes 

i/o missions amb l’impuls de projectes de col·laboració publicoprivada i vinculats a programes de suport a la 

innovació. 
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Potenciarem des del territori acords per impulsar projectes de les universitats, empreses i centres 

d’excel·lència que apostin per l’emprenedoria, així com les iniciatives que ajudin a la reactivació econòmica 

dels nostres municipis i comarques. 

Impulsarem la compra pública innovadora mitjançant plataformes que posin en comú l’experiència i les 

capacitats en aquest camp. 

Promourem des del territori entorns facilitadors de la innovació amb actuacions sobre les infraestructures i 

les condicions d’entorn. 

Generarem instruments de diagnosi que permetin identificar les principals necessitats per al 

desenvolupament de la innovació i la democratització de la tecnologia al servei de la millora de les persones 

i mitjançant una metodologia participativa i plural. 

Contribuir a la transició de les ciutats cap a l´economia del futur: coneixement, energia sostenible, 

eficiència energètica, transició digital, indústria 4.0, producció localitzada i circular 

Treballarem en la creació de pols territorials sectorials i especialitzats (a nivell comarcal o d’agrupacions 

municipals) per a la innovació lligada a la creativitat, l’economia agroramadera, a les noves tecnologies i la 

digitalització, incloent-hi la nova indústria 4.0. 

Impulsarem i donarem suport a programes de capacitació que afavoreixin la creació de start-ups i models 

d’innovació oberta, generant circuits i metodologies d´acompanyament especialitzat per a la capacitació i 

creixement del teixit econòmic i facilitant que les empreses experimentin nous models de negoci més 

innovadors i sostenibles. 

Reclamarem a la Generalitat des del territori l´increment de la despesa en R+D+i com a instrument que 

afavoreix l’eficiència i la competitivitat de les empreses, i potenciarem especialment la seva participació en 

programes europeus. 

Donarem suport a programes que apropin el talent i potencialitats professionals i competencials dels 

joves i especialment de joves universitaris i de formació professional, al món empresarial, fomentant 

l´emprenedoria social i tecnològica que doni resposta a reptes de les empreses i agents del territori i 

contribuint a l’ocupabilitat i la seva millora. 

Col·laborarem en projectes vinculats a innovació puntera en àmbits com intel·ligència artificial i realitat 

virtual, noves tecnologies de telecomunicació com el 5G, internet of things i sensorització, block chain, open 

data, ciutats intel·ligents, mobilitat i logística col·laborativa. 

Impulsar l’emprenedoria lligada al fet innovador i fomentar la creativitat i l’emergència de les 

vocacions científiques entre infants i joves 

Promourem des dels municipis programes de foment de l’emprenedoria dirigits a la infantesa i la joventut 

en la seva etapa d’educació obligatòria, primària i ESO que impulsin les habilitats que es relacionen amb el 

pensament creatiu i la generació d´idees innovadores. 
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Promourem la generació d´espais de creativitat i innovació com fab labs i laboratoris de cocreativitat, 

dotats de maquinària digital, afavorint la democràcia productiva i la cultura maker. 

Donarem suport efectiu des dels municipis i comarques a iniciatives innovadores mitjançant beques i 

suport a start-ups d’emprenedoria social tecnològica i col·laborativa, i a la concertació amb actors que 

donin suport directe a projectes innovadors. 

Desenvoluparem un programa de sensibilització i potenciació de les vocacions científiques i tecnològiques 

entre els infants i joves, dirigit a incrementar el seu interès a les professions tecnicocientífiques, industrials i 

empresarials, implementant plans STEAM i especialment per augmentar la presència de dones en l´àmbit 

científic. 

Promourem programes educatius de creativitat, innovació i intel·ligència emocional en totes les etapes 

educatives, de manera transversal i com a servei educatiu estratègic i de creixement personal. 

Impulsar iniciatives d’innovació social orientades a fomentar l’apoderament i la participació per 

part de la ciutadania 

Promourem espais de proximitat i d’accés directe de la ciutadania a Internet, especialment dels sectors 

amb més dificultats, per tal de reduir la bretxa digital i promoure la igualtat d’oportunitats. 

Capacitarem les persones treballadores i la ciutadania en general davant els reptes globals, l‘alfabetització 

digitalització i noves formes de treball. 

Invertirem en persones, talent i innovació fent formació també a l´administració local, revisant i impulsant 

perfils avesats a la innovació i a la comprensió de les necessitats dels sectors estratègics. 

Trobarem espais de coordinació entre el sector empresarial i el sector de l´economia social i cooperativa 

per compartir experiències i potenciar projectes d´innovació socioeconòmica. En síntesi, promourem talent 

amb retorn social. 

Donarem suport a accions de producció, distribució i difusió del fet innovador amb sessions de 

capacitació, acceleració, networking, workshops, master class, .... per part de les empreses tractores del 

territori a les petites i mitjanes empreses i amb sessions d’innovació oberta. 

2.4 EL COMERÇ DE PROXIMITAT DE POBLES I CIUTATS, MOTOR ECONÒMIC 

DEL PAÍS 

Les ciutats i pobles de Catalunya són un referent de comerç i de turisme a nivell mundial. Aquesta realitat 

ens facilita continuar desenvolupant polítiques de creixement i de consolidació d’aquests sector que amb la 

presència dels mercats, de la restauració i especialment del comerç de proximitat han estat fonamentals en 

aquesta construcció que garanteix la qualitat de vida, la personalitat i estructura cohesionada, i que són els 

elements que configuren part de l’ànima social, cultural i econòmica de les nostres viles.  
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El nostre model basat en un comerç de proximitat divers, integrador dels diferents formats comercials 

distribuïts en els diferents pobles, i barris, equilibrat, arrelat i com ja hem comentat, sent una de les activitats 

econòmiques més importants que es materialitza com un format d’èxit que a la vegada promocionen valors 

de la sostenibilitat, mediambientals, socials, culturals i innovadors. 

Per desenvolupar aquestes iniciatives, que ens serveixin per annexar les diferents realitats comercials i 

econòmiques, hem de traslladar a la societat que les i els socialistes no projectem únicament fórmules 

innovadores, sinó fórmules de connexió amb la ciutadania, autònoms, comerciants, empresaris, responsables 

d’eixos comercials, d’associacions de comerciants dels nostres barris, de cadenes de distribució, de 

responsables de centres comercials de les nostres ciutats, de patronals, de sindicats, de juntes de venedors, de 

responsables de mercats municipals i de mercats de venda no sedentària, de firetes, de professionals liberals, 

de col·legis professionals, d’empreses de serveis (taxistes, transports....), de referents en els sectors de la 

restauració, hostaleria, oficis avançats (pastissers, flequers); en definitiva, els sectors de l’economia que fa 

dels nostres entorns un referent en les polítiques econòmiques de proximitat, i que per la conjuntura política i 

econòmica, estan patint una davallada econòmica complementària. 

La qualitat i la diversitat del teixit comercial de les nostres ciutats i pobles és un dels principals al·licients per 

a la ciutadania. L’èxit es deu als i les comerciants que, dia a dia, s’esforcen per millorar la competitivitat i 

sostenibilitat dels seus negocis, integrant als establiments els instruments necessàries per donar als ciutadans-

consumidors un bon tracte, una especialització i uns productes de qualitat. 

Necessitem que el comerç de Catalunya continuï sent un dels principals motors del creixement econòmic del 

país, generador d'ocupació de qualitat, garantia també de conservació de la identitat dels territoris. I per 

aconseguir-ho sabem que és primordial desenvolupar polítiques d’integració i de formació per als i les 

comerciants, orientat a la incorporació de plans de negoci i màrqueting i la qualitat i la personalització de 

l’atenció al consumidor.  

OBJECTIUS I MESURES 

Millorar la competitivitat del comerç de proximitat i fer-lo sostenible econòmicament  

Promourem una estreta col·laboració amb el comerç de proximitat de la ciutat, amb el petit comerç de 

barri, però també amb els establiments comercials autòctons que tenen una dimensió mitjana i generen 

ocupació i riquesa al nostre país i treballarem des de la proximitat (barris, pobles, comerç associat,...) per 

mantenir-la i potenciar-la.  

Donarem suport a la professionalització del sector: els comerços són empreses, i han de gestionar-se amb 

criteris empresarials.  

Reforçarem l’associacionisme i treball conjunt dels comerciants, perquè els grans reptes actuals (vendes 

online, grans superfícies,...) no es poden abordar amb estratègies individuals. 
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Fomentarem, potenciarem i consolidarem les noves formes de cooperació publicoprivades i d’autogestió 

per al desenvolupament sostingut i coparticipat de determinades zones de la ciutat (creació d’àrees de 

Promoció Econòmica Urbana (APEU). 

Treballarem coordinadament per incorporar el comerç culturalment divers dins les estructures 

associatives dels sector, com a fórmula per accedir al coneixement i reconeixement dels drets i deures com a 

comerciants, als recursos de promoció i d’oportunitat per aportar experiències en un context on el comú 

denominador és la promoció del negoci. 

Consolidarem els Mercats Municipals i/o els mercats de venda no sedentària com a polaritat central 

del barri i del poble, redefinint estratègies per cada tipologia de mercat, i posicionar el mercat com a lloc de 

trobada intergeneracional, per aportar vivències i experiències de compra enriquidores i diverses, amb una 

doble vessant comercial i social, que aporta als consumidors un valor afegit respecte de l’oferta restant. 

Treballar per la innovació del comerç dels nostres pobles i ciutats i els sectors dinamitzadors com la 

restauració 

Ajudarem i acompanyarem els comerços perquè incorporin les innovacions digitals en la gestió dels seus 

negocis i en les compres i vendes. 

Donarem suport a l’establiment de models basats en el comerç electrònic en els comerços dels nostres 

ciutats i pobles ja que aquest ha vingut per quedar-se i s’haurà de convertir en un aliat i en una nova 

oportunitat del comerç de proximitat, afavorint i garantint la complementarietat del comerç tradicional i el 

model d’e-commerce, com un esforç de modernització necessària i de voluntat d’oferir nous serveis de 

qualitat. 

Continuarem fomentant el sector de la restauració, a fi i efecte de promoure i incrementar el seu grau de 

competitivitat i de qualitat. També perquè generi ocupació de qualitat a la ciutat i generi, en definitiva, 

activitat econòmica i riquesa de manera equilibrada al conjunt del territori del país. 

2.5 LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL NOSTRES POBLES I CIUTATS PER LA 

L’OCUPACIÓ, EL CONEIXEMENT I LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

El creixement inclusiu serà un dels pilars centrals de la política municipal dels propers anys. Els i les 

socialistes considerem que la indústria, en un ampli sentit, és a dir la manufacturera, però també els serveis 

lligats amb ella, com les noves tecnologies, la digitalització i els serveis del perímetre de l’activitat 

productiva, jugarà un paper clau en el desenvolupament de l’economia del territori.  

Ja no podem parlar de les ciutats de serveis exclusivament. La realitat ens diu que el sector industrial és i 

serà determinant en l’evolució de l’economia, que contribueix significativament a la creació de valor i la 

generació de riquesa, i que és un element clau en el procés de creixement econòmic i de construcció d’una 

societat més inclusiva. 
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La irrupció de la “indústria 4.0”, o la quarta revolució industrial, permet treballar en termes de producció 

industrial de noves, i sovint interconnectades, tecnologies digitals que facilitaran processos nous i més 

eficients, i que en alguns casos es traduiran també en nous béns i serveis. A mesura que aquestes tecnologies 

transformen la producció, es donaran conseqüències significatives sobre la productivitat, l’ocupació i les 

habilitats requerides a treballadors i treballadores, però també sobre la distribució de la renda, el benestar i el 

medi ambient.  

La indústria i el que s’anomena el perímetre de la indústria (empreses de tecnologia, finances, administració, 

etc) tindran un paper central en el futur de les nostres pobles i ciutats, tant en el procés de modernització del 

que resta com espais industrials, com de complementarietat amb l’economia metropolitana.  

Hem de potenciar i reforçar els sectors amb una capacitat innovadora i productiva molt notable (com els 

sectors farmacèutics i biomèdics, les enginyeries i empreses de tecnologia, telecomunicacions, o el 

creixement de les indústries culturals i creatives) i hem d’estar atents al desenvolupament de la indústria 4.0. 

L’excel·lència investigadora i la generació de coneixement és un gran camp a recórrer que cal accelerar per 

esdevenir un nou hub global de la indústria del coneixement, com a element bàsic dels increments de 

productivitat i competitivitat dels agents i sectors econòmics. Factors, tots ells, que promouen una major 

riquesa i ocupació al territori i en les persones. 

La potenciació del capital tecnològic i de la inversió en béns d’equipament, especialment necessaris en una 

economia com la catalana de petita empresa, està lligada a l’increment de la despesa privada i pública en 

R+D+I i educació, que necessàriament ha de ser resultat també de la cooperació publicoprivada, amb 

inversions reals, com ho demostra Finlàndia, Japó o EUA. 

Cal continuar impulsant l’atracció de l’activitat econòmica, i més concretament inversió estrangera recolzant 

expressament el treball amb les petites empreses i microempreses per superar les barreres a la competitivitat.  

Continuem proposant que la màxima prioritat dels propers governs municipals sigui la creació de llocs de 

treball i els i les socialistes proposem que al suport a la transformació industrial, la inversió en obres, 

infraestructures i rehabilitació, com a motor econòmic, l’acompanyi un suport directe a la creació de nous 

projectes d’emprenedoria, i al manteniment i creixement de sectors tradicionals i emergents. 

Complementàriament a l’economia industrial i la inversió pública, cal donar suport a la “petita economia” i 

els sectors emergents de la nova economia, així com fer una aposta decidida per l’economia verda i circular. 

OBJECTIUS I MESURES 

Potenciar l'activitat productiva 

Treballarem perquè els pobles i ciutats que comptin actualment o tinguin capacitat de generar espais 

industrials o del perímetre de la indústria puguin continuar mantenint-los per l’important valor afegit que 

aporten a l’economia local i per la diversificació que brinden a l’economia del territori. 

Desplegarem una estratègia d’adequació de les indústries existents amb un programa relacionat amb els 

reptes de la indústria futura, tant en el camp de la 4.0 com de l’agroramadera–alimentària. 
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Promourem la promoció del sòl per potenciar l’atracció d’activitats productives de major valor, 

prioritzant el suport als processos de canvi tecnològic, innovació i transferència de coneixements que es 

donen als PAE.  

Potenciarem la millora dels PAES en projectes d’arranjament i modernització. 

Promourem l’associacionisme i la mancomunitat de serveis als PAES. 

Impulsarem aplicar en els PAES polítiques de mobilitat acords als nous reptes (vehicle compartit, busos 

llançadora, pla de mobilitat, carrils bici, etc.) si és possible per treballar per una mobilitat sostenible. 

Treballarem per la implantació del 5G al conjunt de Catalunya de la manera més ràpida possible, concertant 

amb el sector de les telecomunicacions. 

Demanarem a la Generalitat un suport específic per desplegar un programa de millora dels polígons per 

actuacions de rehabilitació i actualització dels edificis industrials, en matèria d’energia, telecomunicacions i 

subministrament de serveis. 

Impulsarem programes d’economia circular, simbiosi industrial, economia verda i blava que afavoreixi 

la producció i l’intercanvi de dades industrials. 

Apostarem per promoure els clústers d’empreses que generin la capacitat de “compartir valor” per tal 

d’augmentar la capacitat innovadora i creativa en l’entorn econòmic proper. 

Fomentarem la innovació oberta, els urban labs i les smart cities, per millorar la capacitat tecnològica dels 

nostres pobles i ciutats. 

Incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions que es duen a terme en tots els departaments i 

serveis de promoció i desenvolupament econòmic  

Potenciarem programes específics dirigits a dones emprenedores, centrats en formació gerencial i de 

gestió de projectes, d’habilitats empresarials específiques i de reforç del perfil emprenedor. 

Impulsarem una xarxa de treball cooperatiu, col·laboratiu i d’intercanvi entre emprenedores i en 

cooperació amb altres iniciatives d’organitzacions empresarials. 

Promourem la formació en temes de digitalització i TIC de manera específica per al col·lectiu 

d’emprenedores. 

Potenciarem projectes com “Emprendre en Femení” per donar major visibilitat al col·lectiu i oferirem a les 

emprenedores un acompanyament expert per a la consolidació i el creixement dels seus projectes 

empresarials, especialment d’economia social i solidària gestionades majoritàriament per dones. 

Impulsarem iniciatives orientades al trencament del “sostre de vidre” que dificulta el ple desenvolupament 

professional de les dones, donant eines formatives i de suport i mentoring per promoure l’accés a càrrecs 

directius o de responsabilitat. 
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Impulsar, fomentar i consolidar les economies emergents i les oportunitats emprenedores 

Promourem un sistema de regulació de l’economia col·laborativa potenciant la cooperació entre empreses, 

projectes i serveis sense perjudicar els sectors que treballen de manera sistemàtica i eficient en el mercat, i 

garantint els drets i deures socials. 

Propiciarem espais que provoquin la interacció entre inversors, sectors productius i innovadors amb la 

participació del sector públic i en projectes concertats.  

Potenciarem la vessant econòmica del Tercer Sector del territori en la gestió de projectes impulsats des 

de l’ajuntament i els recolzarem com un actor amb progressiu pes en l’economia de pobles i ciutats com 

impulsors de projectes per aconseguir un major grau de cohesió social.  

Potenciarem l’emprenedoria social, transformant la política d'ajudes i subvencions municipals en un 

fons d’innovació social que promogui les iniciatives viables orientades a cobrir les necessitats socials dels 

nostres municipis. 

Avançarem en sistemes de gestió del temps innovadors a les empreses de ciutats i pobles que millorin la 

seva productivitat, augmentin el nivell de competitivitat i permetin la compatibilitat de la vida personal i 

laboral de totes les persones treballadores. 

Fomentarem la responsabilitat social a través de la compra social innovadora, incorporant clàusules 

socials i el valor de la sostenibilitat en els contractes a les empreses.  

Promoure l’economia digital 

Fomentarem els espais –incubadores en matèria digital- , i promourem plans de capacitació digital i 

projectes innovadors en matèria digital, amb beques per a emprenedories en aquest camp. 

Impulsarem un programa de preacceleració per a empreses digitals. 

Crearem “Nuclis Actius de Digitalització als municipis i comarques” com a espais d’allotjament de joves 

en sectors d’economia digital. 

Millorar la governança municipal en matèria d’activitat econòmica 

Impulsarem processos de simplificació administrativa, la transparència i la tramitació digital. 

Implementarem seus electròniques per tramitar tots els procediments administratius. 

Crearem finestres úniques per a les gestions de les empreses. 

Revisarem i escurçarem els terminis per a l’obtenció de les llicències d’activitat. 

Comptarem amb les entitats empresarials per definir programes publicoprivats. 
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Homogeneïtzarem els criteris dels tècnics municipals per evitar interpretacions distintes entre diferents 

municipis a l’hora d’aplicar la mateixa normativa. 

Estudiarem incentius fiscals per a les empreses creadores netes d’ocupació.  

 

Recolzar accions d’assessorament i suport al teixit econòmic de la ciutat, amb una estratègia de 

proximitat 

Impulsarem que les Diputacions i Consells Comarcals col·laborin en el tema de la internacionalització de 

les empreses, especialment les PIME, i aprofitarem la presència de grans empreses multinacionals per 

atraure inversions i desplegar polítiques d’exportació. 

Promourem la creació i el desenvolupament de clústers industrials, i incidirem en iniciatives ja existents 

com RIS3CAT o els PECT-Projectes d’especialització i competitivitat territorial. 

Promourem estudis estratègics de prospecció econòmica dels territoris que estan més endarrerits en la 

revitalització de l’economia del país, demanant a les Diputacions els estudis corresponents. 

2.6 TURISME QUE FA CIUTATS I POBLES 

El turisme és un dels motors econòmics més importants de Catalunya que projecta una imatge de modernitat 

i d’obertura a la resta de la societat.  

L’impuls del turisme ha de caracteritzar-se per ser accessible, sostenible i qualificat, ser previsors en la 

gestió i el volum del turisme, amb noves eines de governança que facilitin i que ajudin a transmetre la idea 

de les nostres ciutats com a gran espai econòmic i gran paratge, amb les oportunitats culturals i lúdiques que 

ofereix la ciutat al món. Per tant, de la divulgació, promoció i comunicació en dependrà l’èxit obtingut. 

Les nostres ciutats, els nostres barris, són un espai modern i atractiu receptor de persones que venen a fer una 

estada amb diferents objectius. Tothom hi ha de ser benvingut, però l’èxit ha de ser gestionat amb voluntat 

política de transformació i millora constant.  

En els processos de transformació dels models turístics, l’àmbit local esdevé el primer element de 

confluència. Cada vegada més, les destinacions turístiques es basen en la possibilitat de poder aglutinar les 

diferents formes d’interactuar entre les opcions que una ciutat i el seu entorn facilita.  

Degut a l’èxit de la marca Barcelona, de l’oferta museística, dels espais esportius i d’oci, Catalunya destaca 

en tots els rànquings com una comunitat autònoma de les més visitades del món, i el nombre de visitants ens 

ha de portar a construir un model més sostenible, i que sigui suficientment atractiu. 

Les innovacions més efectives del turisme català en els darrers 20 anys han tingut lloc en escenaris locals, i 

ha operat normalment amb un pacte (explícit o implícit) entre administració i sector privat. 
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Aquesta realitat s’ha de preservar i fomentar amb el format de col·laboració publicoprivada que s’ha de 

consolidar amb la creació d’òrgans de gestió del turisme.  

No obstant, degut al canvi del model turístic arreu, aquesta col·laboració ha de rebre una empenta per 

modernitzar-se i mantenir -se. La rellevància de l'escala local no és una aposta per models "autàrquics", tot el 

contrari, és la defensa d’una estructura de gestió que sigui capaç de relacionar els diferents clústers turístics 

comunitaris però amb la constatació que l'àmbit d'actuació més rellevant és l'àmbit local i una part 

significativa de les energies de l’esforç polític s'han d'orientar a millorar els retorns positius en aquest àmbit. 

OBJECTIUS I MESURES 

Impulsar un model turístic sostenible i de perspectiva de futur 

Promourem un model turístic sostenible que ha de ser en essència obert al seu territori, de manera que els 

espais naturals propers, les localitats o l’àrea metropolitana, formin part ineludible de la mateixa oferta 

turística.  

Potenciarem la diversitat de Catalunya com una clau de futur, ja que el nostre país és escollit per aspectes 

tan subtils com l’ambient, també per l’oferta cultural, museística, i icones mundials arquitectòniques, però 

molts visitants ho valoren per la qualitat urbana, l’oferta paisatgística mar-muntanya i la qualitat dels espais 

naturals (en oposició a la visió claustrofòbica d'algunes ofertes turístiques)  

Recuperarem els consensos necessaris per rellançar la marca turisme Catalunya, implicant tots els agents 

socials i econòmics. 

Obrirem una nova etapa en el concepte de la col·laboració publicoprivada perquè respongui a la 

transversalitat dels interessos de les ciutats i recuperi l’objectiu principal que consisteix en reformar i 

recuperar aquesta fórmula de col·laboració en l’àmbit de la promoció i de la gestió. 

Millorarem les fórmules de regulació dels allotjaments turístics, fomentant la convivència entre els 

visitants i la ciutadania, amb una gestió orientada a la socialització dels beneficis que el turisme aporta. 

Assentarem el lideratge assolit en un model de turisme sostenible i generador de valor per a les ciutats, 

analitzant la capacitat de la càrrega que admet cada territori i el seu ajust a l’oferta existent. 

Exigirem la redistribució de la recaptació que genera la taxa turística per a les ciutats del 100% de la 

taxa. 

Millorar la capacitat gestora, professionalització i innovació del turisme a les nostres ciutats i pobles 

Potenciarem les noves tecnologies i l’anàlisi de dades per augmentar el valor afegit de la destinació turística 

de les ciutats.  

Promourem la millora constant i la professionalització dels seus treballadors i defensarem uns salaris 

dignes i unes polítiques fermes i decidides contra l’intrusisme. 
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Desplegarem centres de suport a la gestió turística a nivell comarcal o de diputacions per donar suport 

especialment als municipis petits. 

Crearem una base de dades de recursos turístics de suport als municipis des de les diputacions i 

comarques per millorar la gestió, intercanvi i cooperació entre els actors i territoris.  
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POBLES I CIUTATS PER GAUDIR MÉS 

Les ciutats i pobles són un “no res” si els ciutadans i les ciutadanes no poden apropiar-se dels seus espais. 

Espais per viure-hi, espais per treballar-hi, espais per gaudir-ne, espais per aprendre’n, espais per participar-

hi. 

Això significa construir ciutats i pobles per gaudir-ne. És molt important la vida cultural i associativa, la 

participació, però també l’aprofitament per part de tothom en l’espai públic col·lectiu.  

Per al municipalisme socialista la convivència i la cohesió han estat uns dels principals objectius. 

Aquesta convivència es fa en base a compartir i gaudir espais comuns. Carrers, equipaments, projectes 

culturals, places, equipaments esportius, casals de joves i gent gran, escoles d’adults, llars d’infants, la pròpia 

escola,... Tots i cadascun d’aquests espais públics han de tenir un marc de convivència, de compartir ciutat, i 

un marc de participació i creativitat, oferint plataformes que permetin gaudir d’allò que el municipi ofereix. 

3.1 IGUALTAT I POLÍTIQUES DE GÈNERE: UN DRET FONAMENTAL 

La igualtat és un dret fonamental de tothom i, per tant, un dret que compartim homes i dones. Sense igualtat 

no hi ha llibertat ni democràcia real. 

Les lleis actuals marquen que tots som iguals davant la llei i prohibeixen qualsevol tipus de discriminació, 

però les dades objectives demostren, per desgràcia, que la realitat és ben diferent i que la discriminació 

masclista existeix en tots els sentits i en tots els àmbits: familiar, escolar, econòmic, laboral, mitjans de 

comunicació,... i que els valors del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en una part de la nostra societat. 

Des del socialisme treballem per un nou pacte social entre dones i homes basat en la igualtat d'oportunitats, 

la llibertat d'elecció i el respecte. Totes les nostres polítiques inclouen transversalment la visió de gènere i 

prioritzen la lluita contra la violència masclista i la discriminació laboral. 

Per a nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles i fills, és un objectiu 

prioritari perquè no viurem en una democràcia plena mentre hi hagi dones amenaçades i insegures, mentre 

algunes d'aquestes dones siguin assassinades, i d’altres, comprades i explotades sexualment. I també 

prioritzem assolir la igualtat d'oportunitats en el treball (lluitar contra la bretxa salarial, sostre de vidre, 

segregació horitzontal, assetjament sexual...) per justícia social i perquè la dependència econòmica limita la 

llibertat de les dones i fomenta la seva opressió. 

És una realitat que les polítiques públiques feministes només han avançat en drets i en mesures d’igualtat 

amb governs liderats pel feminisme socialista, perquè sempre hem prioritzat la lluita contra la discriminació 

sexista real per sobre de tot, també de la guerra de banderes, incorporant la visió de gènere transversalment a 

totes les nostres polítiques. Nosaltres som el partit de l’esquerra feminista. Com sempre diem, “Fets, no 

només paraules”: reivindiquem amb orgull els assoliments polítics que hem realitzat en matèria d'igualtat de 

gènere a nivell estatal (Llei d’igualtat, Llei integral contra la violència de gènere, Llei de la dependència, Llei 
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d’interrupció voluntària de l’embaràs, plans ocupacionals d’igualtat,...) i a nivell català (Llei del dret de les 

dones a erradicar la violència masclista, creació de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el 

Treball...) i seguim treballant per denunciar la manca d'implicació del govern de la Generalitat que des de 

2010 ha reduït la inversió en polítiques de protecció a les dones un 31,59%. 

En canvi, el govern estatal liderat per Pedro Sánchez ha prioritzat les polítiques feministes amb lleis 

capdavanteres (Pacte d'Estat contra la violència de gènere, Llei d'igualtat laboral i contra la bretxa salarial, 

Llei contra el tràfic, ...) i amb inversió. Ha dotat amb 120 milions d'euros el Pacte d'Estat contra la violència 

de gènere amb partides específiques per a Ajuntaments (20 milions al 2018, que doblarà a 40 el proper any) 

i les comunitats autònomes. Concretament, Catalunya ha rebut del govern de l'Estat més de 17 milions 

d'euros per a desplegar aquest Pacte d'Estat, però el govern català només té previst invertir 9.750.000 

euros al 2018 en mesures per a erradicar la violència masclista, gairebé la meitat dels recursos extra que ha 

rebut del govern espanyol.  

La xarxa d'atenció i recuperació de víctimes de violència masclista a Catalunya ha estat patint retallades 

constants els darrers 10 anys, deteriorant aquest servei vital per a les víctimes. Actualment, només arriba a un 

11% de les dones afectades. La Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència 

masclista es va reunir només tres vegades en 2017 i va estar un any sencer sense reunir-se. Això ha afectat la 

creació dels grups de treball vinculats, com el de l'abordatge de la violència masclista en l'àmbit laboral que 

encara no s'ha creat.  

Els informes sobre els SIAD (Serveis d'Informació i Atenció als Dones) confirmen la manca d'un marc 

normatiu que unifiqui les actuacions al territori i recursos insuficients, sobretot en els SIE (Serveis 

d'Intervenció Especialitzada) afectats de retallades constants. A més, els protocols utilitzats se sostenen en 

uns serveis que no corresponen a la realitat territorial de Catalunya, ni en la dotació de recursos ni en les 

fórmules de coordinació establertes pels circuits. A proposta del PSC, el ple del Parlament va aprovar a 

l'octubre del 2018 crear en 6 mesos un Pacte Català contra la Violència Masclista amb un pressupost adequat 

per al seu desplegament i mesures per lluitar contra la bretxa salarial i la feminització de la pobresa. Encara 

no ha fet res. 

També s'han aprovat al Parlament, gràcies a la proposta socialista, les Unitats de Valoració Forense Integral 

(UVIF), eines clau per mesurar el risc de les dones víctimes de violència masclista i decidir sobre custòdies o 

règims de visites i que haurien d'estar ja desplegades en la seva totalitat al setembre de 2019. 

A nivell del territori, l’acció de l’ajuntament és clau. Els ens locals tenen un rol exemplificador en relació a 

la resta d’agents socials i econòmics, per això els Ajuntaments han de ser un exemple de bones pràctiques en 

igualtat impulsant governs paritaris i polítiques transversals per incloure la perspectiva de gènere en totes les 

actuacions municipals. 

En aquest context, i per assolir la igualtat real entre dones i homes des de l’àmbit local, proposem el següent: 
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OBJECTIUS I MESURES 

Impulsar de manera innovadora un feminisme municipalista al món local 

Impulsarem el pla d'Igualtat intern i d'acció als ajuntaments promovent bones pràctiques en igualtat, 

impulsant governs paritaris i polítiques transversals per incloure la perspectiva de gènere en totes les 

actuacions municipals, mitjançant plans d’igualtat locals amb vessant interna (organització municipal) i 

externa, garantint la paritat (òrgans de direcció i participació, ponents d'actes...). 

Prioritzarem la coeducació (sensibilització, comunicació...) i contra el sexisme (festes lliures de sexisme, 

prohibir la publicitat sexista als espais públics, ...).  

Incrementarem l'ocupació femenina (especialment apoderament de dones emprenedores i lluita contra 

la bretxa salarial) amb programes específics d’emprenedoria en femení. 

Fomentarem l’associacionisme de dones com una forma d’apoderament concret que dona visibilitat i 

potència a l’acció per la igualtat d’oportunitats. 

Garantirem serveis específics com els drets reproductius i sexuals (campanyes informatives especialment 

per a menors d'edat i immigrants, coordinar serveis específics...) i lluita contra la violència de gènere 

(campanyes específiques, ...).  

Prioritzarem la lluita contra la feminització de la pobresa treballant activament des dels serveis socials 

per detectar els casos d’exclusió social i pobresa, especialment de les dones grans, immigrades, amb 

discapacitat i/o amb malaltia mental. 

Fomentarem el pla de nous usos del temps, per viure en una societat més igualitària, eficient i saludable, 

involucrant els diversos agents locals (institucions, escoles, comerços...) 

Enfortirem la Xarxa de municipis lliures de tràfic de dones, combatent les màfies i els proxenetes als 

nostres municipis, prevenint nenes i nens de l'explotació sexual, accions impulsades per l’organització 

feminista Movimiento Democrático de Mujeres, on ens locals, de diversos colors polítics, estem lluitant 

contra aquesta xacra. 

Elaborarem i desenvoluparem polítiques locals per impulsar les noves masculinitats.  

Impulsar ciutats i pobles igualitaris, on tothom tingui mateixos drets i oportunitats 

Posarem en marxa polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI+, així com educar en 

el feminisme. 

Crearem un protocol per establir el circuit d'actuació davant de possibles situacions de risc en l'oci 

nocturn i en altres esdeveniments multitudinaris contra agressions LGTBIfòbiques i masclistes. 
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Implantarem un servei tant de dones com de persones LGTBI+ que doni suport a la ciutadania, 

assessorament i resposta a les necessitats dels i les joves. 

Fomentarem la creació d’una nova regidoria LGTBI+ i de feminisme per assegurar i vetllar per la seva 

integració transversal de les polítiques públiques municipals. 

 

3.2 JOVES I MÓN LOCAL, GENERADORS DE FUTUR  

El socialisme municipalista ha der ser la veu dels i les joves dels nostres pobles i ciutats, capdavanters en la 

gestió i en l’impuls de les polítiques juvenils. Som conscients de la importància dels ajuntaments a l’hora 

d’impulsar aquestes polítiques i d’assumir competències, que en molts casos sense ser municipals són 

oblidades pel Govern de la Generalitat, obligant els municipis a fer esforços econòmics i personals per dur-

les a terme. 

El principal objectiu de les polítiques de joventut és facilitar l’emancipació dels i les joves i la seva 

preparació com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. Tanmateix, la generació de joves actuals no té les coses 

fàcils. L’elevat atur juvenil, més del 34% entre menors de 25 anys, les condicions laborals cada cop més 

precàries: 9 de cada 10 contractes són temporals i gairebé 50% d'aquests són per dies o per setmanes. La 

fuita de talents, les taxes universitàries més cares de l’Estat i l’elevat preu de l’habitatge fa dels nostres joves 

una generació precària, en molts casos en risc d’exclusió social i, per tant, fa impossible que puguin decidir 

en llibertat el seu present i el futur. Segurament la generació jove millor preparada és una generació 

hipotecada de per vida davant la inactivitat del Govern de la Generalitat per trobar solucions i donar-los una 

sortida digna. 

Des dels Ajuntaments cal fer polítiques que abordin de manera integral tots els aspectes de la vida quotidiana 

de la joventut, que l’ajudin en aquest camí cap a l’emancipació, mitjançant polítiques de foment de la 

participació juvenil, l’accés a la cultura, el lleure, la mobilitat tant l’obligada com internacional, de 

creixement social i personal, de salut i esports.  

Els ajuntaments socialistes, amb el nostre model d’oficines d’emancipació i de punts d’informació juvenil 

són un exemple per a municipis d’arreu de l’Estat i considerem imprescindible la seva creació allà on encara 

no existeixin. 

Els i les socialistes municipalistes hem de vetllar perquè s’apliquin les polítiques que els i les joves 

necessiten. Cal que ens comprometem des de l’inici sobre allò que creiem prioritari per tal de garantir que 

tant el present com el futur dels i les joves a cada ciutat i poble estigui a les seves mans.  

Volem garantir el dret a viure en unes ciutats i pobles on les persones joves puguin emancipar-se i on l’atur i 

la precarietat no s’acarnissi amb les vides de més joves que, sense ingressos ni feina o amb feines que no 

garanteixen els mitjans per viure, veuen obstruïda la seva transició cap a l’etapa adulta. Ja no es tracta només 

que puguin accedir al treball amb garanties de suficiència material per viure, sinó que disposin del suficient 

capital de capacitats i competències que possibilitin l’emancipació i la igualtat d’oportunitats. És necessari 
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articular un model en el qual s’activi la formació i la inserció en sectors emergents, s’actuï determinadament 

per erradicar la precarietat laboral vinculada als falsos autònoms, l’alta temporalitat i les pràctiques no 

remunerades. 

OBJECTIUS I MESURES 

L’educació de qualitat garanteix la igualtat d’oportunitats 

Proposem la creació de programes d’acompanyament a l’estudi per evitar l’abandonament escolar 

prematur i la creació de Programes de Formació i Inserció (PFI) que s’adaptin a les necessitats del territori 

que facilitin la incorporació dels joves al mercat laboral. 

Fomentarem, en el marc de l’FP la promoció de la contractació al territori dels i les alumnes per a 

projectes i experiències de FP dual. 

Impulsarem la realització de cursos i tallers adreçats a joves per oferir competències en temes 

tecnològics punters (robòtica, impressió i disseny 3D, videojocs…). 

Promourem premis d’excel·lència per als estudiants amb millors expedients acadèmics d’ESO i 

Batxillerat, així com promoure ajuts per a la finalització dels estudis superiors. 

 

Dret a un treball digne per assolir l’emancipació juvenil 

Fomentarem polítiques actives que generin ocupació i permetin la inserció laboral, per això proposarem 

Plans ocupacionals reservats a menors de 30 anys i fomentarem la contractació de 

joves a les empreses locals mitjançant subvencions per a la creació de llocs de treball. 

Oferirem assessorament laboral, així com cursos formatius adreçats a la cerca de feina. 

Impulsarem una estratègia contra l’atur juvenil i el treball digne garantint que les clàusules socials de la 

contractació pública incloguin criteris d’edat que garanteixin la reserva de places a persones joves. 

Dret a l’habitatge dels joves per poder desenvolupar el seu projecte de vida 

Promourem la creació de parcs d’habitatges públics municipals amb un percentatge reservat per als i 

les joves dels municipis, siguin de lloguer o compra. 

Crearem noves ajudes per a lloguer social per afavorir l'emancipació dels joves per part de 

l'Administració local. 

Fomentarem la creació de les oficines locals d’habitatges i farem que siguin un element útil i atractiu per al 

jovent del municipi. 

 



 

  

PÀG 52 

 

Mobilitat sostenible i accessible per a joves 

Fomentarem el transport públic, garantint la mobilitat intermunicipal per disminuir l’ús del transport privat 

entre els joves, per això proposarem la implantació de la T-Jove municipal. 

Transformem la relació entre els joves i els seus municipis  

Treballarem per assolir entre els i les joves més participació, més transparència i més eficiència i un 

compromís ètic per millorar la democràcia local.  

Potenciarem el foment de l’associacionisme juvenil per implicar més la joventut a la vida sociocultural dels 

seus pobles i ciutats. 

Elaborarem un pla per a joves per afavorir la seva participació esportiva mitjançant descomptes per 

accedir a equipaments esportius municipals.  

Garantirem l’accés a la cultura, a la creació cultural i a l’oci saludable. També fomentarem l’educació en el 

lleure. Totes elles, eines imprescindibles per garantir la cohesió social entre els joves. 

Implementarem el Carnet Jove Municipal, per obtenir descomptes i generar activitat jove al municipi. 

Impulsarem localment la creativitat jove  

Crearem nous espais municipals per a la creació jove i fabricació cultural per a músics i artistes 

emergents, companyies d’arts escèniques. 

Elaborarem programes per la promoció cultural (Biennals Joves), afavorint també la promoció de les 

arts escèniques a través de la xarxa d’equipaments públics culturals en base a propostes joves, innovadores i 

de producció pròpia d’artistes i artesans.  

Promourem la participació juvenil, des dels barris per aconseguir una ciutadania cultural activa jove 

d’acord amb la coproducció i organització d’esdeveniments culturals a peu de carrer.  

 

 

3.3. TREBALLEM PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS AMB POLÍTIQUES PER 

A PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES 

Amb dades oficials d’IDESCAT, entre gener i desembre de 2017 la població total a Catalunya va augmentar 

un 0,4%, amb un increment net de 33.234 persones. En el mateix període de temps, el nombre de persones 

amb reconeixement de grau de discapacitat va augmentar un 4,2%, és a dir, es va produir un increment deu 

vegades més gran, amb un total de 22.336 persones amb discapacitat més, arribant a les 551.440 persones 

reconegudes. 
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Pel que fa la població activa amb discapacitat, entre 16 a 64 anys, al 2017 a Catalunya hi havia 285.953 

persones, el 51,8% del total de persones amb discapacitat, i el 5,8% de la població total de Catalunya en edat 

de treballar.  

Segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya de 2017, la 

taxa d’atur de la població catalana s’havia reduït en un 11,11%; en canvi, en allò que respecta a les persones 

amb discapacitat, només s’havia reduït en un 7,4%, és a dir, gairebé quatre punts percentuals menys.  

L’informe elaborat per UGT presentat el passat dia 3 de desembre d’enguany denúncia que dels més de 3 

milions de contractes laborals que es van realitzar en 2016, només el 0,45% van ser per a persones amb 

discapacitat, així mateix també manifesta que el 69% de les empreses catalanes de més de 50 treballadors no 

compleix amb la quota del 2% de quota de reserva per a persones amb discapacitat. 

Tanmateix, si ens fitxem en l’estudi
1
 que va realitzar l’Ajuntament de Barcelona sobre els salaris de les 

persones amb discapacitat, veiem que la bretxa salarial de l’any 2016 era del 24,7% de diferència entre la 

població en general i aquest col·lectiu. 

Per últim, el 8è informe
2
 sobre l'estat de la pobresa elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa 

i l'Exclusió Social inclou, per primera vegada, un capítol sobre les condicions de vida de les persones amb 

discapacitat. La principal conclusió d'aquest informe referida a la discapacitat és que les persones amb 

discapacitat suporten un risc de pobresa i/o exclusió molt més elevat que aquelles que no tenen discapacitat. 

Aquesta circumstància no està només referida a les dades recents sinó que mostra, segons el període 

analitzat, una situació de risc de pobresa estructural que a més s'incrementa lleugerament durant els tres 

últims anys (2015-2017). 

Les dades referides a 2017 assenyalen que la taxa AROPE de les persones amb discapacitat se situa en torn 

al 31,5%, mentre que per a la resta de la ciutadania sense discapacitat se situa en 24,4% (set punts 

percentuals menys). Per tant, podem afirmar que una de cada tres persones amb discapacitat està en risc de 

pobresa i/o exclusió. 

L'informe apunta entre els factors que influeixen per a aquest major risc de pobresa i/o exclusió la dificultat 

per a l'accés al mercat de treball i la càrrega econòmica que suposa la discapacitat, entre altres. També 

assenyala com a rellevant la relació entre activitat i pobresa de les persones amb discapacitat, doncs el 17,1% 

de les persones amb discapacitat que treballen són pobres. D'altra banda, la privació material severa és, 

també, notablement més elevada entre les persones amb discapacitat (7,6%) que entre la resta de la població 

(4,2%). 

El Partit dels Socialistes de Catalunya, fidel als seus principis i valors com la 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. 

                                                      
1
ELS SALARIS I EL PERFIL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT A BARCELONA 2016 

2
 https://www.eapn.es/estadodepobreza/ 
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Fent nostres els preceptes de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb 

Discapacitat de 2006 treballarem activament per la plena inclusió de les persones amb qualsevol tipus de 

discapacitat, defensant la universalitat, indivisibilitat, interdependència i interrelació de tots els drets humans 

i llibertats fonamentals, així com la necessitat de garantir que les persones amb discapacitat els exerceixin 

plenament i sense discriminació. 

Per això 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 reafirmem en el nostre compromís com a socialistes 

per 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. 

Treballarem activament per un model de societat més inclusiva i socialment més justa, construint ciutats i 

pobles inclusius i accessibles a través de plans d’inclusió de discapacitat, articulant tota la política de la 

corporació local en matèria de discapacitat. Aquest Pla reconeixerà l'accés universal de tots els ciutadans i 

ciutadanes amb discapacitat als drets i serveis ciutadans i socials, com a dret subjectiu, i considerarà 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. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure un model de ciutat inclusiva 

Garantirem una cartera de serveis i suports tècnics per donar màxima autonomia, potenciant la promoció 

de l’autonomia personal i els serveis d’ajuda domiciliària, els serveis de respir i els serveis de suport 

psicosocials i educatius. 

Reforçarem els serveis de suport a domicili de les persones amb dependència i/o de persones amb 

discapacitat/malaltia mental i garantirem la informació, la formació, l’atenció i el suport a les famílies 

vetlladores i col·laborarem en projectes amb corresponsabilitat publicoprivada. 

Potenciarem i reservarem el 5% d’habitatges de lloguer social per a persones amb discapacitat, així com 

crear una xarxa de pisos/apartaments (assistits o no) amb serveis comuns per a persones amb 

discapacitat i/o amb problemes de salut mental.  

 

Aprofundir en polítiques públiques d’accessibilitat 

Impulsarem els Plans Locals de Promoció de l'Accessibilitat de les Persones amb Discapacitat, debatuts 

i negociats amb les organitzacions de persones amb discapacitat i les seves famílies. 

Proposarem 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.  
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Adaptarem 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 (assenyalava l'any 2017 com a límit temporal per a què tots els entorns fossin accessibles). 

Garantirem el servei de transport públic “porta a porta” per a persones amb mobilitat reduïda. 

Prestant també especial atenció a l'optimització de la gestió d'itineraris territorials municipals i 

supramunicipals en la prestació competencial. 

Potenciarem l’Oficina Local de Vida Independent, així com els Serveis de Promoció de l'autonomia 

personal d’assistent 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. 

Proposar Plans Locals de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les Persones amb Discapacitat 

i/o trastorn mental 

Promourem polítiques actives d’ocupació, tant als centres especials de treball com a les empreses 

ordinàries de la ciutat. 

Impulsarem accions d’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. 

Desplegarem un model de 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.  

Impulsarem la 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. 

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

Desenvoluparem 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. 

Impulsarem 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. 

Potenciar les polítiques d’equitat, igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats 

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.  
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Garantirem el compliment de la legislació en matèria d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat per a les 

persones amb capacitats diverses als museus, centres culturals o d'art (espectacles, actes, esdeveniments, etc.) 

i instal·lacions esportives que gestioni o depenguin de la corporació local. 

Promourem la participació de les persones amb capacitats diverses 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. 

Potenciarem la participació de les persones amb capacitats diverses (física, intel·lectual, sensorial o 

malaltia mental) en tots els àmbits de la vida econòmica i social dels municipis 

Crearem, on no n’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 fomentarem 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, etc. 

Promourem l’accés a la borsa de voluntariat de l’ajuntament per a acompanyaments i suports al 

lleure de les persones amb discapacitat, especialment dels infants i joves.  

3.4 POLÍTIQUES PÚBLIQUES D’INFÀNCIA: BANDERA DE FUTUR 

A Espanya les polítiques d’infància són competència exclusiva de les Comunitats Autònomes, tot i que 

l’Estat té un paper clau en la coordinació d’aquestes polítiques mitjançant plans nacionals i programes 

específics i la promoció dels objectius de les recomanacions europees per trencar les desigualtats entre la 

infància. 

Durant el període del govern tripartit a Catalunya es va impulsar un canvi d’orientació de les polítiques 

socials d’infància, encaixant-les en una orientació més universalista de les prestacions socials, ampliant els 

drets i l’atenció a la petita infància (0-3), lluitant contra la segregació escolar i treballant en la conciliació de 

la vida familiar i laboral. 

L’aplicació de fórmules d’excessiva austeritat a la gestió de la crisi econòmica per part dels governs de 

l’Estat i de Catalunya a partir de 2010, va trencar aquesta línia de treball, de manera que en l’actualitat 

España i Catalunya estan a la cua d’inversió de PIB en polítiques d’infància.  

El creixement de la pobresa infantil, que és pobresa de les famílies, les desigualtats educatives, l’impacte de 

les retallades en el sistema de protecció, la falta d’una visió holística de la infància i la família, i les noves 
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realitats com la creixent arribada de menors no acompanyats a les nostres ciutats, reclama fer de la infància i 

la família una prioritat en el traçat de les polítiques socials que demanda una societat igualitària i justa. Cal 

insistir en el fet que la infància és un dels sectors de la població on més estralls provoca la situació de 

pobresa. 

En aquest sentit, lluitarem contra la pobresa infantil a Catalunya, que se situa en un 20% de la població, vuit 

dècimes més que l'any anterior, i són els menors de 16 anys els que més han patit aquest increment, amb una 

taxa del 28,5%, 4,5 punts més que fa un any. 

Promourem el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats de 

la infància i l’adolescència, una llei que no ha estat desenvolupada i que és bàsica per fer actuacions 

públiques intensives i integrals de prevenció i promoció en els entorns territorials en què es tendeixen a 

concentrar en major mesura les desigualtats socials, la pobresa i les diverses formes d’exclusió econòmica, 

cultural i comunitària. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure iniciatives des del món municipal per millorar la situació de la infància al país 

Impulsarem una mesura des dels municipis al Parlament perquè s’incrementi fins un 2,4% del PIB català 

la inversió en polítiques d’infància per assolir la mitjana europea. 

Exigirem l’actualització del Pacte per a la Infància a Catalunya, com a instrument de consens i 

compromís per garantir i fer efectius els drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, establint un 

clar espai d’intervenció municipal amb la posada en marxa d’un nou Pla d’Atenció Integral a la Infància i 

l’Adolescència 2019-2022.  

Impulsarem una iniciativa perquè es creï un complement a l’Ingrés Mínim Vital que pugui establir el 

Govern de l’Estat amb l’objectiu de garantir els recursos necessaris per a una infància i adolescència dignes. 

Proposarem 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. 

Desplegarem una iniciativa parlamentària per equiparar totes les prestacions i ajuts a les famílies 

nombroses a Catalunya a les famílies monoparentals, també els beneficis fiscal, preus de transport públic, 

taxes i preus públics i accés al sistema educatiu. 

Promourem el desplegament reglamentari de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 

oportunitats de la infància i l’adolescència, per garantir la seva aplicació i efectivitat, definint clarament el 

paper del municipi. 

Exigirem que la Generalitat implementi urgentment un calendari de restitució de les partides 

destinades al foment i al funcionament de les llars d'infants municipals no retornades als ajuntaments 



 

  

PÀG 58 

 

des de 2012, que no hagin estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i actuar amb 

lleialtat institucional i transparència. 

Desenvolupar una política activa des del territori a través dels municipis i comarques per protegir 

els drets de la infància al país  

Potenciarem un Pacte Municipal per la Infància on es faci efectiu l'objectiu de convertir el benestar de la 

infància en un eix vertebrador de totes les polítiques públiques i lluitar així de manera eficaç contra la 

pobresa infantil.  

Exigirem des del món municipal el reforç dels Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) amb 

més professionals i pressupost quan es detecti un increment de la conflictivitat, tant pel que fa al nombre de 

professionals com pel que fa a la millora de les condicions d’atenció, de les infraestructures i de les mesures 

de seguretat, així com la millora de la dotació econòmica suficient perquè l’acolliment familiar sigui la 

mesura principal d’atenció a la infància en situació de desemparament. 

Incorporarem en els nostres programes un pla de xoc per reduir el 50% de la llista d’espera actual per 

accedir a un habitatge social mitjançant la mesa d’urgència habitacional, prioritzant aquelles famílies amb 

alta situació d’exclusió social i amb infants a càrrec. 

Promourem des del territori un model de garantia efectiva d’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu, habilitant els recursos humans i materials suficients perquè l’alumnat amb 

necessitats especifiques, i particularment l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE), rebi una 

educació de qualitat, i compti amb un nombre d’hores d’atenció, dotades del personal docent, tècnic (TEI) i 

de suport (vetlladors/es, etc.), adequades per atendre adequadament cada necessitat educativa. 

Donarem suport des dels municipis als projectes de garantia perquè el conjunt de serveis educatius, 

incloent els que no formen part de l’horari lectiu (servei de menjador, serveis d’acollida, activitats de lleure, 

colònies, sortides, etc.), siguin veritablement inclusius i estiguin dotats de personal educador qualificat 

necessari per garantir l’accés i donar una atenció adequada a l’alumnat amb NEE, o amb altres 

necessitats, sense discriminacions ni econòmiques ni de cap tipus, amb l’establiment de ràtios específiques. 

Incorporarem en el nou Decret regulador del servei de menjador als centres docents, el servei de 

menjador com un servei troncal dins el sistema educatiu, de caràcter universal no obligatori, que cal 

integrar en el projecte educatiu, en els ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, primària i 

secundària. 

Impulsarem un pacte amb la Generalitat per recuperar la plena corresponsabilitat del govern de la 

Generalitat en el sosteniment del servei públic de les escoles bressol municipals i garantirem un 

finançament als ajuntaments.  

Exigirem la creació d’un fons econòmic adreçat a les escoles i instituts de Catalunya sufragats amb fons 

públics perquè puguin garantir la igualtat d’oportunitats educatives del alumnat en sortides educatives dins i 

fora de l’horari escolar.  
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Donarem suport a la creació d’un Pla de Xoc per al desenvolupament i la salut mental en la infància i 

adolescència 2019-2022, així com al treball de prevenció en l’addició al joc i a les noves tecnologies en el 

Pla de Drogues de la Generalitat de Catalunya. 

Vetllarem des dels serveis municipals pel compliment obligatori dels protocols que existeixen 

actualment sobre l’abús sexual infantil, tot destinant els recursos necessaris per garantir una atenció 

especialitzada i una coordinació efectiva entre els jutjats i el sistema de protecció per donar una atenció 

integral als infants que han patit abús sexual. 

Portarem a terme programes específics per la garantia d’oportunitats per a la infància amb 

discapacitat. 

Recuperarem el servei de menjador escolar a tots els instituts abans de l’inici del proper curs 2019-

2020, i plantejarem, en el marc del debat sobre la reforma horària, un avançament de l’horari del menjador a 

la secundària, d’acord amb criteris de salut dels joves. 

Exigirem la incorporació durant el curs 2019-2020, dins dels equips docents dels centres de primària i 

secundària públics i concertats de Catalunya, d’un educador o educadora social que realitzi les tasques 

d’acompanyament als infants i adolescents, vetlli pel compliment dels protocols d’abús sexual o 

assetjament escolar i esdevingui referent clar per als serveis socials comunitaris dins de l’escola.  

Restablirem la convocatòria d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic, i informàtic 

per a l’alumnat, i garantirem el programa de reutilització de llibres de text a les escoles i instituts de 

Catalunya que s’hi vulguin acollir mitjançant la dotació d’un fons econòmic suficient. 

Recuperarem el protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació 

d’infants i adolescents i establirem un programa específic per combatre l’obesitat infantil, que 

estableixi l’aplicació de perfils nutricionals propis, d’acord amb les fórmules que estableixi la Comissió 

Europea. 

 

3.5 UN PROJECTE PER A LA GENT GRAN DES DE LA PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ 

DE QUALITAT 

L’evolució de la societat, les atencions i millores en la sanitat i alimentació, les cures, l’habitatge, l’educació 

i en definitiva allò que hem anat definint com a drets socials han fent que el concepte d’envelliment com a 

construcció social molt basada en un fet biològic i situada al final del cicle vital quedi ja superat. Cal parlar 

de longevitat, ja que implica tots els factors que afavoreixen l'augment d'esperança de vida i també com 

abordar aquesta realitat a cada persona i al conjunt de la societat. 

Catalunya tindrà en el 2030 ja el 31,3% de la població de més de 60 anys, i d’aquests el 8,3% tindrà més de 

80 anys. Espanya a l’any 2040 ja serà el país del món més longeu del món. 
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El col·lectiu de les persones grans és divers, com ho és la societat, amb tres grans grups: les persones de 65 a 

74 anys; les de 75 a 84 anys i les sobre envellides de 85 anys endavant, amb unes realitats molt diferents i a 

les que cal donar respostes diferents des de la societat i des de la política. Unes polítiques que han de cobrir 

des d’un dels col·lectius amb més persones actives, autònomes i amb un gran potencial d’implicació en les 

dinàmiques ciutadanes, fins a les persones que viuen en greus situacions de desigualtat i exclusió social 

derivades del grau de dependència, de solitud, de vulnerabilitat social i econòmica motivades pels efectes de 

unes polítiques de dretes i que des del paternalisme en alguns casos, la cerca de clientelisme polític en 

d’altres o simplement de l’oblit, han marcat en molts casos la realitat a aquest col·lectiu vulnerable de 

persones grans. Més del 30% de les persones de més de 75 anys viuen soles. 

Calen polítiques diferenciadores i diverses; centrades en la longevitat i que aquest col·lectiu mantingui i 

decideixi sobre el seu projecte de vida i dret a la intimitat, i a l’hora, que pugui ser actiu en la societat i amb 

un mateix, mantenint el màxim temps possible la seva autonomia i que promocionin la salut preservada i no 

se centrin només en la malaltia; protectores davant l’abús i el maltractament; que reconeguin a les persones 

grans com el que són, ciutadans de ple drets i amb molta experiència acumulada; afavoridores de la 

governança de les persones grans (que puguin decidir en allò que els afecta); que lluitin contra l’edatisme 

(estigmatització per l’edat) i les desigualtats; així com se sentin acompanyats als processos de dependència, 

malaltia, a les persones curadores i de lluita contra soledat no desitjada. 

Cal, també, donar resposta a les persones de +55 anys encara en edat laboral, que veuen amb incertesa el seu 

futur com a persones jubilades, que no saben o els cal informació sobre com fer la transició. Al llarg de l’any 

2023 començaran a jubilar-se les persones nascudes en la generació del baby boom (baby boomers), 

allargant-se fins l’any 2045. 

El govern de la Generalitat no està realitzant cap gran intervenció més enllà del que ja estava establert en els 

serveis que va impulsar al seu dia el tripartit, i les retallades en salut i serveis socials han afectat els 

municipis de manera primordial, especialment nens, joves, dependents i gent gran. 

Les nostres prioritats per al proper període municipal estan basades tres grans eixos: 

- Garantir una ciutadania activa i participativa de les persones grans. 

- Garantir la vida autònoma amb serveis de suport per mantenir l’autonomia personal. 

- Fer dels municipis de Catalunya ciutats i pobles amigables amb les persones gran. 

 

OBJECTIUS I MESURES 

Garantir una ciutadania activa i participativa de la gent gran en el marc de ciutats i pobles amigables 

Impulsarem un Pla estratègic sobre els efectes de la longevitat a Catalunya, definint clarament el paper 

dels pobles i ciutats, així com el lideratge internacional del nostre país en aquests aspectes. 
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Impulsarem Pactes de Ciutadania per a ciutats i pobles amigables i preparats per a la longevitat.  

Donarem suport a les federacions i entitats més representatives dels pobles i ciutats en l’àmbit de les 

persones grans i l’atenció a la dependència. 

Crearem una regidoria (o comissionat) de persones grans i lluita contra la soledat no volguda, així com 

reforçarem els serveis comunitaris i en xarxa de lluita contra aquesta situació de soledat (Radars, Vincles, 

Comunitats lliures de soledat no volguda...).  

Vetllar per uns serveis de qualitat i que afavoreixin l’atenció i la proximitat 

Crearem un servei d'informació municipal, o comarcal pels pobles més petits, als casals i CAP, així com 

un nou servei de visitadors a domicili de les persones grans per tal que puguin oferir informació sobre l’accés 

a tots els ajuts d’administracions públiques o activitats d’entitats socials.  

Instarem la Generalitat per tal que els Ajuntaments tinguin capacitat inspectora en residències, centres 

de dia i sociosanitaris des del principi de l’autonomia i responsabilitat municipal. 

Impulsarem un Pla estratègic de captació i suport a universitats, empreses i investigacions per la 

innovació en noves tecnologies per l’atenció i cura de les persones malaltes o dependents per generar 

productes i serveis innovadors, així com identificar noves oportunitats d’activitat econòmica i al 

posicionament de Catalunya com a capital mundial de l’eHealth.  

Revisarem nous models d'habitatge (col·laboratiu, intergeneracional, cooperartiu) i potenciarem 

l’adaptació de domicilis particulars i habitatges amb serveis per a les persones grans com a alternativa 

a l’ingrés residencial, en l’àrea metropolitana, en les capitals i les ciutats amb població universitària. 

Potenciarem un pla per revertir locals buits com a habitatges adaptats per a persones amb diversitat 

funcional.  

Instaurarem un programa específic de cessió del seu pis a l’Ajuntament per a lloguer social a canvi d’un 

recurs adaptat a les seves necessitats.  

Facilitarem la creació de cooperatives d'habitatges a nivell local o comarcal per a persones grans.  

Mantindrem i ampliarem els serveis i els projectes de cura a les persones cuidadores posarem en marxa 

un servei d’informació i atenció a persones cuidadores no professionals.  

Potenciarem la creació d’equipaments mixtes intergeneracionals: fer conviure equipaments per a infància, 

joventut i persones grans a la vegada que realitzar un projecte pilot d’habitatges i residències per a joves i 

persones grans. 

Actualitzarem el model de casals per a la gent gran, així com potenciarem la participació en la gestió de les 

persones grans usuàries, un model obert al barri, col·laborador i participatiu en activitats intergeneracionals. 
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Instarem un nou conveni col·lectiu d’atenció a la dependència per millorar les condicions a les persones 

que treballen en serveis d’atenció a domicili, residències, centres de dia i sociosanitaris. 

Crearem programes d’informació i acompanyament a l’adaptació en el procés de canvi de vida laboral 

activa a la de jubilació.  

Millorarem els criteris d’assignació i de qualitat, mecanismes de control i avaluació del Servei 

d’Atenció Domiciliària; Servei de Teleassistència i Serveis d’àpats a domicili i en companyia. 

Potenciarem la creació de la Targeta Rosa a tot Catalunya com en l’àrea metropolitana, així com 

incrementarem el nombre de serveis associats a aquesta (gratuïta i reduïda). 

Lluitarem contra el maltractament de les persones grans, així com els estigmes i estereotips negatius 

vers les persones grans. 

Impulsarem campanyes específiques de comerç amic de les persones grans. 

 

3.6 LA CULTURA, DRETS I RECURSOS PER A TOTHOM 

Ja fa molts anys, massa, que els ajuntaments han de sostenir, gairebé en solitari, el teixit cultural del país. La 

retallada dels pressupostos públics aplicada sense atenuants pels governs de dretes a la Generalitat i al 

Govern central ha ofegat encara més un sector ja de per si amb dificultats de subsistència. A més, la posada 

en marxa per part del Govern del PP de la LRSAL ha disminuït les competències municipals. Davant 

d’aquest menysteniment, la defensa que els ajuntaments governats pel PSC han fet per mantenir l’estructura 

de serveis culturals bàsics, sostenint l’endeutament de la Generalitat amb els municipis, mantenint l’aposta 

per la continuïtat dels serveis i projectes culturals així com el treball en xarxa i cooperació amb la societat 

civil, han estat clau per mantenir el dinamisme cultural del país i per apropar a tothom l’accés a la cultura. 

Les dades deixen clar que els ajuntaments són els que més recursos destinen a la cultura, 594 M€ enfront els 

261 M€ que hi aporta la Generalitat de Catalunya, segons el darrer informe del Consell Nacional de la 

Cultura i de les Arts (CoNCA). 

Estem parlant d’un sector que crea llocs de treball per a la joventut, i amb una indústria neta i ecològicament 

sostenible; de fet, també segons el darrer informe del CoNCA, a Catalunya hi ha 36.596 empreses culturals 

que ocupen 106.621 treballadors i treballadores. 

Els i les socialistes entenem la cultura com la clau de volta per a la socialització i la independència de 

l’individu, com un dret i un valor públic que cal preservar i potenciar. Un dret recollit a la Constitució 

espanyola i a l’Estatut; l’article 22.1 de l’Estatut de Catalunya de 2006 diu: “Totes les persones tenen dret a 

accedir en condicions d’igualtat a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i 

col·lectives”. És per això que no podem acceptar la soledat que tantes vegades viuen els i les responsables 

municipals en aquest àmbit quan es troben amb el trencament del compromís de finançament de les escoles 
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de música, la paralització dels ajuts per a inversions d’equipaments culturals, o les retallades en les 

subvencions, per posar només alguns exemples. 

Malgrat les dificultats, hi ha alguns exemples clars dels èxits socials i econòmics de la cultura municipal. En 

el terreny social, les biblioteques s’han comportat com a equipaments de proximitat i han mostrat el seu 

paper inclusiu en temps difícils, esdevenint institucions clau per a garantir el dret d’accés al coneixement i a 

la informació. 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 i empetitit encara més l’entramat de petites 

empreses –sovint d’autoocupació– que la cultura ha generat a molts pobles, viles i ciutats. 

Els i les socialistes continuarem apostant per ser al costat dels municipis en la defensa del dret a la cultura. 

I ens reafirmem també en el nostre compromís en la defensa del català, la nostra llengua pròpia, llengua 

comuna d’integració i cohesió social, al qual s’afegeix el castellà, llengua de molts catalans i catalanes. 

En aquest sentit, queden clar per a nosaltres els següents principis: 

● La cultura és un dret i un valor públic i la clau de volta per a la socialització i la independència de la 

ciutadania. 

● Les polítiques culturals són eines per a la cohesió i el foment de la convivència. 

● La cultura és un instrument per al desenvolupament econòmic, generadora de riquesa i d’ocupació, 

de competitivitat i d’oportunitats. I un factor d’atracció i dinamització del municipi. 

● És clau incrementar l’accés de la ciutadania a la cultura. 

● Defensem la llengua com a element indispensable de la cohesió social i defugim del seu ús com a 

instrument polític exclusivista i divisori. 

OBJECTIU I MESURES 

Promoure polítiques de dinamització i desenvolupament cultural als municipis  

Farem de l’aposta per la cultura un element central de la política municipal i dels programes de govern 

socialistes per desplegar polítiques de democratització, desenvolupament, proximitat i cohesió.  

Prioritzarem els drets culturals, la democratització i l’accés universal al coneixement i a les polítiques 

d’accés a la cultura: al consum, a la pràctica i a la creació culturals. 

Impulsarem la coordinació i connexió del patrimoni i el paisatge amb les polítiques estratègiques de 

desenvolupament econòmic territorial, com per exemple, el turisme cultural, integrant els equipaments 

locals en els sistemes i xarxes nacionals, a nivell territorial i temàtic. 

Desplegarem polítiques que afavoreixin l’increment del públic 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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Repensarem el paper i la funció dels consells de cultura, amb nous models de participació i consensuat 

amb els actors culturals. 

Desenvoluparem 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 municipis. 

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. 

Identificarem i analitzarem 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. 

Exigir a la Generalitat i les Diputacions un major suport a les polítiques culturals de proximitat que 

es plantegen des dels municipis 

Demanarem al Govern de la Generalitat i les Diputacions treballar en xarxa i amb lleialtat envers els 

ajuntaments del país, per 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. 

Impulsarem el desplegament del 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 crear-ne de nous, d’acord amb un mapa que planifiqui i 

estableixi les necessitats i les prioritats, elaborat amb la complicitat dels ajuntaments. 

Exigirem al Govern de la Generalitat el desplegament, concertadament amb l’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. 

Defensarem que la reforma del Consorci per a la Normalització Lingüística ha d’assegurar-ne el 

finançament a càrrec de totes les administracions, així com la participació de totes elles en la seva 

governabilitat, sense que cap se’n vegi menystinguda. 

3.7 POLÍTIQUES D’ESPORT PER LA INCLUSIÓ, LA SALUT, LA CONVIVÈNCIA I 

LA PARTICIPACIÓ 

L’esport a Catalunya passa per greus problemes econòmics i organitzatius provocats, en gran mesura, per la 

manca d’objectius i recursos del Govern de la Generalitat. Els darrers anys, la gestió en matèria esportiva ha 

estat incompetent i ineficient amb menys inversió pública, menys ajudes a la pràctica esportiva, especialment 

a l’esport de base, i una forta burocratització que ha posat en perill gran part del teixit associatiu esportiu 

català. 
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Els darrers mandats han estat marcats per la manca de col·laboració per part del Govern de la Generalitat, en 

tot allò que representen les polítiques esportives dels nostres pobles i ciutats. És un tema greu si tenim 

present que la major part de la despesa que representa el dia a dia de l’esport a Catalunya recau sobre els ens 

locals. 

No s’ha realitzat cap pla d’inversió per a instal·lacions esportives (es va fer una convocatòria on 

pràcticament no hi havia recursos).  

Les noves inversions en l’àmbit esportiu han estat realitzades quasi en la seva totalitat amb finançament 

local. 

La gestió dels programes de promoció esportiva s’estan realitzant gràcies a la implicació dels ajuntaments, i, 

en alguns casos, de les Diputacions.  

El teixit esportiu sobreviu gràcies a l’esforç dels ens locals, els quals, a banda de les corresponents 

subvencions, s’encarreguen del manteniment i la despesa corrent de les instal·lacions (consum energètic, 

manteniment i adequació a les normatives vigents...). 

En resum, el 80% de la despesa esportiva als nostres pobles i ciutats, sigui competició federada o bé 

programes de promoció esportiva, estan finançats amb fons municipals, amb l’escassa participació de la 

Generalitat.  

Complementàriament hem d’assenyalar que una forma de reforç de la pràctica i visibilitat de l’esport són els 

propis esdeveniments esportius, tant locals, com de caire internacional.  

Com a país ho vàrem veure i viure durant els Jocs Olímpics a Barcelona i amb els darrers Jocs Mediterranis 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 els 

nostres municipis al món. Són aquests els motius pels quals els municipis catalans hem 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. 

Finalment, hem de deixar clar que entenem l’esport com a una política transversal municipalista, en la què 

els i les socialistes sempre hem estat innovadors, desenvolupant polítiques públiques esportives integradores 

veritables motors de promoció econòmica i cohesió social, perquè la seva pràctica i difusió suposa 5 valors 

afegits pel món local: 

L’esport genera identitat ciutadana i facilita la integració de la ciutadania per fer front a l’exclusió. És un 

factor socialitzador i educatiu: generador de models socials; com a factor d’integració, com a eina 

generadora de valors en l’esport; 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, i és un pol d’atracció turística per motius esportius. 
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En definitiva, una política que ha de servir per promocionar els nostres pobles o ciutats, no sols 

econòmicament des del punt de vista comercial i turístic, sinó també com a pol d’atracció de ciutadania jove 

que vulguin reinstal·lar-se i trobin la potenciació de l’esport local com un factor més que els faci decidir per 

residir en un municipi o un altre.  

Les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, representen un dels pals de pallers de la cohesió i 

integració de persones en la pràctica esportiva dels nostres pobles i ciutats. 

En base a aquests valors afegits, desenvolupem les nostres propostes esportives municipals. 

OBJECTIU I MESURES 

Promoure pobles i ciutats que vetllen per una pràctica esportiva saludable i que treballa per la 

inclusió i la igualtat d’oportunitats  

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.  

Treballarem perquè les ciutats i pobles esdevinguin, aprofitant l’espai públic (places, carrers, parcs), 

grans espais de pràctica fisicoesportiva senyalitzant itineraris saludables urbans que es puguin realitzar 

caminant, corrent o amb bicicleta. 

Desenvoluparem el programa de “La recepta esportiva” vinculant els centres d´atenció primària amb 

l’oferta esportiva municipal mitjançant la figura del tècnic esportiu, que serà qui faci aquesta prescripció 

vinculant-lo al circuit sanitari.  

Desenvoluparem un nou mapa d’instal·lacions i equipaments esportius en xarxa per tal que diversos 

municipis en puguin fer ús compartit, i fomentar l’ús d’equipaments públics per a les entitats esportives que 

no disposin d’instal·lacions pròpies.  

Fomentarem programes d’esport extraescolar que ofereixin una oferta complerta, tant en el foment del 

valor de l’esforç, com del respecte, la igualtat i la corresponsabilitat. 

Proposarem un Pla de formació “esports i valors” per als tècnics de l’esport en edat escolar per tal que 

s’apliqui a totes les escoles públiques i concertades dels municipis. 

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.  

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. 
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Potenciar l’associacionisme esportiu i la projecció de pobles i ciutats a partir dels esdeveniments 

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. 

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. 

Becarem el curs del Monitor Poliesportiu per obtenir el títol del CIATE (titulació mínima de voluntari per 

exercir de monitor d’esport escolar) als menors que es graduen i hagin fet esport reglat durant el curs. 

Dotarem els Consells Esportius Comarcals -col·laborant amb la UCEC- de més recursos humans i 

econòmics per tal que puguin complementar aquells municipis que no disposen d’eines i recursos suficients 

per desenvolupar una tasca esportiva dins el seu terme municipal. 

Establirem referents esportius municipals associats a un esport concret amb l’objectiu de potenciar la 

cooperació publicoprivada, i que a la vegada ajudi a fer emergir el reconeixement de l’esport com a sector 

econòmic dels municipis. 

Potenciarem les competicions esportives de caire internacional com esdeveniments capdavanters, tal com 

ho vàrem veure i viure durant els Jocs Olímpics a Barcelona i amb els darrers Jocs Mediterranis a Tarragona. 

Potenciarem 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.  

Promourem l’esport també com a motor econòmic, i en concret un pol d’atracció turística esportiva, i per 

aquest motiu generarem i vetllarem per a la col·laboració transversal entre els agents publicoprivats turístics 

i econòmics dels municipis. 

Treballarem amb totes les Administracions per aconseguir el projecte comú de la propera candidatura, 

Pirineus-Barcelona per organitzar per primera vegada a Catalunya i Espanya, uns Jocs Olímpics 

d’Hivern. 

Fomentarem el mecenatge esportiu a nivell local, com un instrument per assolir una cooperació 

publicoprivada a l’hora d’assolir el suport d’empreses locals per a l’esport escolar i federatiu del municipi. 

Facilitarem l’accessibilitat d’espais esportius municipals per a persones amb discapacitats per tal de 

potenciar l’esport inclusiu adaptat, i per tant, assolir que la pràctica esportiva als municipis estigui a l’abast 

de tota la seva ciutadania. 
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3.8 CONVIVÈNCIA I CIVISME PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA 

Les transformacions socials que ha experimentat el territori de Catalunya en els darrers anys han modificat 

les condicions socials, el paisatge humà i les pautes de relació entre la ciutadania, fent necessari renovar la 

mirada sobre molts dels aspectes que conformen les polítiques públiques en matèria de convivència a pobles 

i ciutats. 

La convivència és tant l’acció de conviure com la relació entre els que conviuen. És un procés dinàmic i 

canviant de les relacions socials que inclou les relacions harmonioses però també el conflicte entre diversos 

punts de vista i valors.  

Els pobles i ciutats són un marc de referència per a totes les persones que hi viuen, comporta uns drets i unes 

obligacions amb un mateix i respecte als altres. Requereixen un compromís per part d’administracions, 

entitats i ciutadania a la recerca d’una convivència que permeti que tant els carrers i places així com l’espai 

privat siguin un punt de trobada i no d’exclusió. 

El model urbanístic de ciutat mediterrània, multifuncional, amb uns carrers diversos, és un model de ciutat 

socialment inclusiva. Per això, entenem que hem d’aplicar a les polítiques de tractament de l’espai públic, la 

convivència i seguretat efectives. És per això que cal aplicar polítiques globals en aquest camp. 

A la societat del segle XXI l’espai urbà ja no es limita només a les antigues centralitats, sinó que gira al 

voltant de tot el territori de les ciutats, responent als nous paràmetres de creixement i de relacions. És en 

aquest sentit que l’espai públic s’ha convertit en un tema clau i que requereix una nova lectura a la llum de 

l’evolució dels temps. S’ha de reformular allò que Henri Lefebvre definia com el “dret a la ciutat”, en tant 

que horitzó pràctic que ha guiat molts dels moviments urbans i del pensament urbanístic, que entenen l’espai 

públic com aquell que permet, suggereix, i també prohibeix, certes accions. Ara cal, segurament, reformular 

una idea que s’hauria de construir al voltant del que vol dir el “dret a la metròpolis”. 

L’existència d'espais públics, la dotació d'equipaments, la concentració de grups de ciutadans amb 

necessitats especials –aspectes lligats a l'accessibilitat– són altres factors que ajuden a ampliar el ventall de 

greuges d'unes zones respecte d'altres. La ciutadania que viu en els barris i pobles més infradotats pel que fa 

a l’espai públic té problemes de cohesió social.  

En la reactivació de l'espai públic ha d’existir el compromís de tots els actors que reclamen el dret a la seva 

lliure utilització, per protegir els parcs i zones verdes d'acord amb els principis d’un model sostenible i 

resilient, per crear vies per a una mobilitat intel·ligent basada en l’ús de les bicicletes i el propi espai per a 

vianants, per desafiar la construcció de nous edificis que perjudiquin la qualitat de l'espai públic i la vida 

quotidiana.  

Però l’espai públic, més enllà de la dimensió urbana, es refereix també al lloc simbòlic de les llibertats civils: 

llibertat d'expressió, de paraula, de comunicació. L'espai públic és, doncs, representat bàsicament en els 

barris, una noció fonamental per entendre els nous reptes de governança als municipis i el seu valor en el 

procés de construcció de les ciutats i pobles del present i futur. 
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Per als i les socialistes la convivència esdevé un objectiu central de les polítiques públiques que ha d’ajudar a 

construir una societat més justa i equitativa, cohesionada i respectuosa amb la diversitat. 

OBJECTIU I MESURES  

Garantir el bon ús i la convivència ciutadana als nostres pobles i ciutats  

Fomentarem els valors de la convivència ciutadana.  

Reclamarem tots els instruments necessaris per garantir la convivència en els espais públics de la ciutat 

i donar resposta a les demandes ciutadanes. 

Ordenarem l’espai públic en tant que espai de mobilitat, per evitar el conflicte entre el vianant i els 

diferents modes de transport, concebent l’espai públic també com a espai creador, generador de sinergies, 

de coneixement de cultura. És per això que el seu manteniment ha de ser equànime i equitatiu. 

Impulsarem una política de protecció de la vorera, tenint cura del compliment de les ordenances de la via 

pública. La vorera serveix per a la mobilitat a peu, per la conversa, per la trobada. 

Protegirem i fomentarem, amb plans de dinamització i el foment de les centralitats, el teixit comercial 

que amb el seu dinamisme, diversitat, proximitat, llum, aporta al carrer un control social als carrers de la 

ciutat. 

Impulsarem i aprovarem una modificació de les Ordenances de Convivència a l’Espai Públic, d’acord 

amb l’avaluació de la seva aplicació i les necessitats actuals.  

Promourem campanyes de sensibilització que fomentin el respecte entre els homes i els animals 

combatent l’abandó d'animals de companyia, promovent actuacions conjuntes amb les associacions i entitats 

dedicades a la protecció dels animals i enfortir la formació d'equips d'agents de l'autoritat municipal 

especialitzats en la recollida d'animals exòtics, el maltractament i la venda il·legal d'animals en general. 

Dissenyarem instruments de diagnosi i seguiment de les diverses tipologies de conflicte que permeti 

activar protocols d’actuació ajustats a les necessitats del municipi i avaluar les intervencions realitzades. 

Enfortirem la percepció de la ciutadania de viure en una ciutat segura, confortable i tranquil·la, 

reforçant el sentiment de pertinença dels mateixos, treballant per a la millora de les seves relacions socials. 

Anticiparem els conflictes, riscos i amenaces, incorporant una visió i unes polítiques d’actuació 

fonamentades en la prevenció. 

Atendrem i participarem en la prevenció i resolució de conflictes de la comunitat en contacte amb el 

teixit associatiu i les persones. 
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POBLES I CIUTATS PER AVANÇAR MÉS 

Els grans reptes del país no solament han d’implicar els territoris. És impossible construir un país més just, 

democràtic, socialment avançat i igualitari sense la concurrència i presència activa de les institucions de més 

proximitat, els ajuntaments i la pròpia ciutadania. 

És per això que tenim dos grans objectius per al proper mandat municipal: 

● Aprofundir en una nova estratègia de participació i qualitat democràtica municipals. 

● Impulsar un gran pacte nacional per un equilibri territorial des dels municipis. 

Avui en dia els municipis, el món local en el seu conjunt i els seus espais urbans, són els protagonistes i 

l'epicentre de totes les transformacions que viu el món global. En primer lloc de les transformacions que 

suposen la sostenibilitat del planeta: la lluita contra el canvi climàtic, l'eficiència i l'estalvi energètic, la 

generació d'energia i l'especial d'energies més netes, la recollida selectiva de residus, el reciclatge i el 

reaprofitament en els models d'economia circular, la protecció dels espais verds, la qualitat de l'aire, la 

mobilitat sostenible, la implementació del cotxe elèctric i de combustibles alternatius, els espais nets, on 

vingui de gust passejar, accessibles… Aquests són alguns dels grans reptes que tenen els municipis per a la 

seva governança. 

En segon lloc, ciutats i pobles són també l'epicentre de grans transformacions en el terreny de la democràcia i 

de la participació. Les possibilitats d'un govern en línia obert i accessible, participatiu; d'una gestió dinàmica, 

molt més directa i oberta dels tràmits administratius, l'administració municipal en línia, la consulta 

automàtica i permanent als ciutadans, els consells i els espais de participació i cogestió, la gestió intel·ligent 

que facilita el big data, la posada en obert de les dades públiques municipals per a facilitar el seu accés en 

projectes innovadors a desenvolupadors tecnològics. Ciutats i pobles apareixen així com el centre de les 

noves demandes d'aprofundiment cap a models de democràcia més oberta i avançats, com l'administració 

més pròxima al ciutadà, i que amb més agilitat pot donar respostes a les noves necessitats amb una 

administració moderna, accessible, i de proximitat. 

En tercer lloc, les ciutats i els pobles com l'epicentre de les transformacions entorn de la creativitat, a 

l'atracció del coneixement i el talent, a l'emprenedoria, a les iniciatives col·laboratives, i ja els projectes co-

creatius. L'atracció de talent és un dels reptes que tenen plantejats les ciutats i pobles per a ser competitives 

globalment. Els municipis del coneixement, els municipis intel·ligents, els municipis educadors, són un nou 

paradigma on les tecnologies ajuden a atreure més i millors recursos, i amb això més i millors oportunitats i 

possibilitats per als seus ciutadans i ciutadanes. 

Però sobretot el municipi és l'espai per naturalesa de convivència, de tolerància amb la diversitat i la 

pluralitat, és l'espai de la convivència intergeneracional. L'espai on es reconeix al veí com a ciutadà, i com a 

copartícip en el projecte comú de construir dia a dia i realment, en la quotidianitat del dia a dia, i amb l'esforç 
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col·lectiu i conjunt, un espai comú cohesionat, on les diferències no excloguin ningú ni per la seva condició 

econòmica, social, o cultural.  

 

Reivindiquem que les ciutats i pobles siguin l’espai per avançar per una Catalunya equilibrada, sostenible, 

participativa, de progrés, solidària i inclusiva, en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 

2030 (ODS), i que formen part del nostre ideari i principis progressistes com són la lluita contra la pobresa, 

vetllar per la salut, la cura del medi ambient, justícia social, igualtat de gènere i defensa de l’educació 

pública). 

 

Per reeixir en aquest objectiu, és fonamental que proposem avançar en models de governança 

descentralitzats, col·laboratius, cooperatius, interactius i innovadors. La força de la innovació ha d’estar 

present en totes les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i interacció amb la ciutadania. I això ho 

sabem fer, perquè ho hem fet durant els 40 anys de democràcia municipal. 

Per avançar cal un país equilibrat. I en això cal que totes les institucions públiques compleixin amb els 

compromisos necessaris per unes infraestructures i serveis de país sensibles a la realitat de la proximitat i 

territorialitat de la ciutadania a la qual es deuen. 

4.1 MUNICIPIS EDUCADORS, TRACTORS DEL CONEIXEMENT I EL TALENT 

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 a créixer com a persona autònoma i responsable 

socialment. 

Els municipis socialistes impulsem un model territorial de desenvolupament i convivència basat en els 

principis de Ciutats Educadores, conceptualitzant l’educació com a eix vertebrador del progrés dels nostres 

territoris. 

A partir dels principis de proximitat, igualtat d’oportunitats, qualitat i participació, potenciem la finalitat de 

l’educació segons la qual totes les persones puguin créixer individualment i col·lectivament de manera 

inclusiva, amb més capacitat de participar i competir en una societat global i plural. L’educació és un dels 

pilars de la convivència i per tant, motor del progrés dels nostres territoris i base de cohesió social. 

És en aquest context que volem incorporar i reconèixer l’acció educadora. Els termes “educació formal”, 

“educació no formal”, “educació informal”, “per a totes les edats” i “els diferents temps educatius”, 

serveixen per classificar una ingent quantitat d’activitat educativa que es dona als nostres pobles, viles i 

ciutats. Seria prescindir d’una gran potencialitat educadora no tenir en compte aquest dimensionament de la 

multiplicitat d’agents i moments en els que es produeixen situacions educadores. És per això que hem 

d’identificar i definir la corresponsabilitat dels tres àmbits que intervenen en l’educació: les famílies, el 

sistema educatiu i l’entorn. 
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En aquest sentit, el propi desenvolupament de la Llei d’educació de Catalunya és un dels principals actius 

per desplegar el conjunt de valors i principis del PSC en matèria educativa i és la millor via que els municipis 

tenen al seu abast per a fer front als reptes que planteja el sistema educatiu. Els municipis orientarem les 

polítiques educatives locals al desenvolupament del nostre rol de corresponsabilitat amb el sistema educatiu, 

fent front a l’absentisme i l’abandonament escolar. 

A la vegada hem de procurar garantir la planificació i exigir l’execució del mapa escolar necessari, vetllar 

per la qualitat en el manteniment de la xarxa de centres educatius, establir el model educatiu i la cartera de 

serveis pel que fa a les escoles bressol, reforçar les accions d’informació, orientació i acompanyament a les 

famílies i les seves AMPA tot i realitzant els serveis i programes que proporcionin noves oportunitats als i 

les joves i adults que ho requereixin. 

És per això que hem d’aconseguir que els nostres municipis esdevinguin autèntic “territori educatiu”. Per 

això, el lideratge i l’actuació en xarxa dels diferents agents educatius esdevenen 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 endavant, com l’assoliment 

de millores en els resultats escolars i en el nivell educatiu en general; la corresponsabilització 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. 

Per tota aquesta ingent feina en agenda, i per la nostra rellevant concepció del terme educació, seguirem 

treballant des de diferents línies d’actuació per aconseguir els objectius que la nostra ciutadania reclama. 

En aquesta perspectiva, tenim tres grans línies estratègiques que conformen el nostre model de proposta 

educativa: 

El primer és la recerca i augment de la igualtat d’oportunitats mitjançant el sistema educatiu. Un dels 

objectius centrals 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. En aquest context és fonamental vetllar per tal que les 

polítiques relacionades amb la immigració, beques, educació postobligatòria, 0-3, esdevinguin prioritàries.  

La segona línia és treballar per aconseguir un model educatiu de qualitat. Sabem de ben segur que l’execució 

del mapa educatiu planificat, la rehabilitació i manteniment dels equipaments, el reciclatge del professorat, el 

treball sobre el fracàs escolar, tot i no ser 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 cal plantejar un model de col·laboració clar al Departament d’Educació de la 

Generalitat per tal de continuar en la millora de la qualitat del serveis públics d’educació als municipis.  

La tercera línia es fonamentarà en la construcció d’una societat educadora des de la governança, el lideratge 

local i la corresponsabilitat.  
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L’augment de la població escolar amb un significatiu flux de població nouvinguda i de mobilitat interna, 

fenomen que afecta de manera desigual els pobles, ciutats i dins d’aquests als propis barris, ha de posicionar 

els ajuntaments socialistes en un rol estratègic que contribueixi a donar resposta a les necessitats 

d’escolarització amb condicions de qualitat educativa.  

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 per tal que 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.  

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure la igualtat d’oportunitats 

Impulsarem la continuïtat de l’ampliació de la xarxa d’escoles bressol, així com altres serveis integrals 

d’infància, com a millor contribució dels municipis a la igualtat d’oportunitats. Exigirem al govern de la 

Generalitat que compleixi amb les seves obligacions de finançament d’aquesta etapa educativa. 

Vetllarem perquè ningú no es quedi sense accés als programes de qualificació inicial i a l’educació 

postobligatòria. 

Garantirem que les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador, apostant per una educació 

integradora i inclusiva. 

Impulsarem 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. 

Reforçarem els serveis de formació compensatòria per a les persones que no han assolit els ensenyaments 

bàsics i per als col·lectius en risc social. 

Atendrem la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida apostant pels centres de formació de persones 

adultes. 

Potenciar la qualitat integral del sistema educatiu 

Completarem la xarxa de centres educatius planificats, accelerant l’extinció de les situacions de 

provisionalitat existents. 



 

  

PÀG 74 

 

Continuarem 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 als pobles i ciutats. 

Promourem projectes de suport a l’escola 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. 

Potenciarem, amb la implicació dels sectors productius i els agents socials, una formació professional que 

contribueixi al desenvolupament personal i un augment de les possibilitats d’inserció laboral. 

Apostarem 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. 

Establirem aliances entre municipis per poder oferir famílies professionals relacionades amb els sectors 

estratègics del territori. 

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

diferents possibles modalitats. 

Construir una societat educadora des de la governança, el lideratge local i la corresponsabilitat  

Col·laborarem i treballarem conjuntament amb totes les administracions per aconseguir més bons resultats 

educatius i per poder respondre millor a les necessitats de la nostra ciutadania. 

Instarem la Generalitat de Catalunya al finançament complert de les competències pròpies i de les 

transferides. 

Impulsarem pactes locals d’educació amb la comunitat educativa i els agents socials i econòmics. 

Liderarem 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·laborarem amb els centres educatius afavorint el desenvolupament dels seus projectes educatius i 

vetllar pel rendiment de comptes a la societat. 

Impulsarem pactes per l’educació per aconseguir el compromís de les forces actives i productives de la 

comunitat amb l’educació. 

Enfortirem el paper dels membres no docents de la comunitat educativa, i impulsarem les dinàmiques 

participatives a nivell de centre i de territori. 

Farem 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. 
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Promocionarem 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.  

Contribuirem a reforçar el rol de les famílies i de les AMPA amb els projectes educatius dels centres i amb 

la seva tasca de suport educatiu. 

Fomentarem la participació del jovent en els consells escolars i en els projectes educatius de centre. 

Acompanyarem i orientarem els i les joves en la seva educació, l’accés al treball i l’emancipació. 

Incentivarem la continuïtat dels estudis dels i les joves, l’esforç i el mèrit i reconeixerem els seus 

projectes d’emprenedoria. 

Potenciarem la vinculació del barri i l’entorn amb els centres educatius generant xarxes de col·laboració i 

de treball comunitari. 

 

4.2 CIUTATS I POBLES VERDS, SANS, SOSTENIBLES I RESILIENTS  

El desafiament del canvi climàtic, juntament amb l'augment de les desigualtats, fa imprescindible construir 

un futur més sostenible. Per eliminar els gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) cal canviar el model energètic 

fòssil actual per un model energètic renovable; és un canvi d’era, que comportarà canvis econòmics i socials. 

La transició energètica renovable (TER) i la transició ecològica de l’economia (TEE) es desenvoluparan en 

els municipis, i amb especial visibilitat a les ciutats.  

Els municipis ecosostenibles seran el resultat del procés d’implantació de dues transicions, la transició 

ecològica de l’economia (TEE) i la transició energètica descarbonitzada i renovable (TER), en el marc 

d’aconseguir avançar en els Objectius locals de Desenvolupament Sostenible (ODS) i en els compromisos de 

París de lluita contra l’escalfament global.  

La TEE i la TER són una nova oportunitat per als socialistes de liderar una gran i nova transformació de les 

ciutats catalanes: un procés que implica somniar, repensar i refer els municipis amb noves claus, per fer-los 

més justos socialment, més humans, amables, saludables i econòmicament i ambientalment sostenibles. 

Des del PSC creiem necessari i urgent establir un nou pacte social, ambiental i territorial entre àrees rurals i 

urbanes. És urgent abordar els desequilibris i disfuncions entre població i territoris i entre les ciutats i el seu 

entorn territorial. 

Són les persones les que fan el treball i fan realitat els canvis. Teixir els nous municipis només es podrà fer 

amb una forta xarxa de complicitats, per tal de configurar una imatge coherent que sigui fruit del somni 

col·lectiu i que garanteixi un pacte de transició justa i un nou pacte intergeneracional de la ciutadania. Sens 

dubte, una ciutat serà més resilient i saludable per respondre a nous desafiaments quan pugui tenir a la 

ciutadania implicada i activa. Serà labor de les administracions, especialment dels ajuntaments, implicar i fer 
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participar a la gent i als actors locals, acompanyar el treball col·lectiu i fer emergir els projectes eco-

sostenibles. 

El PSC creu que els municipis han d'accelerar els programes per a la mitigació i adaptació climàtica i l'aposta 

per un nou model energètic sostenible que pot actuar com a vector del canvi urbà. L’estratègia de municipis 

ecosostenibles ha de posar la sostenibilitat ambiental, la salut i el benestar de les persones en el centre del 

disseny urbà: amb menor consum d'energia, més electrificat, 100% renovable, desnuclearitzat, tendent a 

l'autosuficiència energètica i a una mobilitat sostenible.  

Per establir el model de ciutat ecosostenible, és necessari treballar de forma holística, on tots els aspectes de 

la ciutat interactuen i, per tant, s’han de revisar i replantejar la majoria d’aspectes de la ciutat i de la gestió 

municipal, per tal de garantir un model resilient davant d’alguns reptes que afecten les persones i les ciutats: 

les desigualtats socials; la salut; l’educació; la igualtat de gènere; el repartiment del treball digne front a un 

procés de desaparició de llocs de treball per la robotització i digitalització; l’envelliment de la població; 

l’encariment i dificultats d’accés a l’habitatge i la irrupció de fenòmens com la pobresa energètica entre 

molts sectors de la població; la necessitat de rehabilitar i regenerar molts barris amb edificacions envellides; 

la renaturalització de l’espai públic i la preservació de la biodiversitat urbana.  

Els socialistes estem convençuts que accelerar la TEE i la TER en el proper mandat per recuperar-nos de la 

inacció dels últims anys dels governs de la Generalitat i del PP és l’única forma d’aprofitar les noves 

oportunitats econòmiques i de creació d’ocupació digna que ofereix l’economia verda, basada en l’economia 

circular, el canvi energètic, l’ecoinnovació i l’ecodisseny. També creiem necessari abordar els desequilibris i 

disfuncions entre població i territoris mitjançant un nou contracte entre àrees rurals i urbanes de mutu 

benefici: preservació biodiversitat, redistribució de població i riquesa, manteniment del territori i del 

patrimoni cultural, sostenibilitat energètica, definició del nou paper de les àrees rurals en una societat 

descarbonitzada i 100 % renovable. A banda, el PSC vol que els municipis catalans tornin a liderar les grans 

transformacions del nostre país, que ara estan condicionades per la lluita contra l’escalfament global, la TEE 

i la TER, tant a Barcelona, com a la Regió Metropolitana, Catalunya, Espanya i la Mediterrània. En síntesi, 

la nostra política en matèria de sostenibilitat ambiental, transició ecològica i transformació energètica es 

basarà en els següents principis generals: 

La TEE i la TER són una nova oportunitat per a les i els socialistes catalans de liderar una gran i nova 

transformació dels nostres pobles i ciutats: un procés que implica repensar i refer els municipis amb noves 

claus, per fer-los més justos socialment, més humans, amables, saludables i econòmicament i ambientalment 

sostenibles. En aquest context, els municipis han de liderar la transició ecològica de l’economia i de 

l’energia, justa i generadora d'ocupació local digna.  

Per això, tots els municipis han de tenir i executar un Pla Municipal de transició energètica renovable (2019-

2025), com a pla de xoc per accelerar la TER i la TEE. 

Aprofitarem el foment de sectors vinculats a la TEE, a la TER i a l’economia circular com una oportunitat de 

creació de nova ocupació local digna. L’informe de l’OIT de 2018, calcula que per cada lloc de treball que 
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desaparegui amb el canvi de paradigma energètic, es crearan quatre nous llocs de treball en sectors de la 

TER. 

Els municipis s’han de preparar per a la TEE i la TER i per això els governs socialistes farem una aposta 

clara en la formació del nostre jovent i en el reciclatge dels treballadors i treballadores en els nous sectors i 

activitats vinculats a la TER i l’economia verda.  

En aquest context, els Plans de desenvolupament local d'energies renovables i eficiència energètica (PDLR) i 

la creació de clústers verds, seran claus per renovar els nostres polígons d’activitat econòmica i per 

incentivar l’economia local.  

Aquestes polítiques públiques, en matèria ambiental, han d’anar acompanyades de més espais verds, amb 

més arbrat, produint una millor i major biodiversitat que redundarà en uns municipis més saludables.  

Necessàriament treballarem per reduir el consum energètic, i a la vegada reducció dràstica de les fons 

d’origen fòssil que redundaran directament en menys contaminació atmosfèrica i acústica.  

Finalment no podem deixar passar l’oportunitat per remarcar la necessitat de fer prevenció de riscos naturals 

en el món local. Per això elaborarem plans de prevenció i contingència locals, davant de l’augment de 

fenòmens naturals extrems vinculats al canvi climàtic: sequeres, pluges torrencials, ones extremes de calor i 

fred, incendis forestals, forts vents o tempestes costaneres. Plans que reclamaran el suport de plans globals 

similars d’administracions supralocals, de la Generalitat i de l’Estat.  

Sota aquest model, ens proposem desplegar 6 línies de treball que traduirem en objectius i mesures. Aquests 

són: 

● Planificació i renovació urbana sostenible i resilient: un model de planificació on la regeneració dels 

barris sigui l’element vertebrador del nou urbanisme local i l’energia un vector que condiciona el 

model. 

● Edificació: ciutats basades en la construcció i rehabilitació sostenible i energèticament eficient i 

autosuficient.  

● Mobilitat: implantació d'una mobilitat sostenible i elèctrica.  

● Energia “Emissions Zero”: transició cap a un nou model energètic urbà descarbonitzat i 

desnuclearitzat, basat en l'eficiència energètica, energia 100% renovable, distribuït i més democràtic. 

Un model que té el consumidor i la demanda com a eixos del sistema energètic, que tendirà a 

l'autosuficiència connectada amb balanç net.  

● Municipis més saludables: metabolisme urbà, residus i economia circular i foment del consum i 

l'alimentació sostenibles. 

● Estratègies pel foment de l’economia verda i la creació de nova ocupació digna als municipis. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Planificar i renovar la planificació i gestió del territori des d’una perspectiva sostenible i resilient  

Desplegarem un model de planificació i renovació urbana sostenible i resilient centrat en la regeneració 

ecològica dels pobles i ciutats com un element vertebrador del nou urbanisme. 

Fomentarem la renaturalització de l’espai urbà per augmentar la cobertura vegetal i augmentar la 

biodiversitat urbana.  

Implantarem un Pla de millora vegetal i renaturalització dels medis urbans més densos. 

Col·laborarem en les grans infraestructures, especialment amb els Ports de Barcelona i Tarragona, per 

impulsar el seu Pla d’infraestructures verd i fomentar la instal·lació i ús d'energies renovables en les 

instal·lacions portuàries, per compensar les emissions de GEH i la contaminació atmosfèrica i acústica, així 

com per aprofitar l'espai per produir electricitat renovable per a ús propi i de les ciutats. 

Impulsar un model d’edificació basat en la construcció i rehabilitació sostenible i energèticament 

eficient i autosuficient 

Adaptarem les normes urbanístiques i de construcció per incloure el procés de TER i els objectius de 

mitigació i adaptació al canvi climàtic, així com per complir els deures derivats de la Llei catalana i 

espanyola de canvi climàtic i les directives de la UE vinculades a la TER. 

Promourem el disseny i posada en marxa de plans de rehabilitació energètica d’edificis (2019-2030) per 

al mandat 2019-2023 simplificant els tràmits municipals i establint una oficina centralitzada, en el 

propi municipi o en àmbits supralocal, pels tràmits i les ajudes per a la rehabilitació d’edificis.  

 

Implantar una mobilitat sostenible i elèctrica  

Promourem un pla municipal de mobilitat elèctrica, propiciant que els taxis tinguin un 80% de flota 

híbrida o elèctrica al 2020, el 2023 el 100% de la flota de vehicles dels ajuntaments sigui elèctrica i el 

transport d'ús públic elèctric plenament per l'any 2027. 

Augmentarem un 50% la xarxa pública de carregadors de vehicles elèctrics. 

Promourem plans de mobilitat sostenible per a les empreses o els polígons d'activitat econòmica de la 

ciutat.  
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Fomentarem les flotes elèctriques per als vehicles de logística, així com implementarem mecanismes de 

control dels circuits de logística, amb la millora de l'eficiència dels moviments de càrrega i descàrrega dins 

de la ciutat. 

Promoure un model energètic basat en la transició energètica cap a les renovables amb la finalitat 

d’Emissions Zero  

Proposarem implantar un Pla de Xoc per accelerar la Transició energètica als municipis de Catalunya 

vers un model d’energies renovables (2019-2025), com a plans per accelerar la TER als municipis amb la 

meta de multiplicar per 10 la generació renovable municipal. La intenció del pla és tenir el full de ruta de 

l’ajuntament per implantar els sistemes d’autogeneració i autoconsum d’energies renovables (amb especial 

incidència en els sistemes d’energia solar) amb emmagatzematge, en els edificis, en les infraestructures i en 

els espais públics adequats, per aconseguir el màxim d’autosuficiència energètica dels edificis (creació de 

xarxes tancades i intel·ligents) i la flota de vehicles municipals. 

Implantarem, en ajuntaments grans, oficines d’assessorament energètic i si és factible crearem 

empreses municipals d’energia, per continuar la tasca de la lluita contra la pobresa energètica amb la 

implantació de mesures d’eficiència i estalvi a les llars afectades. Impulsarem, en els casos d’empresa 

municipal d’energia l‘autoconsum fotovoltaic amb emmagatzematge, tant del propi ajuntament com de 

la ciutadania.  

Promourem un mínim de rehabilitació energètica d’edificis públics del 6% anual, per avançar cap a 

edificis de zero emissions, el doble del que marca la Directiva Europea d’Eficiència Energètica 

2018/844/UE, per compensar la inacció dels últims governs del PP. 

Simplificarem els procediments administratius per a les instal·lacions renovables, amb unes noves 

ordenances energètiques, i es seguirà amb les subvencions per a les millores energètiques als habitatges i 

amb les bonificacions en diferents impostos municipals. 

Desplegarem un pla de desenvolupament local d'energies renovables i eficiència energètica, que crearà 

nous nínxols de negoci, nova ocupació local i de qualitat i serà un element clau per a la nova indústria 

4.0, vinculat a un pla de polígons industrials renovables i connectats, basats en la rehabilitació energètica, les 

noves instal·lacions de renovables especialment les d’autoconsum, l'economia circular, i els vehicles 

elèctrics. 

Impulsar el model de municipis més saludables a la innovació en el metabolisme urbà, màxim 

aprofitament dels residus, potenciació de l’economia circular i foment del consum i l'alimentació 

sostenibles  

Fomentarem la reducció de les deixalles orgàniques i residus verds enviats als abocadors, així com les 

deixalles sòlides.  
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Potenciarem reciclatge d’una major part dels residus generats maximitzant la reutilització de tot tipus 

de materials (incloent telèfons mòbils i material electrònic en general) en la línia d’una estratègia 

d’economia circular.  

Promourem la recollida i reutilització dels residus industrials per a la seva posterior reutilització, prestant 

especial atenció als residus de la indústria elèctrica i electrònica.  

Promourem la reutilització dels residus tèxtils derivats de la moda low cost.  

Promourem campanyes de conscienciació ciutadana per al canvi d'hàbits alimentaris.  

Fomentarem les dietes sostenibles i saludables en escoles i altres equipaments públics, incloent en les 

dietes escolars i dels serveis públics (hospitals, residències…) els aliments de proximitat, biològics, baixos 

en consum de carns vermelles.  

Desenvoluparem estratègies per evitar el malbaratament d'aliments. 

Promoure estratègies pel foment de l’economia verda i blava 

Fomentarem el creixement de l’economia potenciant iniciatives d’economia verda, circular i blava, 

establint, conjuntament amb els àmbits de promoció econòmica, beques en aquests sectors. 

Vetllarem perquè la indústria emergent 4.0 estigui basada en models òptims de sostenibilitat ambiental, 

i intervindrem activament perquè la transició industrial sigui acompanyada de la transició energètica.  

Promourem des de l’administració la compra pública verda i innovadora energèticament i 

ambientalment. 

Donarem especial suport a projectes de transformació industrial i de serveis i de noves iniciatives 

empresarials basats en l’ecodisseny i l’ecoinnovació en una perspectiva ecosostenible referida a 

consum energètic, mobilitat sostenible, utilització de materials, tot això incorporat als plecs de condicions 

propis com a les exigències cap a les empreses que subcontracten serveis a tercers. 

Promourem plans d’educació i formació per a formar la joventut i els treballadors i treballadores en 

noves activitats vinculades amb la TEE i la TER, que ha d’incloure formació reglada i formació 

professionalitzada.  

 

Promoure el respecte i la cura dels animals com vector ètic de la nostra política de progrés 

Farem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per a defensar els drets del animals a 

viure dignament, protegits de la injustícia i l’explotació. 

Implantarem el programa CER (capturar-esterilitzar-retornar) com a mètode ètic de gestió de colònies 

ferals. 



 

  

PÀG 81 

 

Treballarem, des dels governs o l’oposició, per no permetre l’explotació dels animals en activitats 

lúdiques ni a utilitzar-los en activitats que puguin danyar-los físicament o psíquicament. 

4.3 MUNICIPIS SOLIDARIS AMB EL DESENVOLUPAMENT I ELS REPTES 

GLOBALS 

El nostre partit, des de la seva fundació fins als seus orígens històrics, té com a eix fonamental el concepte 

internacionalista de la societat i la política. Resulta evident que sempre hagi manifestat la seva vocació de 

treball en el context internacional. I més quan fa ja força temps que la globalització és una realitat inevitable, 

el que ens obliga com partits a posicionar-nos en escenaris geopolítics i també a treballar en vies de 

cooperació pel desenvolupament, abundant també en els temes de divulgació i sensibilització. 

En els darrers 25 anys els ajuntaments han dut a terme una important actuació en l’àmbit de la cooperació 

internacional i el foment de la solidaritat, donant lloc a una veritable política pública des dels ens locals que 

ha merescut un ampli suport de la ciutadania i un notable reconeixement internacional.  

Ara aquesta política de cooperació i solidaritat pot veure’s limitada no només per efectes de la crisi i els seus 

impactes sobre els pressupostos públics –cosa més o menys inevitable- sinó, sobretot, per l’aprofitament que 

des de la dreta s’estava fent de la crisi per desmantellar l’autonomia local i les polítiques de solidaritat. 

La política de cooperació internacional és part de l’acció internacional dels municipis. 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 

l’emprenedoria i les empreses en la seva projecció internacional. Tot això cal fer-ho també des del món 

local. La internacionalització dels nostres pobles, ciutats i viles és una realitat creixent que cal acompanyar. 

Una societat més internacional necessita també relacions internacionals en els àmbits econòmics, socials i 

culturals.  

Les relacions internacionals són també una necessitat per la gestió del dia a dia dels nostres governs locals 

que sovint troben en les experiències d’altres països ensenyaments i bones pràctiques molt útils, així com la 

possibilitat de comparar experiències. 

Aquest no és un caprici dels nostres ajuntaments, sinó una pràctica habitual en els municipis europeus i cada 

vegada més de més llocs del món. Per això existeixen organismes i estructures internacionals de governs 

locals en els que participen els nostres ajuntaments, alguns d’ells institucionalitzats (com el Comitè de les 

Regions de la UE) o amb reconeixement internacional (Ciutats i Governs Locals Units, CGLU, està 

reconeguda com a interlocutor pel sistema de Nacions Unides). 

La solidaritat internacional i el foment de la pau com a polítiques públiques neixen de la demanda ciutadana i 

de la societat civil organitzada. Està instada i promoguda per la pròpia ciutadania, amb qui se n’acorda els 

eixos principals. Té entre els seus objectius, també, el reforçament del teixit social solidari. Aquest teixit 

solidari, motor dels valors de la solidaritat i la pau en les nostres viles i ciutats, és fonamental, particularment 
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en temps de crisi. No existeix un teixit solidari internacionalista i un de local, contraposats. Existeixen 

ciutadans solidaris o no, més o menys organitzats. Augmentar-ne el nombre és més que mai una prioritat. 

Si formem part del municipalisme internacional, de les xarxes de ciutats per fer sentir la veu del món local i 

per intercanviar experiències, hem d’assumir també les responsabilitats que comporta, entre d’altres, i 

principalment, el deure de la solidaritat, com un element central per construir una societat més justa i de pau, 

treballant en el foment dels valors que la fan possible, per això ens cal l’educació per la solidaritat. 

Hem d’aprofitar el potencial que proporciona el caràcter pluricultural de les nostres ciutats i viles per 

aprofundir el nostre coneixement del món, per millorar la relació i la comprensió entre pobles, per establir 

nous lligams humans, solidaris i també, per què no, econòmics i comercials. El codesenvolupament es 

planteja com una eina de desenvolupament comú que ajuda també a l’acolliment i integració de la nova 

ciutadania en la nostra societat. 

En aquest context, també hem d’entendre una exigència d’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. Desmuntar el teixit solidari tindrà conseqüències molt negatives per al 

futur i no ens ho podem permetre.  

OBJECTIU I MESURES  

La política de cooperació com a part de l’acció internacional dels municipis 

Farem de la cooperació internacional al desenvolupament una política pública, política que es concretarà en 

l’elaboració d’un pla director als grans i mitjans municipis on predomini la cooperació directa, es 

potenciï l’educació al desenvolupament i on el pressupost suficient i necessari representi un percentatge 

d’ingressos propis locals significatiu. 

Donarem suport al teixit associatiu i les ONG per al desenvolupament, teixit que contribueix a la 

sensibilització ciutadana i a impulsar els canvis que calen per construir un món més just respectant els 

compromisos de gestió i reconeixent el seu important paper en la imatge internacional que Catalunya ofereix 

a l'exterior.  

Aprofundirem en el model de cooperació que impulsem els i les socialistes pel desenvolupament, que en 

les seves línies d’actuació serien iniciatives en el camp de l’educació, sanitat i promoció econòmica, 

elements eficaços per ajudar a transformar la realitat dels individus en els seus països, millorant la qualitat de 

l'ajuda i impulsant també els Drets Humans, com a valors fonamentals. 

Potenciarem la cooperació centrada en la governabilitat democràtica, els DDHH, especialment les 

polítiques de gènere i la sostenibilitat i el medi ambient, tots ells són elements innovadors de 

desenvolupament per als i les socialistes, sumats als clàssics de base de l'estat de benestar. Aquestes 

propostes queden en paral·lel als acords i al debat en NU amb els Objectius Desenvolupament Sostenible 

2030. 
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Promourem estratègies compromeses amb la idea que qualsevol política de cooperació vagi 

acompanyada per programes d'educació pel desenvolupament, programes de sensibilització en valors 

que serveixen per conscienciar la ciutadania sobre la situació del món actual i els rerefons de les desigualtats 

socials i vitals. També altres mesures caminen en la direcció del desenvolupament dels ciutadans del sud, 

com serien la implementació d'accions per eliminar els paradisos fiscals, sumat al control sobre els fluxos 

de capitals i la seva tributació ciutadana. 

4.4 SOCIETATS DIVERSES, POBLES I CIUTATS INCLUSIUS I CREATIUS 

Catalunya ha estat sempre terra d’acollida i els governs municipals socialistes hem estat i continuem sent uns 

agents cabdals per garantir la convivència i la cohesió social a les ciutats i els pobles, però també per a 

acompanyar les persones nouvingudes en el seu procés d’integració a casa nostra i a les persones autòctones 

en el coneixement de les noves realitats amb els que conviuen. 

És cert que la crisi econòmica va comportar un fre a l’arribada de grans contingents de persones vingudes 

d’altres països, però el fet migratori continua essent una realitat que hem de gestionar als nostres pobles i 

ciutats. Cal reconèixer que els governs locals, juntament amb la societat civil, han fet un esforç 

importantíssim per garantir la convivència als pobles i les ciutats. Tot i aquest esforç que ha permès tenir un 

model d’èxit, creiem que hi ha una sèrie d’aspectes que hem de tenir presents per identificar les polítiques, 

els esdeveniments o les circumstàncies que poden ser amenaçadores al nostre model. Aquestes amenaces 

poden ser:  

● Que les dinàmiques del mercat lliure de l’habitatge acabin creant àrees urbanes de població 

predominantment immigrada i amb escassos recursos. També és una amenaça la creació de barris i/o 

ciutats de classes mitjanes tancades en si mateixes. 

● Que l’atur augmenti i disminueixi la capacitat de la societat de generar progrés i mobilitat social. Els 

seus efectes podrien ser els d’una resposta com la que van tenir en els barris les i els joves francesos. 

● Que el sistema educatiu i el sistema sanitari es dualitzin i acabin creant subsistemes de qualitat i de 

prestacions. 

● Que la població autòctona, especialment les classes treballadores i populars, percebin una 

disminució de la qualitat i la quantitat dels serveis públics. 

● Que es produeixi inseguretat o percepció d’inseguretat apel·lant a la immigració i afavoreixi les 

posicions racistes i xenòfobes. 

● Que els col·lectius d’immigrants no formin interlocucions i/o representacions adequades per 

relacionar-se. 

● Que es produeixin actes terroristes, apel·lant a la religió. 

● Que es percebi o interpreti (tot i que no és cert) que hi ha una discriminació positiva o majors 

recursos destinats a col·lectius immigrants. 

● Que la joventut no puguin desenvolupar els seus projectes professionals i d’emancipació en 

coherència amb la formació adquirida, que no tinguin oportunitats de millora social, això els pot fer 

preses fàcils per caure en la radicalització. 
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En aquest context, el paper dels municipis governats pel PSC ha de ser exercir un fort lideratge per garantir 

la cohesió social i la integració, així com un clar reconeixement de la diversitat i la defensa de la igualtat 

d’oportunitats. 

Per això no es poden dissociar les accions socials i culturals de les actuacions per a la millora dels barris tant 

urbanístiques i socials, així com la necessitat de comptar amb el suport i complicitat dels agents socials i 

entitats que treballen la convivència, en un context de fort combat als discursos racistes i populistes. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure un model de garantia d’inclusió i integració  

Continuarem des dels municipis que governem, i des de l’oposició, exigint que cal exercir un lideratge al si 

de la societat i de les institucions per garantir la cohesió social, la integració i el progrés social.  

Defensarem el projecte d’èxit emprat fins ara basat en el reconeixement de la diversitat i la defensa de la 

igualtat d’oportunitats.  

Aprofundirem en el treball des de les polítiques de ciutadania i de capacitació desenvolupant noves 

estratègies adequades als constants i accelerats canvis socials en aquest camp. 

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.  

Potenciarem polítiques que promoguin el progrés col·lectiu i la mobilitat social, amb especial atenció a la 

joventut i les dones. 

Continuarem disposant de serveis de primera acollida des dels ajuntaments per garantir el coneixement de 

l’entorn més immediat i afavorir la integració. 

Ampliarem els serveis que afavoreixin donar 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.  

Promourem el reconeixement i protecció de la cultura del Poble Gitano.   

Crearem i impulsarem, allà on sigui necessari, la Taula Municipal del Poble Gitano. 

Cercarem el medis necessaris per l’acompanyament i seguiment sanitari de la dona gitana. 

Desplegar actuacions als municipis de reforçament de les polítiques d’inclusió i integració 

Continuarem treballant en la millora dels barris fent intervencions urbanístiques i socials, intensificant les 

polítiques de convivència, d’inserció laboral, salut comunitària, educació d’adults, etc., fent que els 

equipaments dels barris ja siguin esportius, centres cívics, biblioteques, escoles, compleixin una funció 

socialitzadora i d’agents garants de la convivència i la cohesió social.  
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Treballarem des d’una visió global, desenvolupant accions integrals en barris amb especial risc de 

fractura social amb polítiques que integrin: l’urbanisme, l’ocupació, la dinamització del comerç, la igualtat 

dona-home, les polítiques de joventut, la promoció de l’associacionisme, els serveis socials, el lleure, la 

cultura de proximitat, la prevenció de la seguretat. 

Donarem suport a les entitats que treballen en els barris i que tinguin com a objectiu afavorir la 

convivència, a través de microprojectes que millorin al vida del barri i de les persones que hi conviuen. 

Fomentarem les polítiques, a petita escala, per garantir la convivència bloc a bloc i plaça a plaça, 

especialment amb els programes de mediació ciutadana i amb accions que fomentin el coneixement mutu. 

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

públiques com concertades. Destinarem recursos a aquelles escoles que requereixen d’atenció especial per la 

seva diversitat, per garantir la igualtat d’oportunitats. 

Planificarem la ubicació de nous espais de culte sempre amb respecte a la llei i supervisant la seva ubicació, 

per part de l’administració, promovent des dels ajuntaments espais de diàleg interreligiós. 

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, a través d’accions que 

evitin la propagació de rumors. 

4.5 UNS MUNICIPIS COHESIONATS TERRITORIALMENT AMB BARRIS I SERVEIS 

DIGNES  

Entenem per equilibri territorial, la capacitat dels ciutadans i ciutadanes d’un país, independentment del lloc 

on visquin, de gaudir d’oportunitats, d’accés als serveis públics, a la cultura i a unes comunicacions digitals i 

viàries en condicions òptimes. Altres factors que compten en l’equilibri territorial són especialment les 

rendes i aquells indicadors de caràcter social que marquen clarament el nivell de cohesió territorial i 

especialment les diferències entre territoris. 

L'equilibri territorial és una assignatura pendent a Catalunya que no ha trobat fórmules adequades per 

repartir les oportunitats i la riquesa, atenuant les diferències territorials. Podem afirmar que en aquests anys 

d’autogovern, aquest ha estat un tema recurrent i podem afegir que les forces sobiranistes no hi han dedicat 

mai gaire esforç, més enllà dels discursos i paraules.  

Ara és imperativa la necessitat de canviar algunes inèrcies que fan del nostre país un territori profundament 

desequilibrat, fet absolutament necessari, per raons de justícia territorial i d’oportunitats de futur. Catalunya 

acumula el conjunt de la seva població a les àrees costaneres del país i per tant, també el gruix de la seva 

activitat econòmica, fonamentalment a l'àrea i regió metropolitana de Barcelona. Avui el mapa del territori 

català és un mapa on ràpidament s'adverteix el profund desequilibri entre els diferents àmbits territorials que 

l'articulen. Així, mentre les zones costaneres gaudeixen d'un dinamisme ja mencionat i unes densitats de 
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població que van des dels 711'4 h/Km
2
, als 125'6Km

2
 de Tarragona, les zones d'interior i especialment el 

Pirineu o les Terres de l'Ebre amb 12'6 H/Km
2
 y 54'7 h/Km

2
 respectivament pateixen els problemes del 

despoblament i una evident manca d'eines per afrontar un futur incert, en el que entre altres constatacions hi 

ha una pèrdua permanent de població.  

La despoblació i la manca de dinamisme econòmic són símptomes de desequilibri territorial. És a dir, una 

incapacitat de les administracions públiques d'establir una igualtat d'oportunitats reals i un nivell de qualitat 

de vida similar entre els espais rurals, de muntanya i els àmbits urbans i metropolitans. És veritat que en 

l’actualitat les tendències poblacionals afavoreixen el creixement de les grans ciutats, de fet avui la meitat 

del planeta ja viu en el 2% del territori. Tanmateix, la desertificació i abandonament dels territoris rurals 

genera problemes molt greus per a la sostenibilitat de les ciutats, que han d’enfrontar-se a problemes de 

sostenibilitat ambiental i social molt greus.  

Cal, en aquest sentit, resoldre la dicotomia entre el món rural i el món urbà, per entendre que el territori ha de 

funcionar de forma complementària i responent al principi que indica l’article 174 del Tractat de la Unió 

Europea quan proclama un desenvolupament harmoniós del territori reclamant atenció per a les zones de 

muntanya, amb escassa població i desavantatges naturals greus i permanents. Ho fa també la 

Constitució espanyola al seu article 130.2, i l ’Estatut al seu article 46.4.  

Des d'aquesta perspectiva, Catalunya té encara importants dèficits per garantir la supervivència de molts 

municipis petits mancats de serveis bàsics com una llar d'infants, escola, o amb deficients connectivitats de 

transport públic, o d’accés a la fibra òptica, tal com ho especifica l'Observatori de la Ruralitat a Catalunya.  

Els alcaldes i alcaldesses dels petits municipis pirinencs tocaven a difunt des dels mil·lenaris campanars de 

les esglésies romàniques, per advertir que els seus pobles es morien. Era un gest que volia manifestar la greu 

situació d'aquestes contrades, que en aquests anys només han pogut garantir la prestació dels serveis més 

bàsics gràcies a les aportacions de les Diputacions Provincials. Un fet que il·lustra la situació real dels 

profunds desequilibris territorials i de la manca de resposta per part del govern de la Generalitat de 

Catalunya a aquests greus problemes que afecten el conjunt del país, però molt especialment a les contrades 

amb més dificultats, com el Pirineu o les Terres de l’Ebre.  

Davant d’aquesta greu mancança de polítiques públiques per activar mesures que ajudin a corregir la 

despoblació i l’abandonament, proposem idees força centrals que permetin articular mesures de suport i 

impuls a aquests territoris:  

Tenir un país equilibrat significa ser coherents amb una Catalunya capaç de garantir la diversitat dels seus 

paisatges, de les seves cultures, de les seves tradicions i de les seves formes ancestrals de gestionar un 

territori viu. 

Els espais rurals i de muntanya són imprescindibles per garantir el futur de la nostra societat, d'ells depèn la 

qualitat de la nostra alimentació, la regeneració de l'aire que respirem, l'aigua que consumim, molta de 

l'energia renovable que ens cal produir, i la preservació de la biodiversitat i de les cultures, així com de 

tradicions ancestrals que es preserven en aquests espais. 
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Els reptes del país i del planeta relacionats amb l'escalfament climàtic i els reptes derivats d'aquesta situació 

ens obliguen a repensar el territori en termes d'una funcionalitat sostenible que implica connectar l'urbà i el 

rural en termes d'una complementarietat dinàmica que garanteixi una resposta als desafiaments globals. 

Les persones són un factor clau per a l'equilibri territorial. Cal retenir el talent al territori i evitar que no 

només les grans concentracions urbanes siguin els espais d'innovació i d'oportunitat. 

Cal adequar la prestació de serveis públics, les polítiques d’habitatge, la fiscalitat i tots aquells àmbits que es 

poden identificar com a claus en els desequilibris territorials per tal d'evitar la pèrdua de població del món 

rural. 

OBJECTIUS I MESURES 

Enfortir els mecanismes normatius i institucionals de reconeixement de les necessitats dels 

municipis petits 

Impulsarem un estatut singular dels municipis de menys de 5.000 habitants amb l’objectiu de facilitar i 

adaptar la seva administració tot i dotant els alcaldes i alcaldesses de majors competències i un millor 

finançament.  

Promourem la creació d’un fons, dins del marc de l’estatut singular, per a la cooperació local i una renda 

bàsica per als petits municipis amb la participació de l’Estat i la pròpia Generalitat que garanteixi la seva 

capacitat de resposta davant de la prestació dels serveis bàsics a la ciutadania.  

Adaptarem els marcs normatius a les realitats de les zones de muntanya i de les especificitats territorials.  

Crearem grups d’intel·ligència territorial al servei del desenvolupament de les potencialitats dels territoris 

dotats d’un reglament i recursos per al seu funcionament.  

Afavorirem l’estabilitat laboral dels professionals públics que treballin en zones rurals i de muntanya.  

Desenvolupar mesures per garantir un creixement inclusiu i sostenible econòmic dels petits 

municipis 

Promourem la revisió de la PAC, reforçant el segon pilar convertint-lo en un instrument contra la 

despoblació i a favor del món rural i les zones de muntanya.  

Impulsarem una política fiscal que incentivi la creació i l’assentament d’empreses amb l’objectiu de 

generar activitat econòmica al món rural.  

Generarem àmbits d’activitat econòmica en nous sectors i nous models de negoci que reforcin els teixits 

del territori i estiguin adaptades als nous reptes econòmics i tecnològics. 

Treballarem perquè es recuperin les desgravacions fiscals per als i les residents en els àmbits rural on 

determinades prestacions bàsiques, com les de salut o l’accés a la universitat afegeixen despeses per a les 
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famílies que han de fer front a malalties greus o amb fills en edat de cursar estudis universitaris, 

especialment per a poblacions allunyades dels centres de prestació de serveis.  

Garantirem un pla d’ infraestructures digitals per l’accés a les noves tecnologies en tots els pobles del país. 

Així mateix el Pla ha d’acabar amb totes les zones d’ombra per la telefonia mòbil.  

Impulsarem la revisió en la participació dels municipis rurals en els fons de l’Estat incorporant criteris de 

dispersió, envelliment i llunyania.  

Potenciar polítiques socials i educatives per millorar el benestar de les poblacions rurals 

Desplegarem plans de rehabilitació de l’habitatge rural i el seu ús per a noves i nous pobladors, tot 

iniciant un procés de difusió i empatia vers les zones rurals mitjançant accions d’impacte a les grans ciutats. 

Impulsarem la vinculació integral de l’escola rural al territori creant itineraris adaptats a cada lloc per 

afavorir el retorn dels i les joves al territori. 

Establirem una estratègia per a generar aliances formatives d’investigació entre universitats i el món 

rural.  

Promourem la flexibilització i adaptació de la Formació Professional i els ensenyaments no reglats amb 

les oportunitats i capacitats de cada àmbit territorial.  

Revisarem i adaptarem la prestació dels serveis públics als petits municipis garantint els principis 

d’equitat i d’eficiència, reclamant al Govern de la Generalitat els ingressos retallats dels serveis de salut o el 

menjador i transport escolar gratuït per a nuclis agregats sense escola. 

Impulsar les millores de les infraestructures, equipaments bàsics i recursos propis que puguin 

garantir l’equilibri territorial 

Disposarem d’una estratègia de mobilitat que garanteixi la comunicació i connectivitat amb les grans 

infraestructures de comunicació i l’accés als serveis públics que es presten a les ciutats. 

Impulsarem la redacció del mapa d’infraestructures de mobilitat, viaris, de telecomunicacions i 

recursos energètics i hidrològics per garantir l’accés en equitat i igualtat d’oportunitats de la ciutadania. 

Alliberarem recursos de les tuteles que impedeixen l’aprofitament de recursos naturals per fer-ne una 

utilització sostenible.  

Reforçarem la vinculació de la població amb els recursos del territori.  

Reforçarem les identitats territorials mitjançant estratègies de comunicació que incorporin als mitjans 

públics.  

Catalogarem i difondrem el patrimoni immaterial.  

 



 

  

PÀG 89 

 

4.6 UN DESENVOLUPAMENT URBÀ INTEL·LIGENT I SOSTENIBLE 

4.6.1 CONSTRUINT UN TERRITORI PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I INCLUSIU 

Les restriccions pressupostàries en matèria d’infraestructures han estat una realitat en l’escenari general que 

hem viscut en els últims temps a Espanya i a Catalunya. Si comparem Catalunya amb altres regions o 

territoris similars en producte interior brut, amb població, amb les característiques del territori, Catalunya 

manté encara significatius dèficits en les infraestructures de transport i de tot tipus, en aquests moments. 

Hi ha una altra qüestió en què creiem que també hem de parar atenció ja que, degut les restriccions 

pressupostàries dels darrers anys, comencem a notar un dèficit en el manteniment de les mateixes 

infraestructures, les ferroviàries i les viàries. També tenim problemes d’inversió, que es concreten en 

complicacions i senyals de congestió en algunes part del territori. I tenim dèficits d’un altre tipus 

d’infraestructures que afecten el conjunt de la ciutadania: en tema d’aigua, en tema de telecomunicacions, de 

sanitat, d’educació, d’infraestructura verda. 

Si no comencem a augmentar el ritme d’inversions, la congestió que ja s’observa en algunes infraestructures, 

tant les viàries com les ferroviàries, s’agreujarà. En aquests moments, en el darrer any s’ha quadruplicat el 

consum de combustibles, si ho analitzem amb la visió del que havia passat els darrers quatre anys. És un 

indicador clar de la recuperació econòmica d’aquest país, de l’augment de l’activitat econòmica. I aquesta 

activitat econòmica es sustenta bàsicament sobre les infraestructures que tenim en el territori. I hi ha parts del 

territori del país, sobretot els entorns metropolitans, que comencen a patir seriosos problemes de congestió. 

Probablement això no ho solucionarem exclusivament fent més carreteres o posant més vies; també haurem 

de començar a actuar sobre la demanda i com gestionar aquesta demanda. 

En els darrers vuit anys, la inversió pública en matèria d’infraestructures ha caigut un 60%, que és molt. De 

fet, en aquests moments, el pes en el producte interior brut de les infraestructures o de la inversió que s’hi fa 

se situa al voltant d’un 2%, la meitat que ara fa deu anys. És molt. De fet, el pes de la inversió pública en el 

total de la despesa pública ha passat del 12%t els anys 2007-2008 a menys de la meitat l’any 2017, un 5%.  

De fet, l’any 2017 l’Administració de Catalunya que va destinar més recursos econòmics a la inversió 

pública en infraestructures va ser l’Administració local. Pràcticament un 60% de la inversió que es va 

produir a Catalunya prové de recursos que surten de l’Administració local: d’ajuntaments, entitats 

metropolitanes. 

Un 25% del total el Govern de Catalunya, la Generalitat; i només un 15% de l’Estat. De fet, si analitzem el 

que ha passat en aquests darrers dotze, catorze anys, els últims sis anys de governs del Partit Popular han 

estat els pitjors de tots en la inversió que li correspondria a l’Estat a Catalunya. 

Hem de concloure que en els darrers vuit anys, la caiguda del conjunt de la inversió pública en 

infraestructures de totes les administracions a Catalunya ha estat evident, percentualment superior a les 

mitjanes de caigudes en el conjunt de la Unió Europea.  

Si es manté aquesta baixa inversió pública a Catalunya, la competitivitat de l’economia catalana i la qualitat 

de vida en general, en serà perjudicada i perdrem oportunitats de crear llocs de treball i benestar. 
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Hem vist com l’endeutament de la Generalitat de Catalunya en els darrers vuit anys s’ha triplicat i la inversió 

en infraestructures ha baixat. 

A hores d’ara, no coneixem cap tipus de planificació ni cap tipus de priorització per part del govern de la 

Generalitat de Catalunya sobre quines infraestructures volen pressupostar immediatament, ni calendaris.  

Catalunya té una ubicació estratègica a l’arc mediterrani que fa que siguem una de les principals àrees de 

desenvolupament econòmic d’Europa, amb uns sectors industrials, de transformació agroalimentària i 

turístics molt potents. Per aprofitar totes els avantatges d’aquesta posició territorial, però també de les 

oportunitats que ofereix avui una economia oberta i global, calen unes infraestructures adaptades al territori 

amb capacitat d’atreure inversions i que ajudin al creixement de la producció i de l’ocupació en els diferents 

sectors econòmics.  

Defensem que la prosperitat de Catalunya també depèn de les seves infraestructures en la mesura que 

aquestes tenen una incidència real en la productivitat, la qualitat i l’eficiència del sistema econòmic del país i 

de com adaptar-nos al canvi climàtic. Per això, cal fer un esforç de modernització de les infraestructures a 

Catalunya, atès que seguim mantenint necessitats no satisfetes en transport en matèria de ferrocarril, 

carreteres, ports i aeroports, si ens comparem amb altres regions europees similars, i tenint en compte que en 

les actuals ja s’observa un nivell de congestió que poden frenar el potencial de creixement de l’economia 

catalana.  

La inversió de l’Estat a Catalunya ha de tendir a representar el pes de la seva població en el conjunt 

territorial. El pes de la inversió de la Generalitat de Catalunya hauria de situar-se en els propers quatre anys 

pel que fa al conjunt de la despesa a nivells similars de l’any 2008. 

Des de l’acció política municipal, defensem el treball en xarxa i la necessària sinergia entre totes les 

administracions públiques. 

OBJECTIU I MESURES 

Per la modernització de les infraestructures a Catalunya 

Promourem que les infraestructures aeroportuàries i portuàries, com a factors claus en l’activitat 

productiva i la internacionalització de l’economia, i tal com ja preveu l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 

tinguin plena autonomia de gestió perquè puguin definir, amb la participació d’administracions i 

institucions més properes, comptant amb les seves estratègies als interessos del territori. 

Vetllarem pel compromisos de inversió de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una gestió més 

eficient del serveis transferits per resoldre el problema d’un servei ferroviari de Rodalies i Regionals 

deficitari arran d’un volum d’inversió clarament insuficient per millorar la seguretat, la fiabilitat i l’augment 

de les prestacions.  

Plantejarem una revisió del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya i del Pla Director de 

Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona per tal de poder seleccionar les inversions més 



 

  

PÀG 91 

 

productives, sostenibles i socialment beneficioses amb criteris objectius, per sostenir un ritme d’inversió 

adequat i amb consensos forts. 

Exigirem a la Generalitat la finalització de la L-9 i L-10 i els perllongaments de la L-1,L-2, L-3 i L-4 del 

metro, així com la connexió de les línies de FGC del Vallès i el Llobregat, la connexió del Trambaix i 

del Trambesòs, el desdoblament de la línia R3 de rodalies i la segregació de carrils bus-vao són 

essencials per al foment i la millora del transport públic. 

Fomentarem un Pacte d’Estat a Catalunya i Espanya, pel que fa a la xarxa viària de peatge, per tenir un 

model únic i sostenible de totes les vies d’alta capacitat, i proposarem la recuperació de les concessions i el 

pagament per ús per assegurar el manteniment i les inversions futures. 

Desenvoluparem la Llei de finançament de transport públic i, en especial, els seus mecanismes de 

finançament. 

Farem un Pla d’Accessibilitat Nacional per desenvolupar les actuacions necessàries per fer un transport 

públic accessible. Tant als vehicles com a les instal·lacions. 

Reclamarem la implementació de la T-Mobilitat, amb la màxima celeritat, per aconseguir un sistema 

tarifari més just i equitatiu del transport públic.  

Treballarem amb claredat per la mobilitat sostenible amb un model de mobilitat on es tendeixi a què en 

l’àmbit urbà la majoria dels desplaçaments es facin a peu o en bicicleta de manera còmoda i segur, a què els 

desplaçaments més llargs es facin en transport públic col·lectiu (autobús, tramvia, metro, tren) i a què el 

vehicle privat (cotxe i moto) es reservi per als desplaçaments esporàdics, prioritzant les modalitats 

sostenibles (ús compartit, propietat compartida, vehicles elèctrics o híbrids, autònoms). 

Desenvoluparem un Pla Estratègic de la Bicicleta que fomenti la creació de xarxes pedalables al territori de 

Catalunya.  

4.6.2 UN URBANISME AMB ROSTRE HUMÀ 

Pel model neoliberal i aquells que li han donat suport i n’han fet bandera, l’urbanisme ha estat un espai 

d’especulació i, en el fons, de sostracció dels drets que la ciutadania tenia sobre la ciutat. Ara hem 

d’intensificar l’esforç per recuperar la ciutat i treballar per un urbanisme amb rostre humà. 

Ara que s’aprecia un cert reflux econòmic, en el que es recupera la construcció tant d’habitatge com d’espai 

públic i d’activitat productiva, correm el risc de no encertar amb la política adequada i tornar a caure en els 

mateixos paranys d’èpoques passades. Ara toca que l’actuació socialista en el camp de la gestió territorial 

dels municipis en el proper mandat pari atenció en alguns objectius molt concrets.  

Catalunya ha canviat de manera substancial en els darrers 40 anys. Aquesta ha estat objecte d’importants 

intervencions que han dignificat els nostres municipis i han elevat la qualitat de vida de la nostra ciutadania. 

Però els canvis econòmics, socials, culturals, tecnològics i ambientals plantegen nous reptes que cal 

desenvolupar en aquest territori, tant pel que fa als seus efectes com a la forma en què s’ha de fer front a 

aquestes noves problemàtiques. 
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L’envelliment de les infraestructures, dels habitatges i de la mateixa població, la transformació de 

l’economia a escala global, el canvi climàtic, els nous models familiars, o el canvi sociològic profund en els 

hàbits de consum i relació, ens marquen un escenari nou, que es completa amb la necessitat d’adaptar i 

adequar els instruments de planificació urbanística a les noves realitats normatives i a la mateixa evolució del 

territori català per millorar els nostres pobles i ciutats. 

És per això que esdevé necessari incorporar una nova visió, dinàmica i transversal de les actuacions que 

s'han de fer en matèria de planejament territorial i urbanístic, que permeti experimentar amb metodologies 

diverses i renovades que recullin el conjunt de circumstàncies del moment actual.  

El territori, tal com mencionàvem, és on passen les coses, on es construeixen els habitatges, els equipaments, 

els espais públics, les activitats econòmiques, etc. i on es perceben avui dia els efectes més significatius de la 

nova realitat, com l’impacte del canvi climàtic, els reptes de convivència o de l’economia. Per tant, els 

projectes que es desenvolupen o planifiquen al territori no poden ser únicament instrumentals, sinó que han 

de tenir un caràcter més estratègic i una visió transversal. Així doncs, hem de repensar el fet territorial des de 

tres punts de vista: 

● Des de la integració de les diverses disciplines que conflueixen en la definició i desenvolupament 

d’un territori (socials, econòmiques, mediambientals, tècniques,...). 

● Des del tractament conjunt dels diferents àmbits i escales (carrer, barri, districtes, pobles, viles, 

municipis,...). 

● Des de l’adaptabilitat dels processos de planificació del territori (combinació de plans sectorials amb 

plans directors, estratègics, operatius, comarcals, sectorials, municipals,...). 

També és important tenir en consideració el rol que tindran les ciutats en el futur com a actors econòmics, 

socials i culturals en un context global (l’any 2050 es calcula que entre el 60% i el 70% de la població 

mundial viurà en entorns urbans).  

L’agenda urbana ha evolucionat i les tecnologies vinculades principalment a les comunicacions ens 

permetran establir nous models de gestió urbana més eficients i sostenibles. 

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 i regeneració sistemàtics, que hauran d’incloure la racionalització en clau ambiental dels 

edificis i els espais i equipaments urbans.  

L’urbanisme és, en aquest sentit, una eina per preveure i adaptar el territori urbà, per construir la 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 
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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 programades, introduint d’una manera 

decisiva el factor “lluita contra les desigualtats creixents” en les agendes urbanes. 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 ha de ser el fonament d’unes bones condicions per afavorir la igualtat d’oportunitats i 

per augmentar el benestar de la seva ciutadania. Sobre aquesta base hem d’edificar una societat més 

democràtica i més justa.  

Tot això comporta una nova forma d’entendre la ciutat, amb més participació, amb transparència, amb 

cooperació publicoprivada, aprofitant tots els recursos, i fent-la més sostenible i eficient. 

Per això els nostres principis parteixen d’una idea de ciutat compacta i d’un model de policentralitat al país, 

perquè cada territori pugui tenir realment un creixement harmònic, equitatiu, eficaç i eficient, participatiu i 

respectuós del medi ambient. 

En l’apartat següent farem referència a les mesures generals relacionades amb l’urbanisme, ja que en cada 

apartat previ, habitatge, espai públic i espais d’activitat econòmica ja hem formulat les propostes sectorials. 

OBJECTIUS I MESURES 

Exigir a la Generalitat una major atenció al caràcter divers de les necessitats del territori 

Reclamarem que la revisió de la llei de territori respongui, sota un model consensuat amb els municipis, a 

les diferents necessitats de pobles i ciutats del país. 

Demanarem que els plans territorials es coordinin amb els plans sectorials adaptant-se a l’evolució social, 

econòmica i tecnològica del país. 

Treballar intensament en la rehabilitació de barris i pobles per fer pobles i ciutats eficients i 

accessibles 

Impulsarem plans de rehabilitació amb l’objectiu d’actualitzar els parcs d’habitatges. 

Promourem el manteniment i l’avaluació energètica dels edificis de forma continuada, i reforçarem la 

figura del tècnic de referència per a l’avaluació energètica i de manteniment de l’edifici. 

Impulsarem ajuts municipals per finançar polítiques de rehabilitació o actualització dels edificis 

industrials en la perspectiva de major eficiència energètica i transformació del paisatge urbà per fer-lo 

més adequat al model de ciutat que cerquem. 
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Incrementarem la presència pública mitjançant la identificació d’espais d’oportunitat (elements 

buits, posicions estratègiques) on l’Ajuntament pugui exercir opcions de compra i liderar les primeres 

transformacions. 

Escoltarem les necessitats i dinàmiques del mercat immobiliari i productiu per tal d'aprofitar impulsos i 

sinèrgies amb els diferents sectors apostant per l’equilibri i la reorganització dels espais en base a un 

procés de dinamització de les centralitats amb la participació dels operadors. 

Incentivar la ciutat compacta com a model sostenible. 

Potenciarem el model de ciutat compacta des del principi del màxim d'usos possibles amb el mínim 

consum d'energia i recursos. 

Actualitzarem els plans urbanístics per reequilibrar la proporció entre les funcions funció residencial i 

productiva. 

Impulsarem la millora dels polígons industrials per convertir-los en base d'activitat productiva i 

generadora d’ocupació dels territoris, facilitant la convivència amb els teixits residencials. 

Incrementarem la qualitat de l’espai públic, integrant-lo en el seu context urbà, amb millores de 

mobilitat i connectivitat d’aquestes àrees. 

Potenciarem les centralitats per equilibrar els territoris del país.  

Reciclarem els espais transformats durant la dècada dels 80 i 90, tot afegint nous usos d’acord amb 

les noves activitats econòmiques emergents. 

Potenciarem nous espais de referència cívica vinculats al reciclatge d’infraestructures i a les noves 

oportunitats d’accessibilitat que es generin als barris i pobles del país. 

4.7 DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA PER LA COHESIÓ SOCIAL, LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS I BON GOVERN 

El fet que els contextos socials, culturals, econòmics, territorials i tecnològics estiguin experimentant canvis 

profunds ens porta a constatar que la societat d’avui i de demà esdevé més diversa i complexa, obrint l’espai 

a noves oportunitats i a nous reptes que afecten de ple el model de governança. 

L’augment del contacte amb la ciutadania, la potenciació de la proximitat, la facilitació dels canals 

d’informació i comunicació, la necessitat de millorar els sistemes d’informació sobre la base tecnològica, el 

repte d’eliminar els obstacles administratius que dificulten la promoció econòmica, les exigències de major 

participació per part de la ciutadania en aspectes concrets del funcionament de la ciutat, i molts altres 

aspectes, conformen un context concret al que cal afrontar amb propostes adequades i efectives. En síntesi 

aquest nou entorn requereix d’actuacions contundents que permetin un posicionament que afavoreixi el 

reforçament del nostre projecte de governança. 



 

  

PÀG 95 

 

El món local està travessant un període que requereix d’accions suport directe a les realitats que es 

troben. Els governs locals han estat fonamentals en la millora de les condicions de vida de la ciutadania 

de Catalunya en els últims 40 anys, i està prou demostrat que la proximitat ha estat un element clau en la 

recerca d’una major eficàcia en la prestació dels serveis i en el diàleg amb la ciutadania.  

Els darrers anys entre l’austeritat forçada pel govern del PP que sotmetia els ajuntaments a constriccions 

pressupostàries quan – almenys a Catalunya – estaven prou sanejats, i amb una política de la Generalitat que 

centrada en el seu “procés” ha oblidat i abandonat els municipis, especialment des del punt de vista 

econòmic i financer, retallant serveis bàsics que si bé no eren municipals han afectat la qualitat de vida 

ciutadana – educació, salut, seguretat, prevenció, pobresa energètica,..... – , han sotmès els municipis a 

situacions de veritable complexitat. I, a banda, al nostre país s’ha plantejat una subordinació de l’agenda 

política local a necessitats no peremptòries de la ciutadania. 

A tot això hem d’afegir la crisi de credibilitat i legitimitat que ha generat la corrupció del PP i CiU que 

exigeix, també, una nova lectura basada en projectes de regeneració política.  

En aquesta nova realitat, alguns dels paràmetres tradicionals d’activitat de les institucions públiques resulten 

insuficients o obsolets perquè els models de polítiques universals i unificades, amb continguts i formats 

idèntics, no responen a les noves necessitats i demandes. Aquest nou entorn exigeix que les actuacions 

comptin amb major implicació i corresponsabilitat de la ciutadania, les entitats i les empreses, i amb un 

posicionament innovador del sector públic basat en major transparència, major participació, millor 

comunicació, regeneració democràtica demostrada i una escolta activa.  

Avui dia és fonamental liderar la gestió dels interessos públics locals en nova òptica. Les interdependències 

entre l’administració, la ciutadania, els agents socials i econòmics i la resta d’administracions públiques 

implica pensar i actuar sota nous paràmetres en la forma de governar els afers públics, reconeixent la 

pluralitat d’actors en la construcció del projecte de ciutat.  

El model de governança que avui es requereix no és aliè, per altra banda, a la tradició experimentada a la 

nostra ciutat des que el PSC governa pobles i ciutats, ja que conforma un element fonamental en l’ADN 

progressista del nostre partit. És, per tant, una de les característiques que, amb els nostres principis i valors, 

defineixen millor el nostre estil de lideratge democràtic, i esdevenen peces necessàries, complementàries i 

insubstituïbles en el bon govern de la ciutat que es basen en la transparència, la corresponsabilització, 

la descentralització, la desburocratització i la professionalització. 

Una societat en canvi permanent reclama una administració de qualitat a l’alçada de les seves necessitats, 

amb capacitat d’innovació, àgil i diligent en la resposta. En aquest context, la transparència és un objectiu 

fonamental a la pròpia naturalesa de l’acció pública i, de fet, ha estat sempre un principi inspirador de les 

normes de funcionament de les administracions democràtiques. La transparència implica millor 

administració i una ciutadania més i millor informada, però alhora també suposa recursos i eines que la facin 

possible. La ciutadania té dret a ser informada d’allò que s’impulsa des dels diferents governs i és una 

obligació dels governs donar comptes de les seves decisions i de la seves actuacions. Cal buscar maneres que 

propiciïn la transparència, generant tècniques i recursos per a fer-ho possible.  
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Ara correspon aprofundir encara més en la qualitat democràtica de la nostra gestió municipal per augmentar 

la complicitat i cooperació de les entitats civils i la ciutadania en general, incrementant l’eficiència i la 

qualitat dels serveis públics, enfortint el sentiment de pertinença i canalitzant amb fluïdesa les demandes 

ciutadanes. En aquest sentit, l’organització ha de desenvolupar la seva eficiència, reduint els costos interns 

en favor de la disponibilitat de recursos per aplicar-los en serveis a la ciutadania. En paral·lel, el model de 

gestió organitzatiu ha de dotar-se d’uns instruments i uns nivells de capacitació professional que assegurin 

un desenvolupament sostenible dels serveis, garantint el seu alineament amb els objectius i un ús eficient 

dels recursos. És una línia de treball a mig termini que ens obligarà a reformular solucions tant en l’esfera 

política i de relació amb la ciutadania i els agents socials com organitzatives i metodològiques dins de la 

pròpia administració municipal. 

Els ajuntaments han vertebrat tradicionalment la seva organització al voltant del desenvolupament econòmic, 

l’ordenació del territori, els serveis a les persones i la sostenibilitat. Aquest tipus d’organització actua de 

forma especialitzada i segmentada, a partir d’una concepció de responsabilitats polítiques compartimentades, 

quan la demanda de la societat implica respostes de naturalesa complexa a problemes i realitats que són força 

diferents a situacions passades.  

Un element clau en la construcció d’aquest nou paradigma d’actuació del govern municipal és l’articulació 

d’una manera de gestionar 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. En aquest context, hem d’aprofundir en els mecanismes d’interacció amb la ciutadania i les 

entitats, on la participació i el model relacional cobren un paper fonamental.  

A nivell financer, els i les socialistes sempre hem mantingut una política fiscal i financera que ens ha permès 

emprendre els projectes amb solvència econòmica i responsabilitat. No obstant, el creixement econòmic que 

ara presenciem ha de repercutir en els municipis.  

Ara correspon invertir i pal·liar les situacions d’iniquitat que ha provocat la crisi. El paradigma que ens hem 

d’autoexigir per a aquest nou mandat és el de mantenir les despeses que possibilitin la reactivació econòmica 

i afavoreixin la cohesió i la convivència ciutadana. Per tant, és fonamental optimitzar els recursos, mantenir 

un nivell correcte en l’endeutament, invertir en projectes que redundin en beneficis de major abast per a la 

població i de màxima rendibilitat social i optimitzar i redimensionar recursos amb criteris d’estalvi, 

responsabilitat i austeritat. 

Hem de seguir millorant el sistema de captació de recursos mitjançant una major corresponsabilitat de la 

Generalitat de Catalunya en la garantia de la suficiència i l’autonomia financera dels municipis i per això 

promourem mesures per revisar la reglamentació dels impostos locals per dotar-los de més equitat i 

transparència.  
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OBJECTIUS I MESURES 

Promoure una nova manera de governar: participació democràtica, transparència i igualtat 

d’oportunitats 

Potenciarem formes diverses i creixents de col·laboració, cooperació, coordinació i corresponsabilització 

entre els ajuntaments, la societat civil, els agents socials, les empreses i la ciutadania. 

Impulsarem la participació ciutadana amb estratègies de comunicació centrades en l’aplicació de les TIC, 

tot potenciant, també, els sistemes participatius i de consulta ciutadana basats en la xarxa digital. 

Impulsarem els Consells de Ciutat i les organitzacions de segon grau com les federacions i confederacions 

per tal d’augmentar els nivells d’interlocució en el tractament de temàtiques específiques de sectors i 

territoris. 

Continuarem donant suport al moviment associatiu (cultural, veïnal, esportiu, educatiu,...) 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. 

Ordenarem i millorarem els canals de participació ciutadana, normalitzant els mecanismes de democràcia 

directa com a mecanismes de debat públic d’idees i propostes, aprofitant la potencialitat de les noves 

tecnologies. 

Donarem suport als processos de millora de les entitats dels nostres pobles i ciutats per tal d’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. 

Implicarem el tercer sector en processos de prestació de serveis com a forma d’apoderament i 

corresponsabilitat de la societat civil en el territori. 

Promourem la participació en la planificació mitjançant els pressupostos participatius. 

Incorporarem 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. 

Impulsar un procés de regeneració democràtica i de demostració del nostre compromís ètic amb la 

gestió de la “res pública” 

Impulsarem l’aplicació de codis ètics en tots els consistoris, amb projectes de reglaments 

específics que garanteixin un escrutini permanent de l’acció dels nostres regidors i regidores. 
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Promourem un model de transparència més enllà de les normatives actuals que permeti 

visibilitzar permanentment l’acció de govern. 

Fomentarem un compromís de legalitat i bon ús dels recursos públics amb sistemes d’informació 

oberts i transparents sobre les implicacions legals i econòmiques de les decisions de govern. 

Potenciarem la carrera administrativa i la independència de la gestió de qualsevol sospita de 

dependència partidista de l’acció de govern, tant des de la responsabilitat de gestió com des de 

l’exercici de la funció d’oposició. 

Promourem sistemes d’avaluació permanents i de retiment de comptes per tal d’informar de 

manera sistemàtica i rigorosa l’acció dels nostres governs locals amb criteris objectius i 

verificables.  

Fer una administració més eficient i propera a la ciutadania 

Impulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació, tot posant la 

proximitat en el servei a les persones i la reactivació econòmica com a prioritats del procés de 

modernització administrativa, tal com s’ha fet en els centres de serveis socials i les oficines d'atenció 

ciutadana que, sense alterar la seva ubicació territorial i els criteris de proximitat al ciutadania, ha tingut com 

a resultat l'aplicació de millores en els processos d'atenció. 

Accelerarem tots els processos vinculats a la implantació de l’administració digital per convertir-nos en una 

administració pionera en aquest camp.  

Farem realitat que la totalitat dels tràmits municipals es puguin realitzar des de qualsevol canal 

d’atenció (Internet, telefònic, correu i presencial) amb una cura i un esforç especial en l’atenció presencial al 

conjunt de centres municipals de la ciutat. 

Activarem la resolució de la totalitat de les queixes justificades sobre l’estat de l’espai públic en un 

termini no superior a la setmana. 

Reorientarem el conjunt de serveis municipals, optimitzant i reformulant la seva forma de treballar i 

d’atendre a la ciutadania, per adaptar-se a les noves necessitats ciutadanes i de la societat civil 

emprenedora i proactiva. 

 Adaptarem els horaris de les oficines i serveis d’atenció directa a la ciutadania per contribuir a la 

conciliació de la vida familiar, ciutadana i professional. 

Posarem en marxa un mecanisme obert, participatiu, clar, adaptat i viable, d’avaluació de les polítiques 

públiques exercides al llarg del mandat, que contribueixi a la implementació de millores i correccions de les 

ja executades. 
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Desplegarem les cartes de serveis dels serveis municipals que ho necessitin, a on determinarem els 

nostres compromisos amb els usuaris en termes de nivell de qualitat en la prestació que fonamentarà 

l’avaluació de la gestió municipal. 

Crearem el Banc municipal d’aportacions participatives ciutadanes per fer més efectiva la participació. 

Enfortirem el paper del Tercer Sector (cooperatives, entitats i empreses socials sense afany de lucre) de la 

ciutat en la gestió de projectes impulsats des de l’ajuntament. 

Descentralitzarem la presa de decisions en la gestió de tots els serveis municipals de proximitat per 

agilitzar l’atenció a la ciutadania, l’adjudicació de prestacions i serveis, i fer-la més adaptada a la realitat 

territorial a on s’exerceixi. 

Internalitzarem el coneixement i el disseny de solucions i serveis, aplicant les millors fórmules de 

provisió i prestació de serveis finalistes amb un control més intens sobre la qualitat prestada.  

Millorarem les fórmules de contractació, certificació d’entitats col·laboradores, seguiment i 

assegurament de la qualitat del servei prestat. Hem de garantir que els serveis subcontractats compleixin 

els estàndards de qualitat requerits, tant pel que fa a la prestació dels serveis com en les condicions de treball 

dels seus treballadors i treballadores. 

Incrementarem els mecanismes de control intern que assegurin la qualitat dels resultats i alertin 

ràpidament d’un funcionament anòmal de les tramitacions. 

Incorporarem 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.  

Potenciarem la transversalitat dels processos i de la informació que els hi és requerida per facilitar 

l’accés cada cop més ràpid i fàcil als tràmits i als serveis, tot assegurant l’acompliment de la legalitat que 

protegeix els interessos de la resta de ciutadans i ciutadanes 

Aplicar el màxim rigor i solvència en la gestió de les finances municipals 

Mantindrem els nivells de despesa i estalvi per continuar prestant els serveis més necessaris i actuant 

amb una política inversora que ajudi a la reactivació econòmica dels pobles i ciutats. 

Seguirem aplicant una política financera amb visió a llarg termini, rigorosa, estable, responsable i 

compromesa amb les necessitats dels catalans i les catalanes. 

Mantindrem la nostra política fiscal sense incrementar els tipus impositius, més enllà de l’augment de 

l’IPC, exigint però una major participació en la distribució de l’IVA i dels IIEE (Impostos Especials de 

l’Estat), i en una progressiva política de fiscalitat justa, estudiant models adients a la nostra posició 

ideològica respecte a la distribució de la renda. 

Demanarem al Govern de la Generalitat que augmenti els recursos dedicats als municipis. 
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4.8 UNIVERSITATS, IMPACTE SOCIAL I DE CONEIXEMENT ALS MUNICIPIS 

Les universitats tenen un paper estratègic en el territori on s’ubiquen i en la societat del coneixement. Del 

bon funcionament del sistema universitari depèn la capacitat d’un país de ser capdavanter i innovador i de 

comptar amb un futur de progrés. És cert que la crisi econòmica dels darrers anys ha tingut un impacte molt 

fort en la ciutadania i en l’economia del país. I també ha evidenciat la necessitat d’impulsar polítiques 

públiques que garanteixin un creixement econòmic sostingut basat en el talent i el coneixement en el si dels 

territoris. Sense dinàmica econòmica, no hi ha creació de riquesa, i sense aquesta no pot haver benestar 

social. 

A banda de la crisi econòmica, no és menys cert que la política de retallades del Govern de la Generalitat ha 

afectat greument les universitats públiques i el seu finançament. Els països que aposten per l’educació, la 

recerca, la innovació i el talent són avançats, pròspers i creen riquesa. En aquests moments resulta 

imprescindible impulsar decididament les reformes necessàries i proporcionar el finançament adequat per tal 

que les nostres universitats s’integrin perfectament en el territori, des del nivell local fins al global. La 

transferència de coneixement i el foment de la innovació han d’ajudar a consolidar un teixit econòmic cada 

cop més basat en el valor afegit i en la qualificació professional. Si aconseguim consolidar-lo, tindrem més 

oportunitats per a tothom i ens farà menys vulnerables davant futures crisis. 

Els municipis socialistes impulsem un model territorial de desenvolupament sostenible i inclusió social basat 

en el coneixement, la innovació, el talent i el valor afegit. En aquest model juguen un paper clau les 

universitats. Els estudis de l’impacte econòmic que generen les universitats en el territori en què s’ubiquen 

estableixen una diferenciació entre els impactes de despesa i els impactes de coneixement: els primers són 

els que estan relacionats amb el desenvolupament i funcionament de la pròpia universitat. Els segons fan 

referència als diversos efectes relacionats amb la producció i transferència de coneixement realitzada per les 

universitats. 

A banda de l’impacte econòmic, el conjunt de les universitats contribueixen de manera significativa al 

benestar social del país, i estan cada cop més implicades amb les comunitats locals i de l’entorn més proper i 

adapten la seva activitat per cobrir necessitats locals i més immediates tals com la inclusió local. Donen 

suport, en molts casos, a iniciatives públiques i privades de l’economia social i de les activitats culturals a 

l’abast de tothom o es converteixen en institucions coordinadores de projectes d’iniciativa pública o 

publicoprivada en àmbits de progrés social i cultural molt divers. En definitiva, el compromís social de les 

universitats s’evidencia en una multitud d’iniciatives i projectes que mostren la voluntat de servei a la 

societat que les acull i les finança. 
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OBJECTIUS I MESURES 

Promoure un model de cooperació amb els centres universitaris com a motors i generadors de 

sinergies entre administracions i empreses al territori 

Col·laborarem amb els campus universitaris per facilitar i reforçar l’impacte social que tenen en el 

territori. 

Promourem accions encaminades a sumar esforços entre ajuntaments i universitats per dinamitzar la cultura 

a les ciutats. 

Fomentarem la recerca aplicada universitària sobre els principals reptes i problemes econòmics, 

urbanístics, socials i de mobilitat del món urbà. 

Establirem aliances entre municipis per propiciar el diàleg i, quan sigui possible, la coordinació i la suma 

d’esforços d’universitats, empreses, instituts i centres de recerca, hospitals i altres actors que formen 

part d’un mateix sector de l’economia productiva. 

Impulsarem acords ajuntament-universitat per a la formació permanent i contínua de les persones que 

viuen i treballen en el territori més proper. 

Potenciarem i estendrem la xarxa d’Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran. 


