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La propera elecció dels diputats del poble de Catalunya al Parlament, del qual n'ha de sortir un nou President i un nou Govern de la
Generalitat de Catalunya pels propers quatré anys, es planteja en una
situació caracteritzada per dos elements fonamentals que cal'qualificar
com a insatisfactoris. D'una banda, per l'intent d'il,lícita apropiació
de la representativitat del sentiment catalanista per part de la dreta
que ha governat Catalunya aquests darrers quatre anys. I, de I'altra,
per una decepció generalitzada del funcionament de la Generalitat en
aquest peíode. Les actituds exclusivistes del govern que ara acaba el
mandat, i la manca d'eficácia en la seva acció. han creat una situació
de pdrdua de credibilitat del projecte autondmic.
Efectivament, aquests quatre anys passats s'han caracteritzat
per la incapacitat del govern conservador de la Generalitat d'oferir un
projecte atractiu i integrador per a Catalunya, capag de donar perspectiva als continguts de I'acció política de govern i d'estimular la vitalitat de la societat per expressar-se i fer-se present en la vida pública, per
despertar l'esperanEa, la solidaritat i I'esforg comú en lluita contra la
crisi i les desigualtats socials,
El nostre país está sortint d'una etapa de quatre anys que ha
significat un retrocés, D'una etapa d'oportunitats perdudes i d'afebliment de possibilitats. De retard de desorientació en el procés de
construcció del nostre autogovern. Avui existeix a Catalunya la sensació gairebé unánime de que en els diversos nivells el país esti per sota
de les seves possibilitats. Cada vegada és més evident que el resorgiment de Catalunya només seri possible en una nova situació política
que permeti un esforg de conjunt.
Els problemes centrals amb els que avui s'enfronta la societat'
catalana són nombrosos de tal naturalesa que exigeixen un canvi
radical de I'orientació de la Generalitat i, per tant, del seu Govern.
Ens trobem en una situació en la qual els canvis de tot tipus
que es produeixen en el país no són accidentals. Estem davant d'una
transformació vasta complexa de I'economia. de la societat. de la
cultura, de les relacions entre els ciutadans i les institucionr. iqurrt,
transformació pot significar un redreEament de Catalunya i una consolidació del seu autogovern a condició de ser capagos de posar en
marxa un projecte global que impliqui la conjunció d'accions de govern d'accions col'lectives, d'iniciatives de la societat, Per aixó els
socialistes creiem que resulta imprescindible I'establiment d'un vincle
ferm entre la Geneialitat i la societat que possibiliti el redreEament de
l'actual situació que permeti fer front als grans reptes que tenim
plantejats.
Aconseguir-ho exigeix les següents condicions:
En primer lloc, que Ia Generalitat actui i sigui apreciada com
una cosa de tots. Aixd implica que s'ha de garantir la unitat la
igualtat de tots els ciudadans. La Generalitat ha de ser la Institució
de tots els ciutadans ciutadanes de Catalunya, dels nascuts aquí i
dels vinguts d'altres terres germanes de l'Estat. I la nostra Institució
ha de reflectir les característiques i la pluralitat de la Catalunya d'avui.
Una Generalitat de tots també implica, per part dels socialistes,
un determinat estil de govern, unes determinades actituds del President, uns criteris d'implia participació de les organitzacions de la
societat en les tasques institucionals, El diáleg entre les institucions
democrátiques de Catalunya i la societat catalana seri imprescindible
per construir els models de futur del país; model industrial, model
territorial, model energdtic, model d'innovació i recerca.
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En segon lloc, que el govern de la Generalitat desenvolupi un
programa de progres. El paper d'un govern d'esquerra ha de consis-

tir

en desenvolupar un projecte raonable

i realitzable que tiri

un programa orientat vers el reequilibri social

i

territorial

endavant

i

vers la

represa del desenvolupament. Elements indispensables d'aquesta

poli

tica han de ser la modernització de I'aparell productiu, la formació i
especialització dels homes i les dones, i les accions de sanejament i
reforma indispensables,
Des de ia nostra dptica, una política de progrés és aquella que
afronta la qüestió de la desigualtat com a tema central, i no la considera com una qüestió residual que cal tractar en termes d'assistincia als
venquts i a les víctimes de Ia crisi. Pel socialisme denocritic, els

objectius de justícia

i

d'emancipació social prioritaris, compati-

i garantia i condició d'aquesta
eficicia. I¿ lluita contra les desigualtats socials és la condició per
construir una Catalunya oberta al futur.
En tercer lloc que la Generalitat desenvolupi una Administració
eficag. La manera de complir les tasques per part de l'Administració
autonómica afectari Catalunya en el més profund i en definiri el seu
futur. Necessitem una Administració que actui al servei dels ciutadans,
no pas al servei d'ella mateixa o d'un determinat partit. El nostre
paíJ ha de demostrar en els propers quatre anys que, ultra la seva
voluntat política d'autogovern, té la forga i les capacitats per governar-se d'una manera eficient i amb un veritable sentit Dúblic, Enfront
de la improvisació que hem patit, cal recuperar el teireny perdut i
emprendre el camí d'un plantejament de I'Administració pública de
la Generalitat sota crite¡is de rigor, professionalitat neutralitat.
Tot aixó facilitari la decidida voluntat de consolidar i aprofundir
el nostre autogovern i posari Catalunya una altra vegada al capdavant
de la construcció de I'Espanya de les Autonimies.
Aquests són els criteris que han inspirat la confecció del nostre
programa de govern i que han d'inspirar I'acció d'un govern socialista
a la Generalitat. Hem treballat activament i en profunditat durant
molts mesos en I'elaboració d'aquest programa, i hem tractat d'arribar
ben lluny en la definició dels objectius a cobrir, i de les tasques a
realitzar. Un programa que ha volgut assumir els valors de la tradició
política del catalanisme d'esquerra, els valors reivindicatius i solidaris
del sindicalisme democritic, els valors emergents dels nous moviments
socials, per tal de fusionar-los amb els valors del socialisme.
Un programa que té com a característica fonamental fer que
I'esforg conjunt i solidari de la societat catalana participi en I'objectiu de fer de Catalunya una democricia exemplar, lonamentada
en una pluralitat de poders institucionals i socials peró unifrcada en
un projecte col'lectiu, democritic, nacional i de progrés. Un projecte
que faci avangar Catalunya i l'aglutini. Que li faci recuperar el pes
específic propi i creixent dins I'Estat i perqud actui com a nacionalitat
d'avantguarda i projecti la imatge d'un país que vol el progrés, la
llibertat i la igualtat de tots els ciutadans d'Espanya.
bles amb una acció eficag de govern,

i

Per tirar endavant aquest programa

dans de Catalunya que volen, com els
progÉs a la Generalitat que propicii I'in
cia, de progrés i de modernitat, i que crei les condicions d'un nou
resorgiment del país. Totes les energies, tots els sectors, totes les
institucions de Catalunya som cridats a aquesta tasca.

I. Lluitar contra les desigualtats

per tal de garantir la unitat i la

igualtat de tots els ciutadans de Catalunya
Els socialistes entenen que la plena realització nacional de Cata-

contra les desigualtats
L'improvisació permanent i l'abséncia de plans

pi que propugnem els socialistes de lluitar
iociáls

i territorials.

ba el seu mandat a la Generalitat, ha fracassat en Ia necessiria

i

consolidació de l'autogovern de Catalunya, en l'assoliment d'una
auténtica identificació dels ciutadans, del conjunt de la societat, amt
el projecte autonómic. L'acció del govetn conservador, amb una práctici basada en un model catalanista d'inspiració neo-tradicional, ha
posat en perill la credibilitar del p
la seva incapacitat d'incorporar-hi
els catalans procedents de I'emigra
de la construcció d'una CatalunYa
sentit de la mateixa manera com ho era en els anys setanta. Totes les
energies que aleshores es desplegaren amb aquest objectiu no han
estaicanalitzades en els quatre anys passats i s'han marginat aquelles
que provenien del sectors més nous o menys arrelats en la tradició,
encara que fossin lonamentals per

ler una Catalunya de futur,

un país sense escissions socials i per poder afrontar positivament els problemes col'lectius. Només si ens reconeixem com el que

p.i fe,

avui som, arribarem a ser el que volem'
La nostra concepció del catalanisme progressista está centrada
en la construcció de Catalunya entorn d'un projecte que integri les

una

vern que ara acaba el mandat s'ha caracteritzat
de les classes populars en aquest procés' Bona
seu estil polític. també fets concrets, com Ia
territorial de la inversió de la Generalila
distibució
en
discriminació
tat. Referint-nos a les dades menys espectaculars com són les del
de la inversió dedicada a les
1983,
aunazona que representa.el

I

en
comarqu
10lo de
de 1980,

te de la Catalunya autdnoma.
Els socialistes considerem que l'acceptació sense por i sense nostálgies de la situació real de Catalunya és una premissa indispensable

a les primeres inversions, les
ava dirigida on hi ha el 50 %

El President de la Generalitat és elegit per una majoria parlament)ria
i en funció d'un programa majoritari. Ha d'exercir amb ferma coherdncia el seu mandat. Ha de vetllar pel compliment exacte del Programa
dels
de govern que ha rebut

la
Cataluny
institució. la Generalitat.
ciutadans i és al servei de

'una

parlamentaris de

dels

e no

l'han votat.

Cal, per
que mantigui
que els lncorP
a elements viv

ralitat sortiri un missatge Permanent' de caricter conshuctiu,
enyers totes les forces plurils que expressin la realitat viva fle
que no correspon a un repartiment equitatiu i fonamentat en el princi-

l.

Catalunva.

Garantir el dret de tothom a I'educació

Un ensenyament digne ha d'arribar a tots els nivells socials i a
racons de Catalunya. La quantitat i qualitat dels serveis
els
tots
educatius que rep una persona no ha de dependre de la seva capacitat
económicaf nivell social o lloc de residdncia. La Generalitat, amb la
construcció i oferta de la xarxa escolar pública ha de fer que tot el
sistema educatiu sigui un sistema a l'abast, conegut, estimat, sentit
com a propi, útil i engrescador, al servei de cada noi i de cada noia,
de cadá fámília, població, comarca, al servei del país en general'

Els objectius

l.
EI

del

plantegen en
La qualitat de

educatiu

la

relorma del sistema

es

I
recóneixement,

els nivells.

ció de les

experiéncies

prosressistes existents tant en el secor públic com'en el privat: Movi-

m.ñts de Renovació Pedagógica, etc.; l'aprofundiment en la reflexió
sobre els cicles educatius i el seu ajust; la preparació i realització de
nous models institucionals; el desenvolupament de nous models de

formació inicial i de formació de prolessorat en exercici; I'increment
de les dotacions de personal i de material; la dignilicació del parc

i la millora de les actuals instal.lacions.
2. L'augment quantitatiu de l'oferta pública

escolar existent,

a tots

els

sistema amb <unitats de gestió> d'abast territorial, i es constituiran
els primers Districtes Escolars, A cada un dels districtes escolars es

formará un Consell de Districte Escolar, amb similars criteris de
representació, que hauri de fer possible la participació en la gestió

nivells.

escolar corresponent.

L'increment dels sistema escolar de Catalunya tendirá a eliminar
el déficit actual d'escoles de la Generalitat, acompanyat del reconeixement de l'oferta pública municipal tant d'Escola Bressol, com de
Parvulari, d'EGB, de FP i <Escoles de T¡eball> o de centres municipals
de batxillerat, de l'oferta de noves escoles a partir de l'aplicació de la
llei del CEPEPC, i de l'establiment d'unes relacions específiques amb
el sector privat que vulgui fer un servei públic.
3. L'acció de govern ha d'anar en la línia d'un pla dtinversions,
amb un programa acurat d'ajustaments i flexibilització d'ús dels centres actualment existents, al costat d'un pla de confecció i localització
de nous models de centre i alhora un eiforE especial per sanejar les
construccions escolars actuals, encara molt deteriorades. En relació
amb aquest darrer aspecte, cal posar com a objectiu prioritari, de la
polírica inversora del Departament, la progressiva substitució de les

La participació no és simplement un problema administratiu ni
de constitució de determinades institucions, sinó que és, fonamentalment, un fenómen social de compromís per part dels directament
afectats en la millora del servei, alhora, un mecanisme democrátic de
control de I'Administració Pública. Aixd implica una actitud per part
de la Conselleria, d'impulsar aquest compromís, de fomentar les
APAS, les associacions d'estudiants, els moviments de mestres i establir un estil de govern de dñleg i d'intercanvi de posicions constant i

(aproximadament) 2.000 aules habilitades existents a Catalunya.
4. La política d'inversions caldrá basar-la en la olanificació. a
partir del cóneixement de la realitat i les perspectives'd'evolució del
sistema, i a partir d'una extensió compensatória de la xarxa escolar,
sense discriminacions geogñfiques i amb actuacions específiques a les
Zones d'Acció Prioritária que es defineixin. Per poder complir aquest
objetiu caldrá que es procedeixi d'immediat a la confecció del Mapa

Escolar

i

Universitari de Catalunya que ha de subministrar

les

dades objectives necessáries. També s'hauran de definir les normes de

construccions escolars.
5. Un darrer conjunt d'objectius és el que podem anomenar el
de opas endavant) en lteducacció. Si l'educació sempre hauria d'haver anat un pas endavant, en les actuals circumstincies nacionals i
mundials, i en l'acceleració constant dels canvis que vivim, aquest pas
es fa imprescindible. Certament el canvi d'enfocament dels obiectius
en els cimps qualitatiu i quantitatiu, en el conjunt del sistema que
propugnem, ja constitueix un veritable avenq peró cal també la previsió de respostes a les noves demandes educatives i, encara més, la
previsió de noves propostes educatives adequades a les noves perspectives de treball i oci.
Per a la rcali¡zació d'aquests objectius cal construir una admi.
nistració educativa catalana situada per damunt de les opcions partidistes, escrupulosa en el rigor administratiu, eficag i transparent, per
tal d'aconseguir l'objectiu de servir els interessos permanents de Catalunya i de cada un dels seus ciutadans. Una Conselleria responsable no
sols de l'ensenyament d'uns determinats sabers sinó de la formació de
ciutadans, Una Conselleria d'Educació capaE de conduir una profunda descentralització del sistema, de desenvolupar una relació oberta de col'laboració amb els Ajuntaments, dotada dels instruments
tdcnics imprescindibles per objectivar les decisions polítiques, capaE,
sobretot, d'incorporar en els canals administratius, en la seva própia
organització en la seva política de personal, aquests objectius de
millora oualitativa del sistema.
El govern socialista desenvolupari el seu programa de govern
amb tres principis básics; en primer lloc la participació com prin-

i

cipi rector de I'adminishació educativa. D'acord amb la LODE,
es presentará el projecte de LIei del Consell Escolar de Catalunya,
organisme format per representants dels professors, pares, alumnes, titulars de centres privats, centrals sindicals, moviments de renovació pedagógica i d'altres, com a mixima instincia de participació
dels diversos sectors que intervenen en I'educació a Catalunya. S'iniciari també el desenvolupament d'una política de descentralització del

flexible.

Un segon aspecte básic de l'acció de govern socialista el constitueix Ia necessit¿t de conversió de I'escola en un instrument útil
per fer front al repte de la tecnologia, I'oci i I'atur, tot relacionant
el sistema educatiu amb altres serveis de Joventut, Treball, Seguretat
Social, Salut, etc.
En tercer lloc I'adequació del sistema educatiu a la diversitat
territorial de Catalunya mitjangant el disseny d'un model de descentralització que tingui en compte el protagonisme dels Ajuntaments,
El desenvolupament d'un nou model educatiu implica la consecució i I'aplicació dels següents objectius i mesures:

l.
-

Una política per a la primera infhncia
Considerar l'Escola Bressol com la primera institució educativa.
Traspassar tots els recursos i sérveis pertanyents a l'Escola

-

Bressol, actualment dispersos en les Conselleries de Sanitat, Seguretat
Social Treball, en un únic Servei de la Conselleria d'Educació.
al Parlament una <Llei d'Educació de la Primera

i

-Presentar

Inñncia>.
Definir el Parvulari com un nivell amb entitat própia dins del
sistema educatiu, no com una pre-sala per a I'accés a I'EGB.
Proveir les places de prolessorat dels parvularis públics amb
personal especialitzat, i establir alhora un plá especial de formació

-

i

-

Dermanent.

Iniciar progressivament el nivell de parvulari a partir dels
tres anys i augmentar els grups de 4 i 5 anys.
Desenvolupar un programa d'adequació de les actuals <aules
de pre-escolaru a les necesitats específiques d'espai i instal.lacions per
a aquesta edat.

-

2. Modernitzar I'ensenyament bisic
Actualitzar les árees clissiques d'ensenyament amb programes
i que incorporin aspectes nous com: les noves tecnologies, l'educació sanitária, l'ecologia, l'educació per a l'oci, l'educació
per al consum, etc.
Incrementar progressivament la dotació de mitjans i equips
didictics, i flexibilitzar la normativa actual sobre I'adquisició de material per part dels centres.
Incrementar progressivament e[ nombre de professors i especialistes per centre, tant a les escoles urbanes com rurals.
Ordenació del transport escolar i dels serveis de Meniador

-

més funcionals

-

-

Escolar.

la formació permanent dels mestres i la renovació
- Incentivar
i professional mitjanEánt el Pla de Formació Permanent,

técnica

3.
de
pe

Proniogui el
PreParació deljores
al progrés tecnológic

Assumir els problemes actuals de la joventut en relació a
I'atur, l'oci, i al seu paper com població activa,
Posar en primór pla la participació de Catalunya en la <Reforma de I'Ensenyament Miqj}>.
Establir un servei d'inspecció comú per al batxillerat la
formació professional en la perspectiva d'un cicle unificat en l'etapa

-

i

-

6. Desenvolupü els concerts amb el sector privat
que desitgin óol'laboru amb el servei públic
dtensenyament
ta de diáleg amb els sectors privats
servei públic i desitgin col'laborar
d'escoles gratuites per a tots els

qür
en
ciudadans.

de la normativa de matriculació,

7. Una política de

suprt

als drets dels alumnes

Es desenvoluparan campanyes d'informació i divulgació que
assegurin el coneixement de la política de beques per a aquells que
més ho necessitin.
Es formentari --d'acord amb I'organisme corresponent la
ciacionisme estudiantil, Ia
política juvenil
de vacances escolars, etc. i
iealització
ül que amb aquestes finalies promocionari

-

-

nens deficients en la

4. Afavorir la integració dels
xarxa ordiniria d'escoles

-

El

de
d'activit
el

tats es pugui desenvoluPar.

pes de l'actuació en el camp de I'educació especial ha

8. Una decidida política de formació del professorat
Un dels elements claus que ha de fer possible qualsevol reforma
és comptar amb bons mecanismes de formació inicial
l'ensenyament
a
i permanent del professorat.
La Conselleria d'Educació impulsari el <Pla de Reforma de
Formació del Professorau, que tindri com a objectiu fonamental la
centralització, en una sola institució universitiria, de Ia formació dels
futurs mestres d'Escola Bressol, Parvulari, EGB, la formació psicopedagógica del professorat d'Ensenyament Mitji (Batxillerat i Formació
Professional), la rcalització dels cursos reglats de formació permanent,

-

reestructuració de la xarxa pública, i privada subvencionada, de cen'
tres especílics d'educació especial.
Afavorir Ia integració dels nens amb dificultats a les institu'
cions ordináries. Paral'lelament un esforq en Ia dotació d'equips psico-

-

pedagdgics

- -:At
Drofessorat

així com la dels cursos de reciclatge institucional dels professionals de
l'ensenyament (innovació educativa, canvis de programes, normalització lingüística),

el camp de la formació permanent es tindrá en compte'
d'una manera especial, l'acció dels Moviments de Renovació Pedagógi-

-En

joves amb
d'integració escolar.

ca en Escoles d'Estiu, etc.

Ia Unive¡sitat, con a cim del sistema educatiu,

5. Ordenar I'Educació Permanent d'Adults' com un
veritable sistema de segona oPortunitat

-

Aplicació d'un pla motivador per a I'eradicació de l'anal-

fabetisme.

per a la

eficaq de preparació
- Servei
Oferta de formació permanent
cultural, etc..

-

Accés a

Universiüria.

la Universitat per a

Graduació Escolar.

de nivell mitj), professional,

majors de 25 anys

i Extensió

ha de parti'

cipar activament en el projecte de reconstrucció nacional de Catalunya
amb una educació superior que respongui a les demandes prbpies
d'una societat en transformació, i amb unes activitats docents i d'investigació que s'orientin cap a una major connexió amb el món del
treball, la indústria

i la tecnologia.

La Universitat ha de contribuir amb el seu servei educatiu a la
tasca de fer una Catalunya més justa i solidiria.
Els socialistes ens proPosem l'objectiu d'aconseguir una Universidemocrática basada en Ia participació de tots els
sectors de la comunitat universitiria, En aquest sentit l'acció del

tat autónoma

i

govern se centrari en els següents asPectes:
l. Desenvolupament del marc legal i institucional
Pel desenvolupament autonómic del marc institucional

-

i

legal

caldr) I'elaboració d'una Lley de les Universitats de Catalunya.
Es definiran, especialment, criteris per a la realització de la

-

programació i la coordinació entre les Universitats. S'establiri la composició i funcions del Consell Interuniversitari de Catalunya i del
Consell Social de cada Universitat.

2.-

Plantejament coordinat de les activitats desenvolupades pels

ICE, sobretot a partir del projecte de reforma de les Escoles
Formació del professorat,

i

de I'assumpció, per part de les

de

noves

Facultats d'Educació, de les tasques de fo¡mació permanent, reciclatge
actualització dels porfessionals de l'ensenvament.

i

consignari en els Pressupostos Generals de la Generalitat.

-

-

professorat.

La programació.

- La Conselleria d'Bducació, d'acord amb el Mapa Escolar i
Universiúari de Catalunya, elaborari la programació quadriennal
sobre la base de les propostes presentades pels respectius Consells
Socials, i determinari la subvenció global a cada Universtitat que es
3.-La

Universitats hauri de desenvolupar-se en un clima de col.laboració i
resp€cte mutu a les respectives funcions i, en particular, a l'autonomia d'una i d'altres.
Mereix una atenció especial la coordinació de les Universitats amb els altres nivells del sistema educatiu. En aquest context
hauran d'emmarcar-se les actuacions resDecte a la formació del

El Consell interuniversitari seri un lloc privilegiat per a I'intercanvi, avaluació i, en el seu cas, homogenització dels programes

-

Coordinació de les Universitats.

Les relacions entre l'Administració de la Generalitat

i

les

autónoms de cada Universitat.

2, La Salut
El programa socialista de salut es proposa la superació de les
desigualtats socials i territorials per tal d'assolir que el dret a la salut
per a tots els ciutadans sigui una realitat a la nostra societat catalana.
Per aixd donarem prioritat a les activitats de promoció de la salut i

de prevenció de la malaltia, de forma individual i col'lectiva,
junt a I'atenció primiria. Simultiniament consolidarem el sector

hospitalari públic. Volem millorar I'eficácia dels serveis sanitaris de
Catalunya, fer que la sanitat funcioni de manera correcta i que les
prestacions siguin de la máxima qualitat i quantitat per a tots els
usuarts.

Els socialistes considerem que la millor manera d'assegurar els
anteriors objectius ser) fer la oReforma Sanitiriao a Catalunya durant els propers quatre anys per disposar finalment d'un Servei Catali
de la Salut que englobi tots els recursos públics en el camp de la
sanitat.

La Reforma Sanit)ria permetri

seriosament en

la mo-

^vangar
dernització de la sanitat i culminará en la Llei de Sanitat de Catalunya. En aquesta línia impulsarem, abans d'un any, I'elaboració d'un

ses )rees de salut, quan així sigui precís, A totes les institucions
públiques i privades, concertades o no, se'ls exigiri unes mínimes
condicions per a la prestació dels serveis sanitaris.
Per aconseguir aquests grans objetius I'acció del govern socialista
desenvolupará els següents aspectes:

l. Donar prioritat a I'atenció priniria de salut
La relorma sanit)ria, pel que fa a I'atenció primária, s'ha de
millorar amb I'optimització i l'increment dels recursos que actualment
s'hi dediquen, amb un apropament de l'atenció al ciutadi, amb una
humanització de I'assisténcia i amb la construcció d'un nou sistema
sanitari que equilibri l'atenció primiria amb-l'hospitaliria, Per aconseguir-ho destaquen, entre d'altres les següents mesures:
Reduir les cues dels consultoris i ambulatoris, tot programant Ies visites del metge de capgalera i dels especialistes i fent que el

-

metge de capqalera pugui demanar totes les proves básiques de labora-

Pla de Sanitat (Mapa) aprovat pel Parlament de Catalunya que
contingui tots els aspectes assistencials i els de s{ut pública, Aquest

tori i de radiologia.

Pla establirá l'ordenació dels serveis sanitaris en Arees de Salut a la
direcció de les quals hi haurá una ámplia participació dels Ajun-

a les ciutats

taments.

- Instaurar-la c¡rtilla individual de beneficiari i fer realitat
la lliure elecció del metge de capEalera.
a ampliar la dedicació horiria, tot adequant els
-Tendir
salaris dels metges dels centres de salut Reorganitzar els serveis

I'oferta pública és la garantia per aconseguir la
igualtat de tothom en I'aspecte sanitari. A Catalunya ens trobem que,
Pels socialistes

en I'actualitat, aquesta oferta és insuficient i descoordinada. Mentre
no es crei el Servei Catalá de la Salut, cal lograr, ja des d'ara, la
coordinació funcional de les actuacions sanitiries de les diverses administracions públiques i d'aquelles que tinguin voluntat de ser-ho, com,
per exemple, les institucions bendfico-privades amb participació muni-

cipal. A curt termini, elaborarem un pla de coordinació d'aquestes
institucions amb.vocació pública per facilitar llurs esforgos en la millora de I'atenció sanitária de la població.
Els socialistes no acceptárem que la concertació subsidiária de
I'ofbrta del sector públic sigui un mecanisme per a I'obtenció de lucre

a cárrec de la Generalitat,
acords seriosos

i

i establirem

amb el sector concertat

clars de col'laboració i de participació en les diver-

-

Facilitar la relació metge-malalt, amb la creació de la Salut

i

a les zones rurals on s'hi desenvoluparan Unitats Sanitái sesuiment de malalties crdniques.

ries de control

d'urgéncia i vincular les actuals especialitats ambulatóries no básiques
als hospitals.

2. Modernitzar

i racionalitzar I'atenció hospitall,ria

La reforma dels hospitals exigeix actuacions a curt i mig temini
que es concreten en:
La consolidació de la xana d'hospitals públics de Catalunya
constituint inicialment consorcis o institucions similars, i posteriorment
amb l'aplicació de la Llei de Sanitat de Catalunya.

-

L'optimització dels hospitals de I'Institut Catali de la Salut
i l'agilització de la seva gestió.
La Coordinació de la xarxa comarcal d'hospitals generals,
que constituiran el co

-

(Seguretat Social)

-

procés
hospitalari

e d'expansió

Que el

del sector

t

hospitalari

de les comarques deprimides de Catalunya.

Qu. els hospitals públia de Catalunya siguin considerats
com a Hospitals Generals. Els serveis d'especialitat es distribuiran

-

Es comengaran les tasques educatives de la població en els
temes sanitaris des de l'escola. En aquest sentit es facilitaran la
informació i els materials pedagdgico-sanitaris necessaris als mestres i
altres educadors. A més promourem que la informació i I'educació
sanitária a la població es realitzi en el mateix moment en qué utilizi
els serveis sanitaris, Les campanyes de salut, a través dels medis de
comunicació social, seran emprades com a suport d'alhes actuacions
educatives i no com a situacions aillades.

en els hospiials en funció de les necessitats epidemiológiques de I'Area
de Salut, de la utilització dptima dels recursos existents i de la planificació

4. Crear una eficient Administració Pública

sanitiria global de Catalunya.

Amb els centres públics construits i que no s'han posat en funcionament, com els hospitals de l'Institut Catalá de la Salut (Seguretat
Social) de Vic, de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa, i parcialment
del de Badalona (Germans Trias), s'ha d'actuar establint unes fases
de posta en marxa que no hipotequin I'aprofitament de la resta d'hospitals públics en funcionament, que alhora permetin racionalitzar I'a'
ienció hospitahria que es presta Per serveis a Catalunya, en els hospitals oúblics o concentrats,
La construcció de nous hospitals i la posta en marxa, en el seu
cas, dels hospitals

privatsja existents, ha de respondre a

les necessitats

de la própia Area de Salut on s'ubiquen, i del conjunt de Catalunya,
avaluades pel Pla de Sanitat (Mapa) i per la disponibilitat de recursos.

3. Promoure la salut pública

i e[ medi ambient

Sanitiria
Un dels grans reptes dels propers anys és el de crear a Catalunya

una moderna Administració pública dels serveis de salut, Aquesta
nova Administració ha de garantir

la realització de les millores de la

qualitat assistencial als ciutadans,

La docdncia i la investigació seran concebudes en aquest marc
com a elements imprescindibles per mantenir una bona qualitat assis-

tencial. La xarxa sanitária (hospitalária i extrahospitalária) és en
realitat també una estructura docent per a les ciéncies de la salut.
Caldrá establir una estreta col'laboració amb el Departament d'Educació de la Generalitat les Univertitats de Catalunya reorientar
I'actuació de I'Institut d'Estudis de la Salut i de I'Escola d'Administració Pública.

i

i

en

el conjunt del sistema sanitari
La construcció d'un sistema sanitari basat en la salut exigeix
I'immediat desenvolupament de les accions de salut pública i medi
ambient, amb la col'laboració estreta dels Ajuntaments, i integrant-se
amb el conjunt del sector sanitari.
Per aixd proposem:
L'elaboració d'un pla global de sanejament ambiental que
coordini les accions de descontaminació de les grans ciutats i el control
d'abocaments, el proveiment i cloració de I'aigua, la xarxa de clava-

-

i

gueres, la depuració d'aigües residuals, aií com la recollida el
tractament de residus sdlids i orginics.
' La coordinació dels Laboratoris de Salut Pública existents,
Posar émfasi en la higiene dels locals públics i en I'increment
de les inspeccions sanitáries ais establiments alimentaris i indústries.
Millorar la disponibilitat d'equips de suport, material i personal necessaris a cada Areá de Salut, per elaborar el diagnóstic del
nivell de salut de la població, base imprescindible a partir de la qual
es desenvolupari la planificació i la programació dels serveis de salut,
Per conegir les desigualtats socials i teritorids existents a

-

5. Utilizació correcta dels medicaments
Com que els medicaments són béns de consum amb certa parti-

cularitat s'óstabliran mesures que en garanteixin la seguretat i
I'eficicia a un cost raonable. El pritoritari millorar l'ús que es fa
dels medicaments, disminuir Ilur consum irracional, millorar les pautes
de tractament i augmentar el compliment de la prescripció' En aquest

sentit seri fonamental augmentar la qualitat de la informació objectiva

adregada
donarem
que dete

més

atiu
mi i

previngui sobre els mateixos.

-

6. Integració de la salut mental

Catalunya que es manifesten en les dilerents possibilitats d'accés dels
ciutadans als serveis sanitaris, perd també, en les diferents causes i
nombre de malaties i mortalitat, promourem programes preventius
comunita¡is a les zones més necessitades en funció de les condicions

Cal avangar en tot alló que fa referdncia al tema de la salut
mental, El traciament dels malalts mentals s'ha d'integrar, en darrera
instincia, al Servei Catalá de la Salut, tenint en compte els recursos
existents utilitzant-los perqué actuin com a elements modificadors
dels factors biológics, psicológics i socials que desencadenen el trans-

epidemiológiques observades.

torn psíquic.

i

3. Seguretat Social
Els socialistes propugnem una concepció solid)ria de la Seguretat
Social a fi d'aprofundir en una política de redistribució de la renda
per arribar a una societat més justa i igualitiria. Davant les propostes
neoliberals de privatització total o parcial de la Seguretat Social, cal
reforqar el seu sentit solidari i reafrrmar el seu carácter públic, única
lórmula que permet garantir la satisfacció de les necessitats socials,
que en una dpoca de crisi com l'actual creixen vertiginosament. La
c¡isi econdmica ha augmentat extraordiniriament la demanda de protecció social minvant-ne alhora els recursos. És per aixó oue'cal

potenciar i gestionar, amb la major eficicia possible, els limitats
recursos públics de la Seguretat Social, essent aquest el primer
objectiu que ens proposem d'assoli¡.
La Constitució i l'Estatut de Catalunya assenyalen que correspon
a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i l'execució de la legislació bisica de l'Estat en matdria de Seguretat i Previsió Social, llevat
de les normes que configuren el régim económic. En aquests moments
la Generalitat té una determinada capacitat legislativa pel que fa a
Previsió Social i encara no s'han produit les transferéncies dels drgans
d'execució gestió dels serveis de Seguretat Social, básicament del
<lnstituto Nacional de la Seguridad Social> (INSS).
El govern socialista treballará en dos )mbits que són complementaris: el legislatiu i el de la gestió. En el primer s'elaborará de manera
prioritária el projecte de Uei de Mutualitats de Catalunya a fi de

i

regular i donar suport a una experidncia viva i tan arrelada i sentida
pel nostre poble com és el mutualisme de previsió social.
En I'imbit de la gestió, el segon, caldr) diferenciar les actuacions
en dos períodes: fins les tansferincies i després de les transferdncies.
En el primer s'afavorir) úna estreta col.labóració de l'Institut Cata.
de ia Salut amb I'INSS en els temes que són comuns: avaluació
de les prestacions d'invalidesa, prestacions d'assisténcia sanitiria, assignació de metges i d'altres. S'iniciar) una política de col.laboració
del Departament de Sanitat i Seguritat Social amb I'INSS pel que la
a la determinació d'objectius i estudi de Ies necessitats i per donar,
des d'ara, un millor servei al poble de Catalunya.
Es posaran en marxa tots els mecanismes de coordinació necessaris per preparar les transferéncies de manera que, en el moment en
qud es produeixin, la Generalitat estigui en condicions d'assumir immediatament la gestió dels serveis translerits i no es reprodueixin els
greus problemes que varen sorgir amb les transferéncies dels serveis
sanitaris. Per aconseguir un millor servei per als ciutadans de Catalunya s'afavorirá un clima d'enteniment i coóperació amb les Tresoreries

li

Territorials de la Seguretat Social.
Una vegada s'hagin produit les transferéncies

es posar) en marxa
una reforma en els mitjans i procediments administratius i es potenciará la creació de noves oficines de la Seguretat Social en els indrets
més necessitats amb I'objectiu d'apropar el servei a l'usuari.

4. Una entesa per a la modernització cultural de Catalunya
Catalunya, carent del suports derivats d'unes Institucions d'autogovern estables ha trobat en la cultura el principal fil conductor de la
seva continuitat nacional. Dues característiques de la cuitura catalana
han fet possible aquesta continuitat: la seva capacitat integradora i la
seva condició de cultura oberta als corrents més innovadors del món.
Aixó ha permés, d'una banda, la incorporació al projecte nacional
catali de les lreqüents onades immigratóries i d'altra la ubicació de
Catalunya a I'avantguarda en relació als altres pobles d'Espanya.
Aquests han estat els trets que han cancfeñtzaf la cultura catalana al

llarg dels anys i sense els quals Catalunya no mantindria les

seves

característiques com a nació.
Els socialistes ens proposem impulsar un projecte cultural ampli
i integrador que sigui aut¿nticament I'expressió de la societat catalana

d'avui.
Urgeix una acció de govern capag d'obrir un procés d'implicació
de tots els ciutadans de Catalunya en un projecte de reconstrucció
nacional que estableixi, definitivament, els perills de divisió de la
societat civil catalana.

Aquest objectiu sobrepassa evidentment els límits d'una Conselleria de Cultura. Alló que cal és que esdevingui el nexe que impregni
i articuli el conjunt de la política de govern en un projecte de convivéncia motivador, basat en la llibertat i la tolerincia, que garanteixi tant
el dret a la identitat com el dret a la diferdncia i que estigui a I'algada
de la Catalunya d'avui.
Es condició necessária d'aquest procés la mobilització de tots els
sectors creatius de la societat catalana en un projecte comú. Per
aixó, I'obra de govern s'ha de basar en el diileg permanent, en I'assoliment d'una entesa cultural, d'un acord ampli sobre els mínims que
han de fer possible Ia normalització cultural del país. Aquest diáleg

permanent ha d'abarcar totes les energies del món del pensament

i

de

la creació, així com la infinitat d'iniciatives relacionades amb la producció i la distribució de la cultura. amb la inclusió dels seclors
industrials implicats (editorial, cinematográfic, etc.) i les institucions
financeres amb incidéncia cultural (obres socials culturals de les

i

Caixes. etc.).
És urgent i inexcusable, també, que aquesta entesa cultural impliqui unes línies clares de cooperació entre les diverses institucions
públiques del país (Generalitat i Administració Local), que s'han de
basar en l'aclariment de les respectives funcions i que han de permetre
la rendabilització d'esforqos i la concertació d'accions que donin resposta als grans ddficits actuals,
Sobre la base d'aquesta entesa cultural, caldrá emprendre un

gran impuls de modernització que posi al dia els conceptes
intruments dels quals depén la dinámica cultural en el nostre

i els
país.

Només aquest esforE modernitzador lará possible una resposta electiva
a les pressions colonitzadores d'arrel multinacional i donari capacitat
d'inciddncia i competdncia a les iniciatives sorgides de les coordinades
culturals del país.
En aquést sentit es la imprescindible desenvolupar un concepte
ampli de cultura, que superi els límits convencionals i incorpori tant
la cultura de la vida quotidiana com els lendmens derivats de les
noves tecnologies. S'imposa també un esforg de modernització técnica
de les eines de la cultura, tant de les públiques com de les que
tradicionalment han estat el suport d'infinitat d'iniciatives culturals
de la societat civil que, avui, en molts casos, pateixen una crisi
d'inadequació,
La modernizació de les estructures culturals catalanes ha de
poder beneficiar al conjunt dels sectors implicats en els processos de

i

que
4.-M
impulsará
caiultu¡al

la societat catalana d'avui.
Ajuntaments la Generalitat
ral qqe incentivi la dinimi.) i que promogui les formes
creatives i expressives sorgides de Ia base de la societat' En aquesta
direcció en el marc del Pla d'Equipaments Culturals, caldrh fer
especial atenció a la creació de cases de cultura, centres cívics o altres
forma

creació i difusió culturals, és a dir: institucions públiques, institucions
semipúbliques, empreses privades productores i distribuidores de cul'
tura i entitats culturals de base,

i

iniüncies que es configurin com a marc de I'acció comunitiria.
5. Acció d'ordenament i coordinació del patrimoni cultural
material mitjanEant l'elaboració i promulgació d'una Llei del Patri'
moni Cultural. Creació de la Junta de Museus de Catalunya com

a instáncia coordinadora on s'ha de materialitzar la concertació entre
les diverses institucions implicades.

6. Introducció de la informática als arxius histbrics i docu'
mentals de Catalunya, per tal de possibilitar l'existdncia d'un banc
de dades comú i I'accds immediat a tots els materials arxivats.

Planificació d'una Xarxa de biblioteques, i integrar les xarxes
existents (Generalitat, Diputacions, Ajuntaments, Caixes, etc.) en
una acció concertada que s'adapti a les nccessitats de la població i
que s'organitzi en un sistema territorial coherent.
'l. Creació d'un servei de catalogació i recull sistemátic de les
formes vives del folklore, costums tradicions, incloses les noves
aportacions sorgides de les formes de vida urbanes i les procedents de
les cultures d'origen de la població immigrada.

cultural.

-

ja

Garantir la democratització de la cultura, creant les condi-

-

i

B. Ordenament de I'activitat teatral mitjangant I'elaboració i
teatre i de
i del Teahe.
al, com ja
principals

rals del teixit social i el seu Paper vertebrador de la societat civil, de
manera que se'n garanteixi I'autonomia resPecte de I'Administració
Pública.

En la perspectiva d'aquests objectius irrenunciables, Ia política
cultural dels socialistes es materialitza en un entramat de mesures

concr

I

d'un
mode

mació estable

nt musical amb la proescola primária. Consomusical estable i Plani-

i
e

ficació concertada de circuits de difusió musical,

' Promoure l'existéncia d'una orquestra simfbnica de nivell internacional.
10, Creació d'uns estudis cinematogrhfics de caire comPetitiu
i privades.
miqjanEant la concertació
ucció cinematográfica
Política de promoció
dels sectors creatius i
i iudiovisual a

d'
i
Catalunya,

2. L'esmentat Pla d'Equipaments seri un dels eixos de la Xarxa
Pública de Catalunya, entesa com el conjunt d'institucions,

e
p
áctivitats

locals i
ques o

c
pol
plans
educació, formació

ts a institucions públiques, semipúbli'
pública, i en les quals hi tinguin lloc
la població, L'adscripció a la Xarxa

no ha de suposar
I'adopció d'una
teniment, de

i

de Progra-

planificació concertada de circuits de difusió de les

ó

a criteris comarcals, territorials i de població' mitjanEant la concerta'
ció amb els diversos sectors públics i privats implicats. Aquesta acció
planificada i conjunta ha de ser decisiva per a I'estructuració social i
cultural del país.

Culturd

i

Cr
nuclis
Consolidació de

industrials implicats.

Establir la relació del cinema amb el miq¡'á televisiu, com

a

ha de Permetre

ersions

i

de man'

us a irivestigació,
s

tindri

en comp-

te la rendibilitat dels diners públics,

3, La Generalitat potenciari la creació artística i intel'lectual

el funcionament d'un centre d'estudis d'art contemporani' Promoure,
d'acord amb altres departaments, la participació de la creació plástica
en els projectes d'urbanisme

i habitatge.

12. Política d'ajut al sector editorial amb mesures técniques,
econdmiques i de foment de l'exportació.
Creació de I'Institut de les Lletres Catalanes amb les següents

nova realitat tecnológica i económica, implicant els creadors en els
processos industrials. El replantejament de les actuals escoles d'Arts i
Ofrcis, conservatoris de Música, Belles Arts, etc. El foment de la
creació artística a les escoles. Caldrá una acció, coordinada amb les
diverses Conselleries implicades, per a la realització d'un programa
de modernització de les institucions acaddmiques científiques de

i

l0

5. Política lingüística
El govern socialista hrá un gran esforq perqué la llengua catalana continui jugant el paper que tradicionalment ha tingut en la societat catalana, com a eina natural de comunicació i com a instrument
integrador, i lacilitará la participació dels ciutadans en la nostra convivivdncia. Aquest esforq implica accions adreEades en una doble vessant: per una part, garantir els drets de tots els ciutadans a fer servir
la seva llengua, i per I'altra, prendre les mesures que permetin estendre el coneixement de la llengua catalana, fet que obligará a fer un
major esforg a les comarques amb un baix nivell de coneixement del
catalá. Hem de cobrir, doncs, dos objectius dificilment separables i,
per a nosaltres, complementaris: normalitzar l'ús de la llengua catalana fer-ne un instrument integrador d'unitat dels ciutadans de
Catalunya, no de separació. Per aixó és absolutament imprescindible
involucrar el conjunt dels ciutadans de Catalunya en la normalització

i

i

-

centres d'abast comarcal que fomentin el coneixement, l'ús

gació de la llengua catalana,

Llei de

Nornalitr¿ció Lingüística.

2.-

-

'

-

-

dues llengües.

Posar en marxa centres experimentals que recullin les expeportades a terme a Catalunya i aprolundeixin en la problemática de l'ús de la llengua com a vehicle d'ensenyament en les
dilerents situacions que es produeixen en el nostre país.

-

ridncies

i

4.-

Política transparent de suport económic als diversos vehija siguin totalment o parcialment en catali:
publicacions periódiques, rádio, teatre, cinema, llibre i publicitat entre
d'altres,
5.- Regular l'ús del catali a la rhdio i televisió autonbmiques,
i promoure una major presdncia del catali a la televisió i a la ridio
estatal. Preveure reaütats futures com la televisió per cable per
cles de la llengua catalana

i

sat¿l.lit.
de normalització.

6.- Potenciació de I'Escola d'Administració Pública per tal
de garantir l'ensenyament de la llengua catalana als luncionaris públics de les diferents administracions.
7.- Promoure acords amb I'Adminishació de Justícia i proporcionar mitjans que permetin que l'ús de la llengua catalana sigui
una realitat en aouest ámbit.

B,-

En el camp de I'ensenyament caldr):

Garantir la definició inequívoca d'una única xarxa escolar

que eviti la divisió de la població per raó de llengua.
Planificació del professorat en funció de les necessitats de
cada centre o zona. Aixó suposari, entre altres coses, la consideració
de la llengua del mestre en el moment dels trasllats.
Donar prioritat a I'objectiu de cobrir la totalitat del preescolar
la primera etapa d'EGB amb professors capaEos d'ensenyar en les

i

i la divul-

d'assessorament

Col'laboració amb les rádios municinals cara a la tasca comuna

Aquesta política suposará I'aprofitament al mixim dels instruI'escola, l'Administraments que tenim al nostre abast
-especialment
cró i els miq¡'ans de comunicació- sota una concepció que tendeixi a
I'aprofitament real dels instruments mitjanEant I'aplicació de les se-

l.-

i que facin funcions

traducció.

lingüística.

güents mesures:
Ple i immediat desenvolupament reglamentari de la

Als centres experimentals i a les zones amb maior desconeixe-

ment del catalá, estudiar I'inici de I'escolarització ün any abans.
3,- Promoure, d'acord amb els Ajuntaments, una xarTa de

ja

Elaboráció del Mapa Sociolingüístic de Catalunya que

permeti conéixer la realitat de la llengua a cada zona, així com l'evolució i I'eficicia de la política lingüística.
Complementar el procés de normalització lingüística de

9.-

l'aranés.

10,-La realitat del coneixement de la llengua a Catalunya
exigeix portar a terme una acció especial en les comarques on la
llengua catalana és meirys coneguda.
Els socialistes posarem en marxa, amb la col'laboració dels Ajuntaments, un pla de normalitz¿ció lingüística per al cinturó indus.
trial que potencii el nivell de coneixement del catalá a la zona i que
impedeixi les possibles descriminacions provinents del desconeixement
de la llensua.

6. Els Mitjans de Comunicació
Els Mitians de Comunicació de Masses constitueixen una eina
blsica per ala reconstrucció nacional de Catalunya i la consolidació
de I'auiogevern, No ho seran, peró, si els poders públi.r, i de forma
molt especial la Generalitat, no fomenten llur catalanització i el pluralisme en aquest sector, i no corregeixen amb mesures pertinents les
tendéncies que cristal'litzen quan les pures lleis de mercat s'imposen.
Una autdntica política de Mitians de Comunicació a Catalunya
s'ha de basar en la garantia de la liibertat d'expressió que contempla
la Constitució i en el desenvolupament de les competéncies legislatives
que, tant en matdria de premsa com de rldio i televisió, contempla
I'Estatut de Catalunya. Aixó comporta, entre altres coses, la defensa
del dret que tots els ciutadans tenen d'informar i d'ésser informats
amb la introducció dels elements correctors necessaris que ajudin a
suDerar I'actual situació sociolingüística.

l.

Corporació Catalana de Ridio i Televisió
Cal crear

i

desenvolupar les condicions necessáries perqui la
amb rigor, les funcions que li
atorga la seva llei de creació i vigilar especialment la seva independéncia del Consell Executiu. Institucionalitzar les luncions del seu Consell d'Administració, democratitzar les seves estructures directives i
potenciar les empreses filials: Televisió de Catalunya y Catalunya
Rádio, com a midans d'informació, formació i entreteniment al servei
de tots els ciudadans. Com a eina que és per a la reconstrucció
nacional i la normalització cultural i lingüística, s'han de millorar els
seus nivells de qualitat en tant que serveis públics. També s'ha de
promoure la producció própia de manera que es reflecteixi la realitat
plural de la Catalunya d'avui,

CC-RTV pugui assolir, plenament

i

Potenciarem al m)xim la recerca i aplicació a Catalunya de les
noves tecnologies de Ia comunicació, com ho són la televisió per
cable, videotext, teletext, etc., i promourem llur utilització en favor de
la comunicació local o comarcal amb la participació dels Ajuntaments
i organismes supramunicipals en llur gestió.

2. Radiotelevisió Espanyola
EIs sociaüstes volem consolidar el paper del Consell Assesor de

RTVE a Catalunya i proposar el nomenament del Delegat Territorial
de I'Ens Públic. Potenciar la descentralització de les emissores catalanes que en depenen promoure llur producció en catalá, sobretot
miqjanEant un increment de Ia programació del circuit catali de TVE
i amb I'ocupació d'una franja hor)ria de major audiéncia, L'augment
de la participació de les emissores catalanes de RTVE en la prográmació estatal, i el manteniment i potenciació de Ridio-S com emissora

i

4.

Ridio

En aquest ámbit ens proposem impulsar la rádio pública catalana mitjanqant la legalització de les emissores municipals, que hauran
de rebre suport i regulació per poder desenvolupar amb eficicia llurs
tasques de serveis públics. S'hauri de determinar I'oferta radiofbnica
pública a Catalunya a electes d'una clarificació que afavoreixi una
competéncia ordenada entre emissores d'ona mitia i emissores de fre-

d'ona mitja.
Desenvoluparem I'Estatut de la R)dio i la Televisió en els seus
aspectes de desientralització i impulsarem, directament o mitjanEant
el ja esmentat Consell Assessor, la negociació que laci possible la
descentralització de Rádio Cadena Espanyola a Catalunyr. També
cercarem una progressiva participació de les institucions públiques
catalanes en la gestió d'aquesta societat.

qüéncia modulada, entre una oferta de ridio local.
Potenciarem en les emissores públiques de ridio els serveis educatius i formatius, fruit d'una cooperació entre aquests mitjans i les
conselleries d'Ensenyament i de Cultura tractarem de fer extensiu,
en la mesura que sigui possible, aquest potenciament a les emissores

i

3. Acord radiotelevisiu

privades.

Cal treballar a favor d'un acord institucional radiotelevisiu que
sigui racional i que serveixi per superar els conllictes de competéncia

5. Premsa

existents entre diferents empreses públiques de co¡nunicació. Així com
per la creació d'una xarxa única d'enllaqos i reemissors que permeti

racionalitzar les despeses públiques

Es procediñ a la regulació del suport institucional a la premsa
amb l'aprovació de la llei corresponent. Abans, i amb caricter transitori urgent, els ajuts a la premsa seran ordenats racionalitzats
mitjangant una normativa basada en I'estricte permanenl control

i

i les diferents

inversions, que
garanteixi una millor recepció i cobertura de tot el territori de Catalunya, tant de TV-3 com del segon canal de TVE, Catalunya Ridio,
Rádio Cadena Espanyola, Ridio-4 i Rádio-S.
Cal desenvolupar la llei dels Tercers Canals per tal de regular la
participació del canal autonómic TV-3 en els organismes interna-

i

.cionals.Afavorirem una política racional en el tema de les infrastructures
mobiliáries per tal

qui Catalunya tingui una oferta radiotelevisiva

de

máxima actualitat

i competitiva cara al repte de les Olimpíades

del

i

i

locals, comarcals, infantils, juvenils i especialitats. I es crearan, a
més, fbrmules especials d'ajut a la prensa escrita, totalment iio parcialment. en catali.

1992.

7. L'Esport a I'abast de tots els ciutadans
mental de la formació integral de Ies persones i que Catalunya no
gaudiri d'una base esportiva sólida mentre persisteixi l'actual déficit.
Es per aixó que el reconeixement de l'Educació Física i la dignificació
del seu personal docent seri una de les nostres fites principals. Aspirem
a que es converteixi en una assignatura com les altres'i que els seus
prolessors tinguin també la corresponent consideració,
El govern socialista desenvolupará una política de práctica de
I'Educació Física i de l'Esport a I'escola i a la Universitat, fet que

Que I'augment de Ia prlctica de I'esport, i que I'esport sigui a
Itabast de tothom arribin a ser una realitat viva a la nostra societat
és un objectiu fonamental pels socialistes.
L'esport és un servei públic que la Generalitat ha de facilitar
als ciutadans perqud té uns valors positius irrenunciables. Per aconseguir una prictica esportiva generalitzada cal reduir les desigualtats i
desiquilibris existents per raons socials territorials. Aquesta tasca
s'ha de fer, sobretot, mitjangant els Ajuntaments, Consells Comarcals,
Federacions, Clubs, i entitats i associacions esportives, Cal reorientar
la política esportiva de la Generalitat cap a un projecte ampli on hi
pugui participar tothom que estigui interessat en I'esport a Catalunya,
de manera que pugui col'laborar amb el govern en la consolidació de
I'esport catalá i en la recuperació del pes que históricament ha tingut
en I'Estat, tot aixó amb una clara voluntat de lideratge i solidaritat
en la consolidació de I'Estat autonómic.

i

Els socialistes som conscients que lteducació física

és

implicari:

1.- Assegurar un personal qualificat per a I'exercici professional.
Per a Pre-escolar i en la primera fase de I'EGB seri el mateix mestre,
en la segona fase d'EGB considerem hauria d'ésser un professor
d'EGB especialitzat en la branca d'Educació Física.
Per á BUP, FP i Universitat han d'ésser professors llicenciats en
Educació Física, En aquesta fita és fonamental la funció de L'INEF
de Catalunya integrat a Ia Universitat.

i

part fona'

1'

2. Assegurar uns equipaments mínims que cobreiin les neceisitats escolars per a la prictica de I'educació fisica i esportiva.
Deixant ben clar el principi b)sic del dret dels ciutadans a la
prictica esportiva és conseqüent que la Generalitat fonenti la parti.
cipació generalitzada dels ciutadans faciliti els mitjans tdcnics i
materials adients. La societat catalana genera una immensa quantitat
d'activitats esportives que els socialistes proposem coordinar i enriquir,
básicament, a través de I'estreta relació entre Ies Administracions
autondmica i municipal. Les subvencions per a.activitats es faran per
programes convinguts amb institucions entitats, també per la
promoció i práctica de les diferents modalitats esportives, especialment
les considerades b)siques de més rendiment social. Es fomentaran
convenis municipals comarcals amb clubs federacions per a la
promoció localitzada del esports que sol'licitin els ciudadans, Es fari
necessari reciclar monitors per augmentar llur nivell de coneixements
i poder iniciar la pertinent convalidació.
En Ia práctica esportiva hi ha menbres de la societat que
mereixen una especial atencié. Són la tercera edat i els disminuits
fisics, psíquics i sensorials. El govern socialista elaborará programes
per aquests, preparará el personal necessari i donará suport als organismes públics o privats que els duguin a terme,
La Generalitat instari als mitjans de comunicació perqué les
retransmissions de proves esportives tinguin un car)cter pedagógic
destinat a fomentar la prictica de I'esport i formar els ciutadans en
cada modalitat esportiva.
En el moment actual de consolidació de I'Estat de les Autonimies
es fa necessiria la clarificació de les comneténcies de les federacions
catalanes i les espanyoles.Els socialistes áefensem la plena autonomia
de les lederacions catalanes, que indiscutiblement tenen una responsabilitat de primer ordre en aquest procés, fugint de postures ieitiries,
tot cercant solucions als problemes que vagin sortint. En llur funció
de proporcionar un esport concret i de forjar esportistes d'alt rendiment, les federacions catalanes tindran l'ajut de la Generalitat mitjanEant convenis per programes i previ dictamen de I'auditoria corresponent. Els socialistes, que fomentarem la prictica esportiva com a
mitj) de desenvolupament individual col.lectiu dels ciutadans, ens
abstindrem d'ajudar a aquells esports contraris a aquests principis o
que són clarament violents o agressius.
Les proves de relleu internacional que se celebrin a Catalunya
tindran el suoort de la Generalitat per tal de fomentar la oresdncia de
I'esoort catali arreu del món.
Les funcions de I'Escola Catalana de I'Esport s'han de reforgar
en quant a l'assisténcia tdcnica programació de cursos, seminaris,
etc. (de direcció i gestió dels equipamentsesportius, organització administrativa, dirigents, etc.) per a municipis, clubs federacions, En
col'laboració amb I'INEF s'elaboraran programes per a tdcnics esprrtius especialitzats i, mitjangant convenis amb les Federacions Esportives, es potenciaran les ajudes per a programes d'investigació i realització de convenis d'investigació amb altres organismes nacional' i
internacionals.

A I'hora de programar una actuació de govern en instal.lacions
esportives s'imposa, en primer terme, el coneixement de la infrastructura actual i les necessitats més imoortants, En una situació de recursos limitats i de manca d'equipaments, és lonamental una actuació
d'ajuts acurada i ben planificada a fi de rendabilitzar al m)xim aquest
important eslorg económic, Es fa del tot necessari, doncs, endegar un
cens de les instal'lacions i de les necessitats existents per programar
les actuacions a curt, mig i llarg termini, S'imposa, pcr racionalitat,
la coordinació entre les diferents institucions a l'hora de olanificar i
subvencionar els equipaments, a fi d'evitar duplicitat di funcions.
Paral'lelament al treball de confecció del Mapa de I'Esport a Catalu.
nya, els socialistes ens proposem ajudar a la construcció, remodelat i
condicionament d'equipaments esportius en base a criteris d'utilització
oberta per part de tots els ciutadans i d'eliminació dels desequilibris
territorials, En primer lloc s'han de condicionar els existents, especialment els docents, per donar-hi la major rendabilitat d'utilització. Les
noves construccions per a l'ús de tots els ciutadans han d'ésser fetes
amb una garantia d'utilització oberta a tots i en la perspectiva d'anar
reduint el déficit d'equipaments esportius existents en les comarques

i

i

i

i

i

i

de Catalunya,
En una situació de recursos econdmics limitats, l'óptima utilització dels recursos humans, técnics i materials constitueix una necessitat,
El lutur de I'esport a Catalunya depdn, en gran mesura, de Ia formació
i la qualificació professional dels técnics esportius de tots els nivells,
de I'estudi i I'adlisi de tots els elements científics i técnics que intervenen en el fenómen esportiu, i de la recerca activa a totes les irees de
I'educació fisica i I'esport. Lluny, doncs, de ser aspectes secundaris en
la consecució d'altres objectius, Ia formació de técnics i la recerca
científica són una inversió indispensable absolutament prioritária
pel correcte desenvolupament de la cultura fisica I'esport a Ca-

i

i

nlunya,
Després de la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona de sol.licitar al COI ésser seu dels IJ.OO. pel 92, i valorant el poder d'aquesta
fita com a catalitzadora d'actuacions que permetin augmentar el nom-

bre de practicants de l'esport, els socialistes entenem que s'ha d'elevar

i

el nivell de preparació dels esportistes, la qualitat

i

quantitat de les

instal'lacions, i procurar la máxima coheréncia entre la política esportiva i aquest projecte. En aquest sentit, i sense ambigüitats, els socialistes hem donat suport a la iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona,
i assumit que, malgrat la un)nime voluntat de gairebé tots els catalans
en aconseguir-ho, el procés seri llarg i fari falta posar-hi l'esforg de
tothom. La lunció de la Generalitat en aquest tema ha d'ésser el

-

suport actiu i cercar una major participació conjunta de totes les
entitats polítiques, socials, culturals i esportives per a aconseguir
aquesta fita. El govern socialista, en col'laboració estreta amb l'Ajuntament de Barcelona, impulsari el let que aquest projecte, partint de
bases racionals i factibles, pugui tenir la máxima repercusió en el

i

i

territori catali.
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8. Serveis Socials
llur comunitat d'origen, s'establirá una política de reconversió socio'

Els socialistes concebim I'acció dels Serveis Socials com un instrument

educativa de les Institucions asilars, i es potenciaran mesures alternatives a I'internament en col'laboració amb els ens locals.
La integració en una xarxa única de serveis ós un objectiu fona'
mental per superar la dispersió adminis
actuacions que separen els programes pe
considerades no¡mals d'aquells que han

gruPs o
potencia

ció dels
podrá garantir I'accés de tots els ciutadans a aquests.
En la mesura que existeixen col'lectius marginats, la prevenció
de les causes de la marginació seri un dels objectius generals de
l'acció dels Serveis Socials, Tanmateix caldri fer una política de nor'
malització dels recursos socials que potencii els canals normals que la
societat utilitza,

aiÍ

com la creació

i potenciació de Serveis

Socials en

les irees geogrifiques (suburbials o rurals aillade$ menys dotades.
Els socialistes entenem que són principis d'actuació prioritiria

p

dels Serveis Socials:

ó que estableixin ijustifiquin

p

dels ens locals.

ncidéncia dels usuaris, grups

i organitzacions

socials

més primordials de

La sectoritsació que apropi els centres de decisió

-

llur entorn habitual'
residincies s'orientaran a persones amb caréncies i a aquelles
que no es valguin per si mateixes. Es crearan places temporals per_ a
clsos d'emergéncia es reconvertiran les residéncies públiques existents a fi d'adaptarJes als nous móduls, de capacitat més reduida, i

cíviques.

i

'Les

de I'admi-

nistració als usuaris.

ciutats.

i

La descentralització als Municipis o districtes de les grans

amb atenció també als invilids.
En relació als Serveis Sanitaris es duran a terme dins de la
xarxa sanitiria normal, inclosa I'assisténcia als malalts crónics,
En l'¡nbit dels minusvilids els socialistes impulsarem' pel
que fa referéncia a les competéncies que té la Generalitat, el desenvo'

L'acreditació que afavoreixi l'ordenació del sector privat no
lucratiu en la prestació dels Serveis Socials.
El Govern socialista desenvolupari les competdncies exclusives
que en matéria de Serveis Socials l'Estatut estableixi i presentarh al
Parlament de Catalunya per a la seva aprovació, una Llei de Serveis
Socials que suposari el desenvolupament del marc legal necessari per
definir els deures de I'administració i els drets dels ciutadans,

-

lupameni de les normes establertes en la Llei,d'Integració Social
dels Minusv¡lids.
Per tal dtevitar els handicaps per causes diverses mereixeri I'es'

tueix

STó
onen
social, detectar possibles situacions que el provoquen, potenciar i ani'
mar la vida de la comunitat, desenvolupar un primer nivell d'atenció
orientació social, procurar la possible reinserció de persones o

i

i

d'Ajuda a la Llar, que

Servei d'Ajuda a

generar

la vida

la Llar

tenen

ílies en el seu entorn propi, per
lament del seu medi natural, El
suposa una solució als problemes que pot

quotidiana,

a

fi

de millorar-la

i

Catalunya, es durá a

terme

siu augment del consum, i
Serveis Socials que permet

evitar possibles

ti frenar el progres

ra assistencial

i

de

als problemes que

genera.

El programa socialista, pel que fa referéncia a les mesures per a

aillaments.

i reinserció social dels drogadictes establirá
formes de coordinació entre la política sanitária i de serveis socials' i
inseriri els diferents serveis, dins del possible, en la xarxa pública
corresponent, I pel que fa referdncia als recursos existents que depenen
de la iniciativa social s'establiran formes de conveni o concertació.
la prevenció, tractament

A fi de

defensar de manera operativa el desenvolupament dels
Drets de I'Infant i superar els tractaments marginals i discriminatoris,

(centres diürns, petites comunitats, pre+allers) i durem a terme aquelles acruacions socials que, de forma global, s'orientin a millorar I'entorn del menor i facin front a les situacions de risc que el medi pot
desencadenar.
ques,

En relació als infants interns a les diferents institucions públi-

I'establiment d'una pla interdepartamental en el si del Govern de la

i

Generalitat.

amb I'objectiu que aquests es puguin integrar paulatinament a
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9. La igualtat per a la dona
els processos de presa de decisions i en el desenvolupament etondmic
social del país, També es durá a terme una política i un programa
que augmenti la incorporació de les dones en els estudis tdcnics cara
a una participació plena de la dona en el desenvolupament, funcionament i gestió de les noves tecnologies.
Vetllar per aconseguir la igualtat entre dones i homes implica
garantir aquesta igualtat, tant a I'hora d'accedir al lloc de treball
com a la de promocionar-se professionalment per tal que les dones
s'incorporin progressivament també als llocs tradicionalment ocupats
per homes. També es vigilar) que I'aplicació de la legislació laboral

Els socialistes ens proposem la incorporació de la dona a la vida
activa de la societat, impulsant, cada cop més, la participació de les
dones en els centres de decisió per tal de superar la discriminació que
encara existeix, a fi d'aconseguir una major igualtat en la distribució
de les oportunitats d'educació i treball, així com en les responsabilitats
quotidianes de la vida familiar. Impulsarem, així mateix, un canvi
profund de l'escala de valors fonamentat en el mixim respecte a la
identitat individual i col'lectiva de les oersones.

i

Per aconseguir els objectius que ins proposem el govern socialis-

ta creari un Institut per a la Igualtat de la Dona que impulsará i

no perjudiqui els drets de la dona. Per tal d'impulsar els drets
de la dona treballadora, s'establiran mesures de control i es facilitari

coordinará les accions en aquest ámbit,
Els socialistes ens proposem eliminar de les prictiques educa.
tives tota discriminació respecte les nenes les dones. Per assolir
l'escola coeducativa que propugnem per a I'ensenyament cal revisar
els continguts dels texts escolars, difondre la literatura infantil ijuvenil
que promogui la idea d'igualtat entre dones i homes, orientar professionalment a nens i nenes, explicar a l'actual professorat de les nostres
escoles el sentit del mot coeducació miqjanEant activitats de reciclatge
ágils i de fort impacte, i també vetllar perqué el nou prolessorar que
es formi entengui assumeixi el sentit del concepte d'igualtat entre
home i dona.
Quant a les dones que ja han deixat I'escola, utilizarem totes les
possibilitats que brinda la formació pemanent d'adults per millorar
la seva situació. Es promouri, amb cañcter prioritari, un accés cada
cop més gran accelerat de les dones a la formació en els camps
cientílics tecnológics a fi de facilitar llur participació real i igual en

i

la informació necess)ria per a la conscienciació dels principis igualitaris en el món del treball.
Com tots els processos de canvi profund en el si d'una societat,
la lluita de les dones per la igualatat qüestiona els papers tradicionals
vinculats al sexe i provoca una gran resisténcia. Les actituds estereotipades i els comportaments discriminatoris subsisteixen tendeixen a
agravar-se per la crisi económica. Per tant, és necessari difondre, a
través dels mitjans de comunicació social, els nous valors, per
tal d'accelerar el procés cap a la igualtat.
Els socialistes farem un profund eslorg per impulsar la incorporació de la dona adulta a les tasques culturals o de formació per tal de
fomentar-li nous objectius que la facin sentir també protagonista de la
societat que estem forjant.

i

i

i

i

10. Els joves

de

Es creará un Centre de Documentació i Informació que
haurá de donar resposta a les consultes dels joves sobre qüestions
laborals, activitats de vacances i temps lliure, aspectes jurídics sobre
drets del joves, addicció a la droga, reinserció social i d'altres. Cada
un d'aquéSts a-specfes será tractat en coordinació amb altres árees, i

Els socialistes afirmem la nostra voluntat de convertir la política
joventut en una de les dimensions básiques de la política de reduc-

ció de les desigualtats socials.

La política socialista tindrá com a eixos básics el foment de
I'ocupació juvenil, el foment de I'associacionisme, la transforma.
ció del sistema educatiu i I'aprofit,ment del temps d'oci lligat a
programes culturals esportius. Caldrá, sobretot, plantejar-se la
política de joventut com una política integral, feta des dels diferents

s'atendrá als joves bé directament, o bé enviant-los al lloc que corres-

i

pongui, Es creari igualment un Cent¡e Catali de Joventut que

haurá de servir per a trobades, estades i seminaris de grups juvenils,
Deró no amb caricter d'albers.
Pel que fa als Casals diJoves, cal impulsar un Pla de Casals,
en el que hauran d'intervenir-hi les institucions de l'Administració
local, que vetllaran per la bona gestió d'aquests casals i per llur
rendabilitat social. Cal també procurar una bona formació d'animadors, pedagogs i educadors de óarrer, per tal que aquests casals compleixin una funció de prevenció de la marginació.
Per concertar els ajuts que d'una forma regular les entitats
rebran per part de I'Administració, així com les condicions amb
les quals es comprometen, stestabliran convenis tenint en compte
básicament els Serveis de Joventut, les Entitats d'espai i escoltisme,
els Moviments de joventut i les Organitzacions polítiques juvenils.
TamtÉ s'establiran convenis amb els Ajunraments per tal de
posar en funcionament Serveis dtlnfomació a les ciutats de més de

Departaments, perd coordinada i en una mateixa línia.
El foment de l'ocupació juvenil, exposat en I'apartat d'ocupació
d'aquest programa, és un element fonamental per tal C'afavorir la
integració dels joves a la societat i per donarJos-hi unes condicions
materials per forjar la própia personalitat, Per aquesta raó, el foment
de l'ocupació juvenil constitueix un aspecte fonamental del nostre
programa immediat.
Perqué les mesures de política juvenil produeixin efectes óptims
cal una Administració Pública al servei de la joventut. Conseqüentment els socialistes ens proposem: el foment de ltassociacionisme
juvenil mitjangant la creació de serveis a les associacions de joventut
i la reali¡zacií de campanyes que el promoguin; I'establiment d'un

'

nou estil de relacions enhe el Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya i la Direcció General de la Joventut, considerant el

CNJC com l'interlocutor vilid per a totes les qüestions que afecten al
jovent. Així mateix slimpulsari la tramitació parlamentlria de la llei
de reforma del CNJC, d'acord amb els criteris del Consell amb el que
es col'laborará per tal que pugui realitzar els seus objectius.

20.000 habitants

i caps de comarca. Conjuntament amb aquests

serveis

caldrá comptar amb uns equips de treball social dels Serveis Territorial i Comarcals que, juntament amb els dels Ajuntaments, duguin a
terme plans d'acció especial a les zones considerades d'atenció priori-
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tária en la mesura que aquests serveis no poguessin ser assumits
directament per conveni amb els Aiuntaments.
C4ldrá'fer una campanya iniormativa de la xasa d'albergs i

treball,.als estudis, etc. Per tant, també tenen una funció d'integració
social bisica en tot moment, peró especialment important en una
época de crisi. En aquest sentit, la campanya de promoció de I'associa-

residéncies de joventut que té la Generalitat i, al mateix temps,
ampliar la xarxa actual. En col'laboració amb els Ajuntaments condicionarem llocs d'acampada en terrenys comunals, aií com un
programa d'utilizació de cases de colónies, amb prioritat per a les

juvenil tindri com a objectius: promoure les estructures de
participació juvenil, I'enfortiment del moviment i la difusió i propagancionisme

da de les organitzacions de joves entre els sectors no associats.
La política cultural específica per a la joventut tindri com a

entitats d'esplai infantil, peró obertes als grups dejoves.
Impulsarem la celebració d'un Congrés de laJoventut Catala.
na, que reculli I'esperit del I Congrés, celebrat els anys 1976-19i7, on
s'asseguri la participació directa dels joves, i amb I'objectiu de mobilitzar tots els sectors juvenils.

pressupósit l'acceptació sense prejudicis de totes les formes d'expressió

de la personalitat própia d'aquesta generació jove, amb les seves
manifestacions culturals, i a partir d'ací s'establiran les bases d'un
diáleg imprescindible, tenint en compte els punts de vista i les concepcions d'aquesta generació i des d'un pla d'igualtat amb la resta d'experiéncies culturals. Aiú mateix es donari un suport molt especial als
joves creadors posant a llur disposició la inf¡astructura necessária.

El paper de les associacionsjuvenils no s'ha de reduir a I'entreteniment dels joves en el seu temps lliure, sinó que ha de plantejar-se
com una lunció social d'incorporació al món adult i a la cultura, al

ll.

Urbanisme

i Habitatge

11.1- Urbanisme

D'aquesta forma, amb aquestes actuacions prioritiries en els
s'aniri produint un reequilibri territorial
que permetrá una lenta reducció dels desequilibris existents a
sistemes urbans interiors

El model territorial actual de Catalunya es caracteritza per l'existéncia d'una forta concentració de població i d'activitat econdmica a
la fagana marítima, centrada a Barcelona i la seva comarca i en la
zona del prelitoral
-en contraposició a la resta del territori de població i activitat econdmica localitzada en un nombre reduit de nuclis i
amb grans zones d'esc)s pes demográfic i amb forts desequilibrison hi ha nuclis de població amb una potent estructura urbana que,
amb el seu entorn, formen un sistema de ciutats amb fortes possibili-

Catalunya.

Caldri forgar al mixim la interpretació progressiva dels instruments legals que tenim en el cámp de I'urbanisme, sobretot els que
fan referdncia a les mesures de gestió i disciplina. S'hauran de realitzar
les reformes concretes que tendeixin a garantir tots aquests aspectes,
aiú com el model territorial proposat, desenvolupant les mesures destinades a estructurar directrius sectorials i fent-les complir.
Pel que fa a la política del sól segueix sent necessari estabür una
nova reglamentació del dret a la propietat del sbl, entenent-lo en
funció de l'ús racional derivat de les seves caracteústiques, afavorint,
a la vegada, I'exercici de la propietat a través d'una qualificació
adequada, coordináda amb una política d'incentius,
Amb referdncia a la planificació, seri necessari donar suport
institucional a les mesures de coordinació entre els diferents municipis,
les característiques comunes dels quals aconsellin abordar de conjunt
la seva problemitica urbanística.
Es important remarcar que, més que en la producció de lleis i
més que en les reformes globals, la nostra acció s'hauri de basar en el
desenvolupament de tots els elements progressistes existents a les lleis
actuals i en la tasca coordinadora des de la producció de directrius
fins a la promoció de circulars informatives als Ajuntaments,
El model proposat i la seva posta en marxa implica els següents:
configuració d'un Pla.Programa o plans-programes) en
els que I'element més important será la creació de directius.
L'assessorament constant, tant pel que fa a la planificació
com a la gestió, ha d'ésser una de les principals tasques que es
portaran a terme en el camp de l'urbanisme.
Entre aquestes directrius s'haurá de desenvolupar la del tractament específic del sól no urbanitzable, com a suport d'activitats de
caire molt divers, potenciant els usos agrícoles, ramaders o forestals i
lacilitant el rendiment económic racional d'aquestes activitats.
En una etapa de creixement modeiat i amb uns déficits heretats tan considerables, la reconstrucció del nostre patrimoni col.lectiu
ha de constituir una empresa prioritária.
El programa socialista d'urbanisme es proposa, a més, oferir la

tats de desenvolupament.

Així doncs, es pot dir que la característica fonamental de la
situació actual de Catalunya és el seu fort desequilibri tant de població
com económic, atds que entre Barcelona, la seva Corporació una
petita zond fins al Vallés el Maresme, hi viu aproximadament el
70% de la població catalana.
Els socialistes ens proposem desenvolupar, dei de la Generalitat,
una política que s'ajusti a la voluntad popular d'establir un reequilibri
territorial. Aquesta política es far)¡ d'una manera realista, no es
pretendrá modificar el model territorial actual mitjangant actuacions
contundents que sempre es caracteritzen pel seu elevat cost económic
i la seva inviabilitat en moments de crisi econdmica.
Les actuacions reequilibradores del tenitori es basaran en polítiques realistes centrades en dirversos sectors, com infrastructures de
comunicació i transports, habitatge, política del sól residencial, industrial, equipaments, espais naturals per protegir, etc.
Així doncs, es poden distingir dos tipus d'actuacions a realitzar:

i

i

i

-La

En primer lloc, mantenir el caricter internacional que en aquests
moments té Barcelona i la seva comarca, com a centre econdmic i

-

cultural important, amb una política que eviti que es produeixin nous
ddficits i esmenant-ne els existents, Seria un error permetre que aquest
carácter metropolit) la personalitat internacional de Barcelona es
perdés mitjanqant la degradació dels serveis existents.
En segon lloc, les actuacions que es desenvoluparan a la resta
del territori, estaran lligades a la recerca de polítiques sectorials que
ajudin a introduir canvis estructurals i que produeixin efectes induits
per un reequilibri territorial. En aquestes parts del territori s'establiran
quins són els sistemes urbans amb capacitat per generar desenvolupa'
ment i quines són les actuacions concretes que se'n deriven,

-

i

-
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col'laboració en el desenvolupament de la planificació aprovada. Aixd
es podiia fer efectiu a través dels serveis de cooperació i coordinació
descentralizats que es crein per zones o comarques en funció precisament de les necessitats de les disponibilitats del Departament.
Una de les primeres iniciatives del govern socialista será l'efectivalprotecció,deb espais,que avui estan inclosos erll'inventari existent.
Caldd, doncs, redactar plans especials (o sectorials) de protecció
d'aquests paratges singulars i proposar llur preservació, no limitant-se
exclusivament a la preservació dels espais naturals, sinó també a
elaborar les normatives establir les mesures que portin a esmenar
lentament els efectes de determinats agents contaminants, elaborant
directrius, col'laborant amb altres institucions, fixant l'adequada normativa per a protegir i millorar la seva qualitat.

a operacions de rehabilitació

socials de menors
rendes, graduant I'esforq familiar que cal fer per a satisfer la necessitat
d'un habitatge digne.

i

El sistema de finangament personalitzat, dirigirá recursos públics
segons diferents nivells de subvencions de tipus d'interés en funció del
grau de solvéncia de la demanda,
Les noves promocions han d'anar dirigides a:
La demanda insolvent insatisfeta (promoció pública).
Substitució d'habitatges no rehabilitables (oferacions programades i/o puntuals).
Creixement demográfic (no satisfet pel parc existent),
S'incrementará I'oferta d'habitatges de lloguer, tant pel que
fa a les noves promocions públiques com per arbitrar mecanismes que

-

i

-

L'institut Catali del Sol (INCASOL) no ha d'assumir una

facilitin la posta en el mercat del parc d'habitatges buits actuals.
Es lligará I'ajut a la rehabilitació d'habitatges usats buits

tasca subsidiirla de la que puguin assumir els Ajuntaments en concret

en aquest ámbit, sinó que ha d'intentar resoldre els problemes de

-

amb la seva Dosta en el mercat,

carácter general, en funció d'unes directrius de creixement o relocalització aprovades després de seriosos aprofundits estudis sobre les
necessitats i cardncies de les diferents zones de Catalunya, definint el
marc de referdncia disposant d'un quadre-estat de necessitats dels
diferents tipus d'equipaments, seNeis habitatges de les ciutats o
pobles de Catalunya, Iocalitzacions industrials o agrícoles, I'adquisició
de terrenys en funció del valor cadastral per a la seva posterior urbanització i venda a organismes públics (Ajuntaments) o mixtos,
Amb tot aixó es pretén configurar |INCASOL com un instrument públic eficaq i estnrcturador de la política del sdl.
Els socialistes ens proposem incidir de fornra enérgica i efectiva
en els supdsits d'infracció urbanística a qualsevol nivell, sinó en actuar
de forma preventiva. Aquesta actuació preventiva que emprendrem

i

i

i millora de I'habitatge.

El suport públic aniri dirigit cap a les capes

Els soclalistes, en els prop€rs quatre anys introduirem una
nova dinimica a I'acció de la Generalitat en matéria d'habitatge.
Els eixos essencials de la nostra actuació seran:

i

Un nou model de gestió. A fi que la gestió dels recursos
públics que es destinen a I'habitatge sigui eficag i adequada, és necessária la descentralització de la gestió. El mercat de l'habitatge és un
mercat local, per tant la seva gestió ha de passar progresivament al
camp municipal. Només així es podrá, en la práctica, lligar la política
d'habitatge amb la planificació urbana. Avui els Ajuntaments no tenen
competdncies ni recursos per a afrontar programes d'habitatge. És
necessari procedir a una transferéncia de competdncies i de recursos,
fixant els mecanismes de repartiment els criteris per a fer-ho,

-

i

tipus de sóI, regulació de campings, tractaments transitoris d'urbanit-

Aquest procés de descentralització de la gestió no ha de contemplar només els aspectes lligats a la promoció, sinó també els referents
a la política de rehabilitació d'habitatges i edificis, el control de l'habitatge (cddula d'habitabilitat, etc.,,), la gestió d'admistració del patri-

zacions sense executar, actuacions notarials o registrals, etc.

moni públic

suD0sa:

El coneixement de les tendéncies de cadascun dels llocs

-

del

territori en previsió de les qualificacions a adoptar per als diferents

-

<buits>

o

mir-la. Aixó no invalida l'objectiu, sinó que comportari una descentralització progresiva, mancomunant serveis.
Un esfórg en millorar el coneixement de la realitat del
mercat de I'habitatge a Catalunya i de la seva situació i necessitats,
amb les dades qualificatives necessáries per concretar els criteris que
han d'orientar una adequada distribució dels recursos públics, tant
pel que fa a la política de promoció com a la de protecció oficial.
Es definirá un pla d'inversions plurianual, complementari al
pla de transferdncies específiques de I'Estat. En la seva elaboració es
potenciará la col'laboració dels Ajuntaments, a fi de tenir en compte
els seus programes d'habitatge, recollir les dades derivades d'estudii o
plans de relorma interior, etc.
Arbitrar instruments complementaris per potencia¡ polí.
tiques específiques i sectorials o promocionar noves altemaüves.
Es prograrnari destinar recursos públics per hcilitar subvencions
addicionals a les establertes per I'Estat o subsidis sobre el tipus d'interés, per potenciar una política
incipient- de rehabilitació

<letirgies> burocrátics que motiven el oeixement de les

intervencions clandestines.

-

11.2.- Habitatge
La situació de I'habitatge a Catalunya avui es caracteritza per
l'existéncia de forts desajustaments entre oferta i demanda d'habitatges, un desaprofitament dels recursos públics i l'existdncia de greus
necessitats per a resoldre, o d'infra-habitatges a les periftries els
cascs antics i gran nombre d'habitatges amb un nivel d'habitabilitat
molt baix.
Els socialistes ens proposem arribar a mig termini, a una situació
que es caracteritzi per:
Una oferta diversificada d'habitatges de lloguer, )mplia i per
a tota mena d'usuaris.

i

-

-

- Forta inversió
mobiliari,

-avui

en obres de rehabilitació de patrimoni im-

d-habitatges.
Es complementari la normativa sobre condicions mínimes d'habitabilitat, diferenciant les exigdncies per a un habitatge nou les
exigdncies mínimes per a la rehabilitació d'habitatges antics, regulant
també la conservació i manteniment dels edificis.

i

Adequat nivell d'inversió continuada en obres de manteniment i. conservació del parc d'habitatges en condicions d'habitabilitat

-

normal,

-

Suport financer personalitzat.
Me¡cat hipotecari desenvolupat,
Inversió pública en millores urbanes

i

de l'adequada informació a l'usuari. En les primeres
etapes d'aquest procés de descentralització es tindrá en compte I'existdncia de nombrosos petits municipis sense capacitat técnica per assu-

i

col'laboració en la defensa de
la disciplina quan no la poguessin ássumir i ho sol'licitessin.
Agilització dels trámits i gestions a fi que no es produeixin
Assessorament dels municipis

Promoure una acció concertada amb I'IPPV i els Ajunta.
ments per a resoldre definitivament els problemes vigents here.
tats del passat.

-

i

d'equipament lügades

t1

12, Medi Ambient
ambientals que garanteixi I'estricte compliment de la legislació existent, amb especial atenció als imbits territorials de major risc-potencial, la qualiosa permetri la creació d'un banc de dades del medi

Els socialistes Pretenem eliminar les causes que provoquen- el

deteriorament ambieñtal, el conflicte de I'home amb I'entorn, el malbaratament de recursos, la destrucció irreversible d'espais naturals d'im'
la contínua degradació de l'ámbit
de les ciutats, la transformació en
n general, les modificacions negati-

ambient.

condicions de vida.

natura,

A la Generalitat, la situació actual

Ce disgregació de competén'

comptabilitzar els condicionants econdmics i les necessitats ecológiques
en un desenvolupament integrat que valori els aspectes qualitatius, a

la Llei del Consell de Seguretat Nucleár per a la realització, per Part
coltrols de segurétat radiolbgic i ambiental.

de la Generalitat, dels

i dur a terme mesures de repobla'
ció forestal amb criteris selectius vers les comunitats clímax, pren-

I'increment dels processos d'erosió
dre

ció
fore

del

ran unes eines fonamentals en aquesta direcció'

IB

13. La defensa del consumidor
La política socialista de defensa del consumidor, parteix de qüestionar I'actual model de consum basat en relacions de dependéncia i

tats a les funcions de defensa del consumidor, amb la coordinació de
les diverses administracions.

Dcsplegar programes d'informació i educació, tant al carrer
com a les escoles, que contribueixin a fomentar el sentit crític i la

subordinació dels consumidors envers els interessos dels productors i
subministradors.
Com a objectiu central els socialistes assumim la defensa dels
drets fonamentals dels consumidors reconeguts per les Comunitats

-

capacitat de decisió dels conzumidors i usuaris.
Donar suport i potenciar el moviment social de defensa dels
consumidors, i institucionalitzar llur preséncia al si de I'Administració.
Reformar les estructures comercials, potenciar el cooperativisme i simplificar els mitodes de distribució.
Protegir els interessos econdmics dels consumidors, controlar
l'oferta, promoció i publicitat dels productes i serveis,
Organitzar un sistema de mediació que resolgui de forma
ripida i eficag els problemes que puguin sorgir entre subministradors
i consumidors,
Per tal de millorar la gestió én matéria de consum caldrá reorganitzar I'Administració i donar un tractament unitari a tots els temes
que afectin al consumidor.

-

Europees.

Per tal de garantirJos creiem que són prioritlries les següents

-

mesures;

a les peculiaritats prdpies de Catalunya les lleis de
-Adaptar
caricter general que protegeixin als consumidors.
Incrementar i unificar els serveis d'inspecció, agilitzar el procediment d'incoació i tramitació d'expedients, potenciar els Ajuntaments perqué realitzin labors d'análisi i control en matéria de consum
mig'angant la delegació de competincies i transferincia de medis hu-

-

-

-

mans i maierials.

-

Racionalitzar

i

desenvolupar una xarxa de laboratoris adap-

a
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II.

Aplicar una alternativa progressista als grans problemes derivats
de la crisi económica i en primer lloc I'atur
La crisi económica en qué estem immersos des de fa més de deu
anys afecta Catalunya en la doble vessant dels aspectes generals de la
una estructura
crisi en les seves própies especificitats
-básicament
económica molt industrialitzada, economia molt oberta a l'exterior,
elevat nivell d'economia privada-, donant a Catalunya una situació
general de

crisi

qué els factors objectius

i

de voluntat tenen una importdncta máxtma

en aquest procés de canvi.
En aquest sentit, els socialistes considerem que no es pot transi-

gir davant la pérdua de potencials, ni davant la conformitat o la
resignació dels qui pensen que el nostre país ha perdut irremisiblement
tota oportunitat en el camp de Ia recerca científica i tecnoldgica. I no

de

que Provoca uns nlv
resta d'Espanya dura
associat a I'augment

neta de llocs de treball, a l'economia catalana, el progrés de les xifres
de desocupació era básicament degut a la destrucció neta de llocs de
treball,
En el present, I'economia catalana es caracteritza per una parálisi del creiximent de les inversions productives, per l'augment de
ació, i pe[ que reprebris d'infrastructures

i que comunicari al conjunt de
la societat.
Amb aquesta voluntat d'afrontar d'una manera positiva la dificil
situació actual de l'economia catalana hem tingut present al mateix
a I'hora de formular la política econódes del govern de la Generalitat, els
que condicionen la seva actuació, El
d'altra banda, afecta al conjunt
primer d'aquests condicionants
-que
de I'economia espanyola- radica en l'escis marge de maniobra que
admet una situació com I'actual, En segon lloc, les limitacions d'instruments de política econbmica potencialment disponibles per la Genera'
litat, limitacions que provenen tant de la prdpia incipidncia del desenvolupament de I'Administració autonómica, com pels graus de compeque inspirará la seva obra de govern

i

:ffiilli,:T.'i:ili:x
i,

en qualsevol cas, suficients per

tirar endavant.

En quant a la naturalesa última de la crisi económica a Catalu-

nya aquesta no és substancialment diferent de la crisi

económica

occidental en el seu conjunt. Podem afirmar, en aquest sentit, que
l'economia catalana participa d'una crisi única, generalitzada arreu
d'Occident.

Encara que en alguns moments, sobretot durant els primers
anys de dificultats económiques, s'ha volgut interpretar aquesta crisi
com una avaria circumstancial, el fet és que nous factors de caire
estructural condicionen I'evolució económica i sembla raonable preveure que scran elements que condicionaran lortament el futur económic,
EnJ trobem en una situació de mutació que implica un canvi econb'
mic tecnológic i que significa de fet un Ilarg peqíode de transició
entre dues etapes ben diferents de la societat industrial.

téncia atorgats per l'Estatut.
Malgrat aquestes limitacions, I'Estatut de Catalunya atorga unes
competéncies que poden exercir-se de manera profitosa si s'afavoreixen
les bases del creixement econbmic a llarg temini, si es modernit'

i es promociona i racionalitza
la xarxa d'infrastructures col'lectives. Es en aquest terreny on
za i agilitza I'estructura productiva

i

rauen els principals valors potencials de I'actuació económica de Ia
Generalitat. I és ací, per tant, on cal concentrar les energies disponibles, i també aprofitar plenament les pontencialitats d'actuació com
són, I'exercici del poder polític pel govern autónom, les orientacions i
Ies prioritats pressupostáries, les diferents compet¿ncies de les Conselleries económiques, Ies possibilitats de planificació territorial, les decisions sobre el nivell d'endeutament públic, les possibilitats de control
de les institucions financeres i també el terreny per recórrer en el
camp de I'ensenyament, la investigació i la tecnologia,
En aquest marc, els criteris fonamentals que inspiraran la política econdmica del govern socialista de la Generalitat són els següents:
l, La necessitat de garantir en tot moment nivells operatius i

comporta- transformacions soAquest període comportará
cio-culturals molt importants, una rápida transformació de les necessitats dels costums dels habitants dels paisos industrialitzats la
e desenvolupament econdmic centrats
s ja conegudes, com I'electrünica, la
i, sobretot, en una real mutació tecnológica com és el desenvolupament de la biotecnologia o la ingenieria
genitica. Es tracta de noves situacions i perspectives que no Permeten
dipositar esperances en una sortida clissica de la crisi.

-ja

i

i

En aquest context convé distingir dos aspectes d'un plantejament
económic que obeeixi a unes posicions de progrés, a unes posicions
d'esquerres. Un aspecte es refereix a I'objectiu de recerca d'un sistema
económic i de convivéncia social que constitueixi les bases objectives i
segures de benestar social equitativament distribuit, I un segon aspecte fa referéncia al plantejament concret davant una situació de crisi
econdmica com I'actual. En aquest sentit, la preocupació s'orienta cap
a la conveniéncia de liderar aquest procés de transició económica,

controlar-lo

i

conduir-lo

i,

en definitiva, facilitar l'adaptació a

dteficicia en les actuacions econdmiques.
2. L'assoliment d'una actuació eficaE implica la

necessitat d'una
visió global respecte a I'impuls.i reord-enació de l'economia catalanaa
que es materialitzari en un projecte global.
3. La concreció d'aquesta necessitat de referir les actuacions
económiques a un projecte global porta a la necessitat de la

ció econbmica

les

i de la coordinació institucional.

programa'

La programació

econdmica permetri la realització d'actuacions seqüencials que presentin una coherdncia, que s'orientin vers l'assoliment d'objectius econó-

noves condicions económiques amb el mínim de costos socials i garantint que els sacrificis actualment esmerEats seran rendabilitzats col'lec-

tivament amb ltassoliment dtunes noves bases económiques que
facin possible una situació de millora económica i social.
Per avangar en aquest camí els socialistes ens Proposem suscitar

un rol en el disseny económic de I'Estat, que pugui incidir en el seu
esquema de programació i, amb I'ambició, que serveixi d'element
sinó un pas enrera, perqué la competitivitat internacional creix

i

condicionant i modulador de la mateixa.
El desenvolupament d'una política de programació

per-
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fins

i

tot
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la simple análisi de molts problemes- exigeix disposar d'un conjunt

crucial per l'economia de Catalunya el compromís de tots els sectors
resulta imprescindible. Cal establir mec¡nismes de concertació ¿
través dels quals pugui transcórrer un diileg fluid amb els diferents
sectors socials, i una participació d'aquests en el disseny de les
grans línies de política económica.
Aquest eslorq de concertació sembla gairebé imprescindible en
moments de crisi econdmica com els actuals, en qué una de les condi-

d'informacions estadístiques, de les que fins ara no es disposa, la qual
la
cosa implicari la confecció d'un Pla d'lnformació Estadística
realització d'una política de col'laboració amb el <Instituto Nacional
de Bstadísticar (lNE), que depén del Govern de I'Estat.
L'elaboració de Plans i programes implica la disposició d'informació rellevant, la detecció de les necessitats dels problemes, la
lormulació d'alternatives i prioritats, i la presa de decisions, així com
el seu control i seguiment.
Pel que fa a la coordinació institucional, és a dir, a la coordinació entre els diferents Departaments i també entre aquests i els drgans
inferiors, aquesta esdevé indispensable en matéria d'actuacions econói que dbviament la coordinació ha de presidir totes les
miques
actuacions de I'Administració-, degut a[ fet que mesures económiques
de diferent índole tenen sentit i resulten eficients quan persegueixen un
mateix objectiu, i perqud hi ha una acusada interdependéncia ente ells.
4. Els socialistes estem lermament convenguts dels efectes positius
de la participació activa dels sectors socials alectats en la formulació
de polítiques alternatives com la forma, en primer lloc, d'avangar en
la democricia económica, peró també perqué en aquest moment

i

i

cions per poder avanqar en un context de convivéncia social acceptable
radica en un repartimentjust dels costos que inevitablement comporta
el procés d'adaptació, i dels sacrificis actuals que exigeix l'impuls de
les noves bases d'un creixement econdmic futur.
Aquesta política de concertació en cap cas menyscabari les funcions i la responsabilitat del Govern i del Parlament.
La política socialista s'orientari cap a l'assoliment d'una sortida
progressista de la crisi, inspirada en els criteris d'eficácia, planifrcació
i participació, i compaginari I'objectiu d'aconseguir la reducció de les
desigualtats socials i d'introduir les necess)ries reformes i innovacions
per a la modernització de I'aparell productiu, i situari en el primer
lloc d'aquesta política la lluita contra l'atur.

-tot

l.

Prioritat en la lluita contra I'atur en la política global de la Generalitat
i

tració de I'Estat per potenciar complementar les mesures de
loment de I'ocupació, establint la necessária col'laboració i un marc
de relacions fluides que permetin a la vegada una més eficag negociació de les dotacions pressupostáries de l'Estat relacionades amb I'ocupació. En particular, I'acord per al loment de programes regionals
d'ocupació i I'aplicació dels fons estatals, amb el traspis de competincies corresponents, en especial les del <Fondo Nacional de Protección

La lluita contra I'atur constitueix I'objectiu prioritari dels socialistes. Cal, per tant, que l'acció del govern de la Generalitat respecte
a la política d'ocupació s'emmarqui en una perspectiva global, ultrapassant I'estricte imbit d'actuació de la Conselleria de Treball i afectant a tots els Departaments que, per llurs competéncies, incideixen
directament en la vida econdmica i social, tant en la vessant d'atenflre
la situació de les persones aturades, com d'impulsar la creació de
nous llocs de treball.

del Trabaio>.

competdncies estatutiries en aquest ámbit, la nostra política d'ocupació es planteja com a objectius contrals:

3.- El traspis de competéncies en matéria de gestió de
I'ocupació, assumint la Generalitat la gestió i aplicació de l'administració institucional del mercat de treball. En tant no es hcilitin els

- En priner lloc el manteniment de I'actual nivell d'ocupació i la creació de nous llocs de treball' amb especial preocupació

esmentats traspassos, establir una coordinació de I'INEM a Catalunya
i obrir vies de col'laboració institucional amb I'INEM i I'Administra-

a la incorporació delsjoves sense ocupació anterior, tant per l'acció
directa del sector públic, com per l'impuls adreEat a crear les condicions més favorables per generar ocupació en el sector privat de

ció Local.

Dins dels límits del marge d'actuació definit per les

actuals

I¡

4.millora de la situació del mercat de heball creant les
condicions més hvorables per desenvolupar les potencialitats que comporta I'existüncia de treballadors professionalment preparáts. Aquest
objectiu implica prestar una especial atenció a les competincies sobre
Formació Professional Reglada (FPR), En aquest sentit ens proposem
la millora de la seva estructura actual, la modihcació global del seu
contingut i la vinculació electiva de les empreses al sistema del FPR
en el segon nivell, i també el foment de les activitats formatives dins
de les própies empreses.
5.- Donat que la rápida transformació dels métodes de producció i la dinimica del procés tecnoldgic fan necess)¡ria una atenció prioritária a la qualificació de la má d'obra, és a dir, la potenciació dels
recursos humans disponibles, tant per facilitar als joves I'accés al
primer lloc de treball, com per reciclar els treballadors afectats pels
processos d'ajust de plantilles i per la reconversió industrial, es desenvoluparan, en aquesta perspectiva, les possibilitats de la fomació
pcrmanent a través dels programes de Formació Professional Ocupacional (FPO), que actuaran en dues direccions:

I'economia social,

En segon lloc, la implantació d'un pla d'actuacions urgents
per tal de donar resposta als efectes i problemes més immediats de la

-

desocupació, especialment sobre els grups de treballadors més marginats per la crisi,Aquest pla contemplará l'elaboracióde programes per
a la contractació tempoial pública de treballadors en atur no subsidiats
i per I'execució de projectes d'interds social.
Per assolir els objectius esmentats dins el marc de I'alternativa
socialista a la crisi econdmica, ens proposem el següent:

L

gestif
esPecla

que pel seu nivell, naturalesa i locali¿ació garantiran una incidéncia
positiva sobre les zones amb majors índexs d'atur i majors défrcits
d'equipaments.

2,- L'acord entre I'Administració autonümica i I'Adminis2l

.ciació dels processos de concertació implicará la millora i aprofundiment de la presincia dels representants de les organitzacions sindicals
i patronals a les Institucions.

5.1. Respecte alsjoves sense ocupació anterior:
Programes de formació als organismes i institucions de I'Ad'
ministració pública, en régim de práctiques.
Formació a empreses vinculades a la concentració i/o possibi'
litats reals de prictiques,
Seguiment real i valoració dels cursos,
dels recursos i modulització.
-Augment
Planificació global, amb participació de les centrals sindicals

-

'

7. L'articulació de programes adregats a pal'liar la situació
dels treballadors en atui no subsidiats es basará en I'acord global
enhe I'Adminishació de la Generaliüat, I'Administració local i

-

i organitzacions patronals.

5.2.-

Respecte a heballadors en atur amb ocupació

quantia, es destinaran a dos tipus d'actuacions:
Concertació d'assignacions per a la contractació temporal pú'
blica en, o a través dels ens locals, de treballadors en atur no subsidiats

anterior:

- Adequació dels continguts de la FPO a les necessitats
canvi tecnoldgic i el procés de ráconversió industrial.
-

Utilitzar els mitjans de comunicació social

i

-

del

alavorir el rein'

grés al sistema educatiu general.
Establiment de plans especials en relació a

la mobilitat geogr)fica i a I'impacte tenitorial de reindustrialització.
6.- Impulsar a Catalunya la conceÍació laboral per a I'ocupació i desenvolupar els acords a tot l'Estat, Fiscalitzar i vigilar el
compliment de les normes laborals. Signar acords per a una millor
distribució del treball existent, Establir convenis de procediment per a
la tramitació dels expedients de regulació de l'ocupació. Ampliar i fer
una distribució regional de les dotacions dels fons estatals. La poten-

-

de la Generalitat.

2. Desenvolupar concepcions globals, models que fomentin polítiques coherents i eficaces

in

especialment
La crisi actual

i

els camps de lá reindustrialitzáció, I'energia, la recerca i la innovació
tiu d'aconseguir les máximes cotes que l'Estatut atorga. Aquesta vo'

els seus efectes exigeixen la definició de concep'

cions globals, articulades i clares, és a dir, de models deÑats d'una
ámplia discussió i d'una anilisi aprofundida. En definitiva, de models
de futur.

Sent el carácter de la crisi básicament industrial, energdtic i
tecnoldgic, és imprescindible que el govern de la Generalitat porti a
terme una veritable política en aquest ámbit i potencii económicament
estructuralment I'irea perqué pugui assumir les iniciatives que cs
facin imprescindibles, i adaptar-les al tipus d'objectiuS que es puguin
assolir d'instruments que cs puguin utilitzar. Cal fer doncs una

i

prendre
país. I,
personal
contribu

i

oolítica inductiva.
EI model de Política Industrial, Energética i Tecnológica (PIET)
que propugnem és, davant dels models autárquics o dependents, i té
cbm-a finálitut la reindustrialitz¡ció del país acompanyada d'un

'

ca de dotació d'infrasctructures

procés cap al sector terciari.
Per aixd s'hauran de propiciar uns estudis sectorials aprofun'
dits que marquin unes possibles prioritats i programacions subsec.
torials, i que portin cap a un reforgament de determinats camps que,
amb el degut suport es consolidin d'acord amb les necessitats de la
demanda interior i internacional. En algunes ocasions no seri imprescindible que siguin sectors punta, sinó sectors emergents amb tecnolo-

-

nostre
'esforq
ha de

i

Polítide desenvolupament tecnológic que

i

efectes de

la crisi.

gies entremiges.

2.1. Política industrial

de reconversió emprada en els grans sectors és imprescindible per
alliberar i tornar a assignar recursos cap a la promoció industrial i,
per tant, a la generació de llocs alternatius de treball. La generació

El govern socialista desenvolupari una política industrial própia
emmarcada en el quadre de les competéncies estatutáries

i amb l'objec-
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i

d'iniciatives industrials alternatives ha de tenir la seva base fonamental en el teixit industrial que representen les petites mitjanes

programes de formació professional

empreses.

Fons de Promoció de l'Ocupació (FPO) i I'Administració. D'igual
manera el reciclatge será cada vegada més necessari pels ocupats i
el seu linangament haurá de ser motiu de concertacions puntuals o

i

sectorials, especialment

Tot el procés de reindustrialització ha de venir acompanyat
d'una inseparable corcertació social. Tant en el cas dels plans endegats des de I'Estat,
-on les aportacions, solucions i suggeriments
s'haurien de fer prdvia consulta amb les forces socials del sectorcom en els plans subsectorials que es promoguin des del govern de la
Generalitat. L'evidéncia dels greus costos socials que comporta el

sectorials, o

pels aturats,

i

ocupacional, amb prioritats
degudament finanEats pels

fruit de pactes socials.

Els socialistes entenem que un procés de reindustrialització no
pot tenir un carlcter només de mesura correctiva o coniuntural, Si
vol tenir d.rit ha d'anar acompanyat d'un veritable i progressiu procés
d'educ¿ció del país que ha d'anar des de l'escola a la Universitat,

procés fa que sols amb una bona entesa es pugui fer viable.

També será imprescindible en aquest procés, una permanent
acció coordinada interdepartamental per recollir totes les iniciatives
que sorgeuln.
S'establiran els mecanismes d'inlormació per tal que les empreses
puguin accedir a les demandes que tant la Generalitat com l'Estat

des dels treballadors als empresaris.

.

Com a element institu;ional per desenvolupar, la política indusla creació de I'Institut Catali de Promoció Indus.
trial (ICPI) que tindrá com a missió fonamental endegar i desenvolupar programes de promoció industrial, aiú com gestionar i/o representar als ens o societats participades o promogudes per la mateixa. El
seu ámbit d'actuació seri el referent a Indústria, Energia i Tecnologia
i contemplará, d'una manera especial, la problemitica de les petites i

trial

generen.

En paral'lel amb aquesta política caldrá potenciar mesures que
fomentin I'aflorament gradual de la indústria submergida, ja que
si no es fes aií, es dificultaria en gran mesura l'aparició de noves
iniciatives que toparien amb una competdncia il'lícita dintre del seu

es plantejará

mltJanes emPreses.

sector.

Un dels instruments o organismes complementaris que el govern
de la Generalitat ha endegat en aquest sector és la Comissió d'Ajuda
a la Reconversió Industrial de Catalunya (CARIC), la missió fona-

2.2. Política energ¿tica
EI desenvolupament i posta en práctica efectiva de les competéncies, encara que molt limitades, que en mat¿ria energética l'Estatut
atorga a la Generalitat, será un dels objectius que orientari I'acció
del govern socialista en aquest imbit.
Per altra banda, l'actuació coordinada. amb el govern de I'Estat
adquireix especial importáncia en el camp de I'energia.
Conseqüentment es buscar) el diileg permanent per a garantir
una coherincia efectiva entre la influéncia de la Generalitat en les
decisions del govern central i l'adequació de les accions de la Genera-

mental de la qual era contribuir a la reconversió industrial de subsec'
tors midangant avals fins a ll0 milions de pessetes per empresa. El
socialistes estem en profund desacord tant en el procediment que
s'ha dut a terme com en la responsabilitat directa de la Generalitat.
Hi ha hagut una manca de normativa i de criteris objectius en la
concessió dels avals ja que, en la majoria dels casos, no s'han
acollit a plantejaments sectorials o subsectorials seriosos. Per a
concedirlos ca| analitzar les possibilitats reals de rellangament del
sector o, en el seu cas, de l'empresa, i tan sols sota aquesta condició
portar-ho a terme. Els socialistes propugnen que les funcions de la
CARIC sisuin assumides pel futur Institut Catali de Finances.

litat a la política energética estatal.
El govern de la Generalitat actuará amb voluntat de defrnir un
esquema de nodel energétic per a Catalunya i concentrará els
objectius a assolir i els recursos necessaris. En la seva conl'ecció hi
participaran les empreses energétiques, organismes técnics i altres

Eh sócialistes impuliarem una política de promoció indus.
trial i, al mateix

temps, que es faci, via reconversió, el reajustament

interessos afectats. Aquest esquema de model energétic ha de permetre
conéixer les necessitats de Catalunya per tal de fonamentar les actua-

de I'aparell productiu. La promoció

de l'aparell tecnológic de suport
pugui donar resposta a algunes de
També seri necessiria I'homo
tres técniques productives i productes dins del marc de la CEE per
evitar possibles aranzels tecnológics.

cions del govern de la Generalitat
<Plan Energético Nacional> (PEN).

en les actualitzacions del

i

En el camp de l'estalvi ús racional de I'energia, es duran a
terme una série d'actuacions complementáries a les habituals i ja en
aplicació, Com a.mesura de resultats tangibles i alhora exemplaritzadors, es realitzaran estudis per determinar les accions dtestalvi i ús
racional de l'energia que duran a terme tots els organismes públics
de Catalunya, tot assegurant-ne la seva aplicació. Es posaran els
mitjans tdcnics i económics necessaris per assesorar les petites i mitjanes empreses a fi que puguin posar en prictica les mesures d'estalvi
d'energia i acollir-se als avantatges que la legislació preveu.

ies árees tecnoldgiques que comportin estalvi energétic, fomentin
energies alternatives, i controlin i redueixin la degradació dels ecosistemes han de ser contemplades independentment dels subsectors indus'
trials prioritatis. En els casos que la tecnologia hagi de ser
foránia, seri molt important aconseguir que es produeixin contractes
de compra que contemplin la difusió bilateral de les tecnologies aPor'
tades

i incidir

i/o generades,

El govern de la Generalitat hauri de dur a terme, en l'imbit

Es promouri la col'laboració amb les universitats, empreses i

industrial, una decidida política d'anticipació vers I'Estat que impliqui disposar en tot moment d'informació i tenir les propostes mesurades que li donin suport per tal d'establir unes bases de cooperació

altres organismes de recerca, per tal d'assolir una millor coordinació
dels esforgos de recerca en el camp energétic i per tal de fer possible
el desenvolupament d'empreses catalanes dedicades a noves energies i
mesures d'estalvi.
El govern de la Generalitat vetllará perqud el procés de reestruc.
turació de les empreses eléctriques catalanes es dugui a terme
atenent criteris de racionalitat i eficiéncia económica i perqué millori
el servei als bonsumidors.
En tot cas també caldrá vetllar pel manteniment de leí empreses
integrades al territori on realitzen la seva activitat,

permanent.
Ens proposem també fer efectiva la representació i/o participació
de la Generalitat a les empreses estatals implantades a Catalunya, i
proposar iniciatives a I'Administració de l'Estat per tal d'estar inclosos
en el seu programa d'inversions en el sector.
Els grans canvis tecnológics comportaran una necessitat creixent
de qualificació i/o polivaldncia dels treballadors i faran imprescindible
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i

dels esports, perfumeria i

Es promuri la participació de la Generalitat en I'elaboració de
Plans d'actuació enfront d'emergéncies per fer front a accidents

mercat exterior (indústria turística

que puguin afectar els sistemes ecoldgics i ambientals.
La generalitat vetllari per la defensa dels interessos dels consumidors, davant les empreses de serveis i de la complexitat de la
reglamentació vigent. Amb aquesta finaütat es duran a terme accions

Sectors amb tecnologies que es poden desenvolupar per tal de
comptar amb equips de científics o técnics adients (biogenética, biotec'
nologia, electrónica, farmicia, química menor).
2. De merc¡t¡
D'imprescindible consum intern (agroalimentáries, farmacéutiques, articles de consum sanitari, alguns subsectors tdxtils, calqat).
D'aconsellable consum intern (alguns subsectors metal'lúrgics,
sectors que promoguin I'estalvi energdtic o la generació de fonts alter-

cosmütica).

-

de:

i cont¡ol d'apliació de tarifes.
- Informació
Informació i control d'apliació de les condicions tdcnico-económiques de contractació i subministrament,

-

natives d'energia, arts grifiques),

- Informació prdvia sobre qualsevol modificació de les relacions
distribuidor-consumidor.

3. Sectors en els que prevaleixi un alt grau de generació
d'ocupació o una forta tradició industrial:
Metal'lúrgic
Tdxtil

Especial atenció mereixeran les condicions de seguretat de les
Centrals Nuclears ubicades a Catalunya, de les que es fari un seguiment segons les competdncies que el <Consejo de Seguridad Nuclear>

- Construcció
- Suro.
-L'establiment de les prioritats es produiri

pot delegar.

després de la definitiva ¡ealització del Llibre Blanc que contempli I'inventari de centres i

de miqjans, la relació d'investigadors i les seves especialitats, i de que
es confrontin les necessitats amb els equipaments es contempli la
possible influéncia d'altres equips o centres que ja existeixin a nivell
estatal o internacional.
Amb la frnalitat de reduir els costos per donar informació
potenciarem els centres d'informació científico-tecnológica existents i
els de nova creació, així com també fomentarem la seva consulta.
També promourem la utilització col'lectiva de laboratoris d'ús
múltiple facilitarem la seva utilització comuna, Impulsarem en la
mateixa direcció els centres de cilcul públics.

2.3. Política científica i tecnológica

i

Dl paper cada vegada més preponderant de la ciéncia, fa

que

avui en dia sigui imprescindible associar la política científica i tecnológica amb tot un marc més ampli que contempli tota la problemitica
del país que, fruit de les necessitats possibilitats que s'estimin
necessiries a curt, midá llarg termini, ens porti a assignar unes
prioritats, uns recursos una planificació flexible durant les fases
d'aplicació, control i posterior seguiment.
Es indubtable que hem de ser realistes que, encara que coneixem els déficits sectorials generalitzats, haurem de decidir, ja que
els nostres recursos no ens permeten d'abastar-los en tota la seva
amplitud, com potenciarem la seva investigació cientifica i tecnológica,
quan ho farem, i en quins aspectes.
En el nostre context d'economia de mercat, no és possible parlar
d'una planificació integral, que d'altra banda tampoc és convenient,

i

i

i

i

i

i

i

Donarem prioritat a l'aprovacié per part del Parlament de la
Llei de la Recerca, que establirá les bases jurídiques del desenvolupament de l'activitat d'investigació. Conseqüentment amb aquesta prioritat el govern socialistá augmentari substancialment el pressupost destinat a cidncia i tecnologia.
Els socialistes considerem les Universitats de Catalunya com
centres productors de recerca i per tant en potenciarem aquest paper,
Facilitarem així mateix la seva coordinació amb altres Universitats de
I'Estat i de I'estranger, i potenciarem els centres de recercaja existents,
aiÍ com els que seran objecte de traspás en un futur immediat.

ja

que es tracta de conjugarJa amb I'autonomia dels científics,
En aquest marc, i per fer efectiva la planificació, els socialistes
considerem crucial que la Generalitat assolexi la direcció dels recursos

globals destinats a ciéncia i tecnologia a Catalunya, així com el conjunt
dels centres ja existents i dels de nova creació. Aiú doncs, el govern
socialista desenvolupari una política activa orientada per tal d'assolir
nous recursos

i

S'impulsará I'establiment de concerts amb empreses i organismes
estatals, concerts que permetran dur a terme activitats conjuntes de
recerca i desenvolupament. Amb aquesta finalitat es fari un seguiment
de les iniciatives de l'Administració de I'Estat i dels ens i empreses
aiÍ consusceptibles de generar noves tecnologies, per tal de
-quan
üngui- negociar la implantació de nous centres a Catalunya.
Totes aquestes mesures exigeixen la coordinació interdepartamental com a condició de la seva eficicia. El govern socialista desplegari els mecanismes institucionals adients,

centres.

Els criteris de orioritat sectorial de I'activitat de recerca seran
blsicament els sigüents:
L Tecnolbgics:
Sectors amb tecnologies punta (electrdnica, informática, bio-

-

tecnologia, energies alternatives).
Sectors amb tecnologies entremiges perd amb

-

un potencial

3. El sector agmri: l'agricultura, la ramaderia i la pesca
Els socialistes creiem que, en el marc de l'economia

Dins del marc actual de crisi genera! constatem que I'agricultura
catalana esti sortint d'una forta crisi ocasionada pels fenómens de Ia
industrialització i urbanització del país que s'han produit d'enEi els
anys 60. Es diria que s'esti cercant un nou equilibri sota condicions
económiques socials caracteritzades per la seva constant mutació,

i la

societat

catalana, el sector agrari ha d'exercir les següents funcions:

Permetre que els pagesos i ramaders visquin dignament de la
seva activitat i es realitzin plenament en el seu medi, solidiriament
entre si amb la resta de la comunitat.

-

i

2+

Produir ¿liments d'una forma tan ajustada com sigui possible
a la demanda quantitativa i qualitativa del mercat catali, espanyol i

- El trasp)s del patrimoni sindical a les organitzacions profes6- El traspás dels funcionaris a la Generalitat.
7
- El traspis als Ajuntaments del personal i funcionaris en
matéria de vigilincia rural.

-

5

sionals pageses.

internacional.

Crear ocupació i en tot cas no perdre'n, constituint-se en un
sector potenciador de I'economia a les comarques endarrerides o amb
especials característiques fisiques.
Preservar la natura i el medi ambient, i possibilitar-ne l'ús i
el gaudi per a tota la comunitat, fent-ho compatible amb l'obtenció i
creació de riquesa miq¡'angant l'aprofitament ordenat dels recursos
naturals,
Contribuir a millorar la balanEa exterior de l'Estat procurant
d'impulsar les produccions exportables reduir les importacions,
Aquestes funcions les ha de complir el nostre sistema agrari en
€l ma¡c de les següents consideracions blsiques:
El modef empresarial fonamental pór a I'agricultura catalana
el constitueix I'explotació agriria faniliar sumida en un procés de
canvi en una dpoca de crisi económica.
Una política agriria progressista ha d'optar decididament
per un model d'agricultura, basat en la intensificació i especialitza.
ció de la producció que permeti la rendabilitat de l'explotació
maximitzant la renda que s'obté per unitat de superficie.
Aixd no significa en cap moment renunciar a una política d'intervenció en les estructures agráries a fi efecte d'aconseguir la seva
modernització, política que forgosament haurá d'ésser selectiva i adaptada a la diversitat de les actuacions existents, caracteritzades pel
tipus d'explotació la seva dimensió, I'edat, qualificació situació
econdmica del pagés, les circumstáncies de I'entorn on es produeix
l'activitat agrária, el grau d'integració interna (cooperativisme, asso,
ciacionisme) i amb els sectors proveidors que utilitzen productes agraris, el desenvolupament tecnológic i l'eficiéncia en la utilització dels
recursos naturals,

-

L'operativitat del programa que es planteja exigeix superar els

límits restringits de I'activitat productiva agriria per contemplar de
manera global la producció, el comerE, la transformació d'aliments i

-

-

de matéries primeres agrícoles, així com el medi natural i el territori
rural que serveixen de suport,
El govern socialista desenvolupará els següents punts progra-

i

mátics:

l.

diileg reglat amb els diferents

sectors de producció midanqant la
Al mateix temps es promourá
i facilitari la negociació col'lectiva entre productors i industrials. La
legislació vigent sobre contractació de productes agraris actuari de
marc imprescindible i s'executará si cal.

-

creació institucional de taules sectorials.

-

2. hs regulari jurídicament el contracte d'integració amb el
sector agrícola i ramader, alhora Que es facilitará la producció independent dels agricultors i ramaders a través del sistema cooperatiu
ajudat per la consolidació de les assegurances agráries.
3. Es desenvolupari un ampli programa de I'actual sistema
d'assegurances agriries i s'incidiü prop de I'Administració de l'Estat per a la seva inclusió dins dels plans anuals de conreus especialitzats amb inciddncia en la producció catalana, alhora que s'impulsari
una Mútua o un organisme autonómic per a la cobertura completa de

i

i

i

tots els riscs agropequaris.

4. Es creará un organisme descentralitzat que intervingui
directament en els mercats de terres que es caracteritzin per la

L'estratdgia d'intensificació productiva ha de ser compatible

-

seva especial rigidesa.

amb la preservació del medi natural i pot no ser convenient en
determinades zones interiors de Catalunya. En aquestes zones una
política orientada vers la fixació de l'ocupació agriria és condició

5. Es regularan legalment els contractes d'arrendaments
rústics contemplats en la legislació civil catalana.
6. S'elaborari i aplicará un veritable pla de regatges que
avalui les disponibilitats ¡eals de rec i la forma del seu aprofitament

prévia a tota estratégia de desenvolupament.
Una política agriria en una societat democritica com la catalana només és possible amb la consolidació del diileg permanent
amb els agricultors, fet que exigeix acabar amb el dualisme representació pública-representació privada originat per la subsistdncia de les
Cambres Agráries. També s'ha de clarificar la representació sindical,
i potenciar. I'acció la col'laboració institucional dels sindicats més

en la línia de primar el regatge comunitari, sempre sota condicions de
viabilitat i de racionalització económica i tecnológica.
Es definiran les prioritats en la lluita contra I'erosió a la que s'hi
dedicar) el m)xim de recursos econdmics disponibles.
7. Es col.laborará acüvament en la redacció i aplicació dels
plans comarcals de muntanya. S'establiran plans especials per a

-

i

i es desenvoluparan plans d'acció rurals als municipis amb problemes d'ambient i/o subdesenvolupament.
B. Es potenciari la via cooperativa per a la realització de la
transformació d'origen i comercialització sectorial.

rePresentauus.

zones desfavorides

- Una política agriria que tendeixi a preparar l'agricultura
catalana per a la integració a la Comunitat Económica Europea.
Perqud es porti a terme l'acord del Ple del Parlament del dia 2
d'octubre de 1980, en el qual s'acordá la dissolució de les Cambres
Agráries i la constitució d'un organisme de Serveis Agraris, cal l'elaboració d'una Llei que contempli:
I
La creació dels Serveis Territorials Agraris com a organismes territorials de la Conselleria, als quals correspon, en llur imbit,
l'exercici de les funcions i activitats de la mateixa.
2
Les Oficines Comarcals dels Serveis Agraris, que actuaran
com a unitats operatives dels Serveis Territorials Agraris en l'ámbit

i

9. Es redactari executar) un pla de sanitat animal amb
l'objectiu d'erradicar, en el termini més breu, les greus malalties que
pateix la ramaderia catalana,
10. Es desenvolupari una política d'investigació destinada a
aconseguir el mixim valor afegit d'origen biológic. Aixd implica
potenciar la recerca per a I'obtenció de races i cultius adaptats a la

-

nostra agricultura.
11. Una política d'ajudes per a la modernització de I'empre.
sa familia¡ agr¡ria de carácter selectiu, en base a projectes i objectius
concrets, fonamentada en dues línies d'actuació prioritária. La primera d'adequació i viabilitat de I'estructura de les explotacions. La sego-

-

comarcal,

3

i

El traspls als

Ajuntaments de les luncions activitats
i que són competincia dels Ajuntaments.
4
El patrimoni de les antigues Cooperatives Mutualitats
incautat durant el peúode anterior ha de ser retornat als socis o,
subsidiáriament, s'ha de constituir en cooperativa per a tots els pagesos del municipi.

-

atribuides a les CA locals

-

L'ordenació de produccions i mercats.

En el marc de les competéncies estatutáries es mantindri un

i

na, al foment de la integració d'explotacions

i

I'associacionisme

cooperatiu.
12. El manteniment de la superfície forestal existenL Millorar la gestió del bosc, desenvolupar I'associacionisme forestal, fer més
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racional el mercat de la fusta,

i

fomentar

la

i financers incentivadors necessaris, amb la finalitat
d'incentivar el tipus d'embarcació adient a cada zona del litoral i de
recerca d'unitats més polivalents en funció del rendiment.
3. Ia potenciació del paper de les Confraries de Pescadors,
i una nova definició de les seves funcions, tant en llur caricter de
representació del sector, com des de l'óptica de la comercialització o
de llur relació amb I'Administració, i en la perspectiva de la seva
adequació al sistema vigent en la CEE, La democratització de llurs
estructures internes és, óbviament, un punt de partida irrenunciable

seva indústira trans-

mes económics

formadora.

En I'imbit del sector p€squer els seus trets específics i la seva
situació actual exigeixen una transformació, tant a efectes de I'explotació racional dels recursos com de I'adequació de les estructures productives comercials, d'acord amb l'evolució internacional, amb la
perspectiva de I'entrada a la Comunitat Econümica Europea. En
delinitiva, es tracta de nodernitrar el sector, fent-lo més competitiu,
tant en l'aspecte comercial mm en Ia innovació tecnológica. Millorar
el nivell de vida i del treball dels pescadors i obtenir un major ajustament en els preus als consumidors,
La política a desenvolupar pel govern de la Generalitat contem-

i

i

del procés.
L'ordenació del sector s'ha de fer amb una adequada participació
dels pescadors instrumentada a través de les Confraries, i també dels
sindiiats i les organitzacions empresarials.
4. La transformació dels circuits de comercialització amb una
reducció de l'excessiu nombre d'intermediaris. Amb aquesta finalitat
es reforgaran les relacions entre les Confraries i les Llotges i augmentará el percentatge de peix que passar) per Llotja. Ens proposem també
la modernització de la xana del fred.
Es fomentaran les formes d'economia social com les cooperatives
i les SAL en els diferents nivells del procés del sector.
5. S'estudiari I'establiment d'uns <preus de retirado, de garantia per a aquelles espécies de peix fresc que es consideri necessari.
Els diferencials de preus haurien d'ésser assumits per l'Administració.
El sistema s'implantará de forma progressiva i d'acord amb les dispo'

plará els següents aspectes:

l. La potenciació d'una política d'investigació coordinada
entorn dels recursos marítims. S'ha de fer un esforg especial en el
contacte amb el sector, tant per detectar les necessitats com per assegurar la difusió i la utilització dels resultats, Una recerca orientada
permetri establir les vedes, tamanys i arts més escaients, aspectes que
resulten cabdals per establir les reglamentacions corresponents que
permetin la salvaguarda del patrimoni pesquer nacional. Amb la mateixa finalitat s'ordenará I'esforE pesquer a realitzar en les diferents
irees de pesca a les possibilitats de llurs recursos, amb una política
basada en la fixació de contingents, Aquesta política aniri acompanyada de la necessária vigillncia, així com d'una tasca preventiva de
conscienciació del sector respecte a la necessitat de gestionar correcta-

i

nibilitats de finanEament.

6, L'ampliació de la xarxa de serveis socials accessible als
i el desenvolupament de I'estudi d'infetmetats professio'

ment els recursos pesquers. S'impulsaran també modalitats poc desenvolupades perb amb alt potencial, com és I'aqüicultura.
Desenvoluparem la formació professional que el sector necessita,
i també facilitarem el reciclatge.
2. El desplegament d'un conjunt de mesures amb la finalitat de
renovar i modernitzar la flota pesquera, I'establiment dels mecanis-

pescadors,

nals i la práctica de la medicina preventiva. Es practicari una inspecció més rigorosa i exigent pel que fa a la seguretat i higiene de les
naus. S'extendri al col'lectiu de pescadors l'aseguranga d'atur amb
el degut control del possible flrau.

4. Turisme
pote
en
zones d'interior
l.

El turisme no és tan sols un sector econbmic. És una activitat
que concedeix sobre una multiplicitat de sectors i que exigeix la
coordinació de les polítiques públiques en diversos ámbits. Hi ha, per
tant, una responsabilitat interdepartaméntal i en el moment actual els
socialistes creiem necessari el reforqament de les polítiques següents:
L'ordenació territorial urbanística en els seus asDectes de
protecció del paisatge del patrimoni turístic en sentit ampli, així
com la contemplació de les.-possibilitats del turisme com a factor

-

i

-

lei

platges

i d'espor!

ús dels recursos turístics de les
om de les ciutats amb un Sran

i fent també atenció a I'evolució de la demanda,
2. La millora en quantitat, qualitat i coordinació de la xarxa
d'informació turística, dotant-la de funcions de gestió que complementin la simple informació.

3. La clarificació de I'oferta cercant una correcta relació quali
tat-preu, avui en alguns aspectes molt distorsionada. Vetllar pels mi
nims de qualitat i seriositat. Evitar situacions penoses en procés de
consolidació com l'<overbookinp i la despersonalització de I'oferta'
Cal crear i fer funcionar mecanismes eficaqos de defensa del consumi'
dor en relació a I'oferta turística.
4. El combat contra la competéncia deslleial i la potenciació
de'les manifestacions artesanes i fámiliars. Fer energir I'economia

territorial.
d'eouiübri
-

neteja de

ementiria de lleure

atractiu potencial

i

seguretat ciutadana,
-La
L'abastiment d'aigua potable, el sanejament

La

d'animació

del litoral, la

i dels espais d'ús públic, i potenciar la construcció

de consorcis específic.

Incloure I'ensenyament turístic en el sistema educatiu i adequarJo a les necessitats actuals de les activitats turístiques i de lleure.
La pedagogia del lleure en el sentit de fer del turisme un
element important en la configaració de la societat catalana del futur.
L'ajut decidit als Ajuqtaments que tenen una problemática
addicional derivada de la seva cvpacitat de recepció turística,
L'evolució actual del turisme de les noves formes de vida
determinen el seu creixemenl. i la constatació d'un increment en la
importáncia que aquest sector ja té. Els socialistes ens plantegem la
necessitat d'un projecte d'ordenació a llarg termini i, de forma immediata, el desenvolupament d'una política que abarcar) els següents

-

subterrinia.

-

5. Incentivar l'adaptació que permeti corregir el fenomen de
I'estacionalitat
6. La remodelació de I'estructura adminishativa dotant-la de
l'aeilitat i l'eficácia que no tenen avui.
" 7. laracionalització de la política de subvenció i ajut credi'
tici, orientant-la cap objectius globals ben definits de millora de I'es-

-

i

tructura d'oferta. Acabar amb la discrecionalitat.

DUnts:
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6

5. Comerg
dels experts, de les associacions professionals i dels comerciants en
particular; formació que implicari el suport a les activitats de forma-

5,1. Comerg interior
La

política de Comerg Interior que desenvolupará el govern

ció de dirigents, empresaris, quadres-intermedis

tindri els següents eixos:
l. Adaptar el Comerg Interior a les necessitats de la produc-

socialista

i

de personal treballa-

dor per a la millora dels coneixements professionals, així com I'elabo-.
ració d'un pla d'actuació amb formació gcneral convencional i amb

ció interna, de productes nous o de qualitat, i alhora adaptar'los a
les exigéncies del consum i a les evolucions presents i previsibles.
2. Racionaliuar la distribució per tal d'oferir el servei que els

formació sectorial en aquelles activitats que precisen de noves tecnologies o una millora de les envellides. També s'establiran ajuts a les
organitzacions no lucratives, per portar a terme plans de formació
sectorials o d'olicis i ocupacions concretes avui no cobertes; i millores
per a la gestió a través de I'impuls a l'associacionisme comercial i
empresarial, i la normalització dels procediments de gestió en empreses miqjanes o petites.

consumidors esperen, i que les empreses comercials també puguin
obtenir la rendabilitat que fa interessant el treball en aquest sector.
3. Programar i donar suport als comerciants perqué assoleixin un dt nivel de professionditat.
L'actuació en relació al primer eix ha de permetre una reestructuració modernització del sistema distributiu. Per a aixó caldrá
aplicar les següents mesures en la sistematització de la normaüva i
la defensa del consumidor: regulació de I'ordenament comercial en
defensa de la competdncia; regulació de les vendes no sedentiries; una
normativa antimonopolista en la distribució majorista i en l'actuació
del comerg al detall; acció en la Comissió de Preus de Catalunya;
relorgament de la lluita contra el frau i I'engany en la qualitat dels
productes; adaptació d'horaris a les necessitats generals dels consumidors i a les possibilitats de les normatives de treball, així com una

i

5.2. Comerg exterior
L'acció del govern socialista de la Generalitat en matdria de
ComerE Exterior

aniri

ció catalana tot

i

adreEada a I'inuement

i

progrés de I'exporta-

tenint present les limitacions que marquen

les

competéncies.

Bisicament aquesta acció hauri d'incidir-en la millora de les
estructures técnico-comercials de les empreses i de les entitats que

regulació flexible sectorial o en dates lestives determinades.

les agrupen, per tal de fer possible I'imprescindible accés a les decisions

polítiques i suports que ofereix l'Estat, i a un adequat posicionament
en els mercats exteriors. Els eixos fonamentals de l'acció del govern
seran els següents:

de la distrtibució comarcal i territorial, amb els estudis d'estructura
comercial zonal; i l'elaboració dels Cens Corirercials de Catalunya i

l. I¿ defensa dels interessos de Catalunya davant les decisions
que prengui I'Administració de I'Estat mitjanqant I'establiment d'una
directa efectiva col'laboració sobre el disseny de la política exportadora.
2. La coordinació dels diferents col'lectius on estigui representat
el món de I'empresa: Cambres, Fires, Associacions tdcnico-professionals, Associacions d'Exportadors, Agrupacions SAL Cooperatives,
per tal de crear un contacte directe i efectiu, evitar la duplicitat de
serveis esforgos, actuar com a inductor per a la potenciació de

i

estudis sectorials,
Es desenvolupari una política de finangament que contempli:
ajuts al finangament de les inversions de I'empresa comercial per a
transformació o remodelació empresarial, així com per a remodelacions
reestructuracions sectorials; ajuts a les corporacions locals per finanqar equipaments comercials de tipus col'lectiu; finangament al sector productiu per remodelar estructures de comercialització.
S'establirá un sistema d'assist¿ncia técnica mi$anqant la creació
de serveis d'assessorament assiténcia técnica als comerciants als
sectors productius concrets per programar I'estructuració comercial,
S'aplicari una política de denominacions d'origen i de protecció de

i

i

i

i

i

l'exportació.

i

3. La rcalització d'un projecte global que permeti el coneixement de la nostra capacitat d'oferta i les necessitats d'adequació a
la demanda mundial, tenint present la possible entrada a la Comunitat Económica Europea.
4. La determinació, a través dels estudis pertinents, de les deficiéncies en els estímuls del foment que afecien a I'exportació catalana i llur inciddncia sobre la mateixa, així com la determinació dels
mecanismes necessaris per a la modificació de la situació, tant directa

i

productes de qualitat, productes d'artesania productes ecológics;
s'impulsará el disseny, presentació, env)s i embalatge com a sistema
de millora del producte; així com I'ajut al cooperativisme comercial,
tant en la vessant d'unió de cooperadors per serveis com cooperativisme de distribució.

La política de promoció contemplar) la promoció de productes
determinats; promocions sectorials per a reforEament i impuls de sectors concrets; actuacions sobre urbanisme comercial i racionalització
de zones comercials ciutadanes i zones peatonals; i política de fires i

5. La millora, tant quantitativa com qualitativa; dels diferents
elenents de promoció i comercialització, que també comporta as-

exoosicions,

técnico-professionals sense afany de lucre.

L'actuació del govern socialista té com a objectiu aconseguir
una millora professional de les persones dedicades a I'activitat co-

Tot aixó ens ha de permetre aconseguir una millor conjunció
entre els diferents components de I'empresa i la societat catalana que
faci possible, mitjanEant un esforg comú, una més bona acreditació de
la nostra producció a I'exterior.

com indirectament.

pectes informatius

mercial que contemplari els aspectes de: informació, miqjangant la
creació d'un banc de dades i de documentació comercial a disposició

q1

i

formatius, amb la potenciació de les associacions

D

6. Política pressuposti¡ria i finangament de la Generalitat
coordinació amb I'Administració estatal i amb la perspectiva de desplegar a fons les possibilitats contemplades en la <Ley Orgánica de
Financiación de Comunidades Autónomas> (LOFCA).

La política pressupostária del govern socialista haur) de fer
front a dos grans tipus de problemes. En primer lloc, els derivats de
la mala gestió pressupostária del govern conservador que han conduit
a greus tensions de tresoreria i que ha estat basat en la sistemática
desvirtuació dels pressupostos aprovats pel Parlament i, en segon lloc,
I'actual sistema de finanqament de la Generalitat (i de les Comunitats
Autónomes, en general), els defectes del qual han quedat posats de

2. Determinar el percentatge de participació en el període defini-

i transpardncia del mecanisme previst.
Elaborar les propostes oportunes a partir de les disposiciones actuals,
3. Desenvolupar la línia de finangament prevista en l'article
158,1 de la Constitució i en la LOFCA, en garantia de serveis mínims
i que pot afavorir especialment aquelles zones de Catalunya que patiu a partir de la simplifrcació

manifest repetidament.
En aquest sentit,

i tenint present que encara cal desenvolupar
una normativa complementiria relativament important i que I'any
l9B5 entrari en ügor el mecanisme de finanEament previst pel període

teixen ddficits més acusats.

Els ingressos autónoms de qué üsposa Ia Generalitat

-a

ment tot tenint en compte les limitades quanties que podrien ser
canalitzades a través dels coeficients d'inversió de les Caixes,
Les possibilitats de promoure un pla d'inversions ambiciós finangat amb emissió de Ceute dependran de tres factors:
capaittat de col'locació entre el públic, fet que exigeix
oferir un rendiment competitiu i desenvolupar una tasca de motivació
tot explicant la import)ncia de les inversións que es volen finangar i
destacant la solvéncia de la Generalitat.

-La

vles.

Els ingressos de la Generalitat derivats de I'Estat poden procedir de la recaptació dels tributs cedits, la participació en un percentatge en els impostos no cedibles de I'Estat, les taxes que afecten a
serveis trarisferits, les transferéncies del <Fondo de Compensación Interterritorial)) i altres transferéncies de gestió autonómica i titularitat

caoaittat de dur a terme una oolítica de clarifrcació i
cbl'hboració de les quals
diáleg amb les institucions financeres
resulta fonamental en la col'locació de volums importants de deute-.
que els permeti coniixer amb precisió el marc in qud es mourá la
oolítica financera de la Generalitat.
La capacitat de coordinar adequadament aquesta actuació
amb la política financera del govern central i de les altres Comunitats
Autónomes. en el marc del Consell de Política Fiscal i Financera.

-La

estatal.

La majoria d'aquests ingressos estan sotmesos, com s'ha assenya-

lat, a lortes restriccions. Dins del marge de maniobra disponible, la
política socialista perseguirá els següents objectius:

l.

Millorar I'administració tribuüria dels impostos cedits

són,

fonamentalment, els tributs propis que pugui establir, els recárrecs
sobre impostos estatals i I'endeutament. Els socialistes de Catalunya
no ens plantegem la utilització de cap de les dues primeres fonts, En
canvi, arirb el volum pressupostari actual, hi ha un gran marge de
maniobra pel que fa a I'endeutament que s'arnpliari en incrementar
els ingressos ordinaris de la Generalitat,
La possibilitat d'emetre deute per un volum molt apreciable no
dependrá del marge financer disponible
és molt ampli com s'ha
-que
indicat- sinó de les possibilitats de col'locació en el mercat, especial-

partir.
definitu, els socialistes tractarem d'impulsar decididament
de la LOFCA i de I'Estatut- un procés de revisió del sistema de
finangament per tal de dotar-lo d'una molt més gran claretat i
simplicitat.
En la situació actual, com és sabut, els recursos de la Generalitat són, genéricament, de dos tipus: els derivats de l'Estat
-fonamentalment, per a finanEar els serveis transferits- i els autdnoms. En
aquests moments les possibilitats d'incidir apreciablement en un augment dels primers semblen molt petites, A més, el recent acord de
valoracions- estableix un marc de- finangament limitat, Els recursos
disponibles serviran per a cobrir, bisicament, el finanEament ordinari
dels serveis transferits. Mentre que el finanqament d'inversions que
p€rmetien ampüar el nivell de prestacions s'hauri de cercar per altres

en

-la

7. Política financera
3. Creació de l'Institut de Finances de Catalunya, dotat amb
fons procedents del Presupost de la Generalitat, com una eina b)sica
pel desenvolupament de la política financera del govern autonómic.
L'Institut podri finaniar-se, també, amb I'emissió de valors públics,
oferts a les institucions financeres o al mercat de valors. L'Institut
podri formalitzar els avals concedits pel sector públic autondmic. Així
mateix podri establir aquelles línies de crédit sectorial que siguin
necessiries pel compliment del programa económic del govern.
Dintre de I'Institut de Finances s'integrará un servei d'auditoria.
Aquest servei tindrá al seu cárrec l'análisi de la viabilitat d'aquelles
empreses que hagin d'acollir-se a polítiques sectorials per la via dels
crédits o dels avals.
4, Caldr) dur a terme una negociació amb el govern de l'Estat

La Generalitat té unes compet¿ncies limitades en matdria de
política financera que tanmateix no han estat desenvolupades a fons
en I'etapa anterior. Dins del marc de les competdncies de I'Estatut, la
política del govern socialista desenvoluparh les següents mesures:
l. Establiment de mecanismes de coordinació de I'activitat de
les Caixes d'Estalvi per part de l'Administració autonómica. Aquests
mecanismes hauran de tractar de vincular les Caixes a decisions preses
coniuntament i serviran de suport técnic a la seva activitat, S'establiran fórmules de connexió amb organismes similars de la Federació
Catalana de Caixes d'Estalvi per tal d'evitar duplicitats.
2. S'elaboraran programes d'actuació a llarg termini que, tot
salvant l'autonomia institucional de cada Caixa, assoleixin les majors
potencialitats en relació a la programació económica del golern, Es
coordinar) la política relativa a la inversió prevista a l'Obra Benéfico-

-

que permeti I'ampliació del marge d'actuació de la Generalitat en
quant a la qualificació d'inversions computables per a les Caixes

Social (OBS).
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d'Estalvi. També s'haurá d'impulsar la seva participació en la fase
d'elaboració de les inversions computables disposades pel govern de

institucions de credit oficial.
6. S'establiri una coordinació amb les entitats financeres oue
operen a Catalunya, per tal d'assolir el necessari coneixement de la
distribució per sectors de l'activitat econdmica del conjunt del crédit
desplegada a Catalunya per les

I'Estat.

5, Participació de I'Administració autonómica en les institucions
financeres públiques que operen a Catalunya. Especial importincia té
I'establiment de fórmules de participació i coordinació amb l'activitat

facilitat pel sistema creditici.

8. Suport a la petita i mitjana empresa
L'estructura de I'aparell productiu catal) está marcadament influenciada per la Petiti i Mitjana Empresa (PIME), empreses que
constitueixen la majoria del teixit empresarial de Catalunya i que són
el ferment de les empreses del nostre futur. La seva flexibilitat i
agilitat, així com la seva feblesa i desatenció en alguns aspectes, ens

tra
ió de les nostres empreses per tal
d'e
es, facilitar l'ampliació deli seus
me
oves.
. Els instruments,per dur a terme aquesta política seran I'orga.
nisme específic de les PIME

fa considerar necessária una decidida acció oel seu refo¡cament com a
forma de consolidar el nostre aparell produciiu.
Els socialistes ens plantegem la potenciació de les PIME com un

la

dels eixos importants de

la

nostra política. Aquesta potenciació

que es ireará-dins I'estrucrura"de
govern i les polítiques sectorials dels diferents Departaments. Aquest
organisme portará a terme la política de suport a les PIME, tani per

-

seva acció directa, com per

la que induiri als

diferents De-

Dartaments.

es

basar) en quatre accions fonamentals:

Un objectiu lonamental de la nostra política será el

reconeixe-

Professionals i Organitza.

l. Informació de l'Administració per a poder conéixer la realitat de les PIME, i per poder oferir a aquestes tot el que sigui necessa-

vllids i representatius de les

ri pel seu desenvolupament i nova creació.
2. Formació dels seus quadres i dirigents per millorar-ne la

nformació-dels sectors, com
en tota la concertació, i en el diáleg social i econóort a tots els intents associatius per tal d'aconsesuir

gestió.

onalitat

3. Serveis que

es

i

representativitat d'aquesr conjunt im-

puguin oferir i que per les naturals limitacions

no els tinguin com a propis.

Es promouran una sdrie de mesures legals

4. Ajudes de tipus financer, subvencions i avals, dirigits als
sectors que per l'orientació de Ia política económica global s'hagin
d'ajudar. Així mateix es far) un gran esforg de potenciació de les
Societats de Garanties Recíproques (SGR) per tal que es puguin

i normatives dins

del marc de les competéncies estatutiries, tals com la de'facilitar
l'accés als contractes de les Administracions, subcontractacions, preséncia a manifestacions firals, Llei de I'Artesanat, normatives sóbre
publicitat, aflorament de l'economia submergida, etc., i a través de la
própia Administració es representaran els interessos de les PINIE en
tot el diáleg amb el govern de l'Estat.

translormar en un important instrument de finangament,
Totes aquestes accions tindran com a finalitat la racionalització.

9. Cooperativisme i Societats Anónimes Laborals
Els socialistes desenvoluparem una política de potenciació de
formes d'economia social
de les expressions de la caoacitat
-una
d'iniciativa i solidaritat dels treballadorr- .b* són, el cooperafivisme
i les Societats Anónimes Laborals (SAL),
La promoció del cooperativisme es fonamentará en les següents

2. Les subvencions a les cooperatives de forma individual
es concediran pel finangament d'estudis de nous'projectes que

millorin

la formació dels socis, o promoguin l'agrupació o integració de diverses
cooperatives, o l'intercanvi de tecnologia i experiéncies.

3. Una política crediticia que contempli:
3.1. Aconseguir el traspis de l'Administració de I'Estat, del
nFondo Nacional de Protección al Trabajo", per a destinar-lo a la

mesures:

L La concessió de subvencions a fons perdut a les Federa.
cions de Cooperatives, per branques, destinades a sufragar programes d'activitats concretes encaminades a millorar la realitat de les
entitats asociades, i a potenciar la mixima agrupació de cada branca,

promoció i consolidació d'ocupació. Un cop assolit el traspás es creará
el Fons Catali d'Economia Social.

3,2, Finangament d'inversions a través de la qualificació en
els coeficients d'inversió obligatdria de les Caixes d'Estalvis, de I'endeutament de les cooperatives en la mesura prevista a l'art. ll7 de la
Llei de Cooperatives de Catalunya, sempre que les inversions siguin

sempre que aquestes activitats siguin finangades en part per les própies
Entitats Federades.

La Confederació de Cooperatives de Catalunya, a més de les
subvencions per activitats, comptará amb d'altres per sufragar la centralització i prestació de serveis a les cooperatives, o sigui, aquells que
siguin necessaris i complementaris de les Societats.

i

destinades a I'enfortiment de l'entitat a la creació d'ocuoació.
3.3. Promoció d'una Societat de Garanties Recíproquei i de
les altres societats que configuren el marc de I'economia social. Cana-

?q

de
ralitat per
3:+.
envers les

del cooperativisme s'hauri d'impartir als nivells adequats, als Con'

a garantia subsidiária de la Geneo importincia que ho justifiquin'

lització

i en general als
socis-treballadors. La promoció del cooperativisme requereix, sobretot
en una primera etapa, l'ensenyament de la seva filosofia en els nivells
elementals de I'ensenyament, la qual cosa es podria iniciar a través
d'una experidncia pilot a les escoles que tenen la fórmula de cooperati

sells Reétors de les cooperatives, als cárrecs executius

ontinuat i un conEol exhaustiu

de Crddits de les Cooperatives i
Cooperatives de Crddit, exercit de forma conjunta per.les Federacions
l'Ádministració, de manera que al mateix temps s'aconsegueixi el
triple objectiu d'enfortir la imatge pública del cooperativisme, millorar
la solidesa de les entitats i ampliar qualitativament i quantitativament
els circuits de captació canalització dels recursos financers del

i

ves d'ensenyament.

9. Aconseguir la ripida devolució del patrimoni confiscat a

i

Les Socieüats Anónimes I¿borals (SAL) constitueixen en l'actualitat a Catalunya una realitat fora de qualsevol tipus de control

cooperativisme.

-

4. Una política fiscal que propicii la creació d'un régim fiscal
específic per a les cooperatives catalanes que incorporin com a socis

institucional. Tenen una problemitica específica que ha de ser aborda'
da d'una forma rigorosa, ja que pot obrir noves vies al tractament de
la misi económica industrial. En aquest sentit els socialistes considerem
relacionats
imprescindible el
I'Adminis'
amb el teixit productiu

els seus treballadors.

5. La promoció de les Cooperatives de Serveis Públics, sobre'
tot les destinades a la prestació de serveis no massificats, en les que la
a dels ciutadans i I'Administració pot generai una
recursos i una prestació de més qualitat.
de les relacions entre el cooperativisme catali
el de la resta de I'Estat. Manteniment de contactes estables o
periódics amb l'Alianga Cooperativa Internacional i amb les organitza-

tractament
basat
fació de I'Estat l'adminis

i mundials, i

os públics

aquest tipus d'empreses a fi de donarlos'hi un impuls
racional i efectiu, tant en la regulació com en el seu control.
La Generalitat establir) fórrirules de coordinació enhe les SAL
fi de que aquestes formes d'economia social
de conciliació d'interessos dins d'una Permanent
destinats

i

óions eu.opees

les

Cooperatives.

en general el foment de la intercooperació,

intercanvi d'experidncies i relacions económiques.
7. Potenciació i estímul de les concentacions de cooperatives
amb finalitats económiques.
8. Ia formació empresarial adaptada a les particularitats

a

democrátiques de producció. Aquestes fbrmules
a la consolidació d'empreses rendables

també han de servir per
económicament,

10. Política laboral
tat i igualtat entre les empreses i d'una política de respecte i defensa
dels déts dels treballadors, portará endavant una ferma acció de fisca'
lització de la normativa laboral. En particular aquesta política hau'

EIs socialistes considerem que l'execució de les competéncies en
matéria laboral exercides Per un govern progressista a la Generalitat
pot contribuir, de manera important, a la lluita contra les desigualtats
i lacilitar la defensa i promoció dels interessos dels treballadors. L'efectivitat dels drets econdmics i socials aconseguida de manera democritica i participativa són l'única garantia de la llibertat i la dignitat dels
treballadors- A tal efecte el govern socialista s'inspirari, en I'exercici

r)

de centrar-se en el següent:

i defensa dels drets sindicals a l'empresa'
- Respecte
Control del compliment de la legislació laboral sobre discrimi
nació laboral per raons de sexe, llengua, estat civil o afiliació sindical.
jornada,

sobre
- Control
Control sobre relacions especials de treball.
- Cotizacions a la Seguretat Social i bonilicacions de la mateixa,
- Control esricte en matéria d'aprovació, tramitació i aplicació
d'expedients de regulació d'ocupació i de modificació i extinció de

contiactes de treball per tal d'impedir que per aquesta via es cometin

ciutadans en la

govern
zació i millora

ció a la racionalit'
quines deficidncies

El

fraus.

d'edat.

causen g

objectiu

rigorós d'hores extres.
- Control
Control rigorós de les normes de contractació: treball a temps
- autdnoms,
parcial,
amb les organit'
EI govern de
e vagi més enlli
zacions ñpresenta
i a tal fi els hi
de l'ámbii de l'ex

diversos

ral, així
d'impedir que els drets laborals i sindicals dels treballadors, particularment dels sectors més ddbils, siguin vulnerats,
El govern de la Generalitat proposari a I'Administració de I'Estat la coordinació en l'ámbit catalá dels organismes laborals perta'
s, autondmica i periflrica de I'Estat,
nyents
cions i incrementar la seva efrcácia.
oer tal
els serveis de mediació i arbitratge

-

Persecució de la pluriocupació encoberta.

Control estricte de la contractació de treballadors menors

a
d
Es

autonomies,
Per avanqar
desenvolupa-

aborals

en els Serveis Territorials del Departament de Treball.

El govern socialista,

i

la Seguretat Social transferits a la Generalitat.

com instrument d'una política de solidari-
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i de

i potenciació-

Els socialistes propugnem i impulsarem una política de concertade treballació entre els interlocutors socials representatius
-sindicats
dors i organitzacions empresarials en tots aquells aspectes que correspongui als seus respectius interessos i a l'interis general de Catalunya.
Aquesta política de concertació, que respectari en tot cas l'autonomia
que correspongui
els seus ámbits respectius- a les organitzacions
-en
representatives de treballadors i empresaris, promourá acords d'interis
general i servirá de consulta per a les decisions de política laboral, la
qual competdncia correspon al govern de la Generalitat.
Es potenciari el Consell de Treball com a brgan mixim de
representació dels interlocutors socials en el doble pla d'órgan de
consulta i col'laboració amb I'Administració autonómica, i per fomentar el diáleg i la concertació entre els propis interlocutors socials. El
Consell de Treball, órgan ripartit inspirat en diferents convenis i
recomanacions de I'OIT, impulsari les vies d'acord sobre els aspectes
b)sics que exigeix la modernització de la vida econdmica i social de
Catalunya, com ho són la millora de la productivitat i de les condicions
de treball, els sistemes de solució de conflictes, comissions paritiries,
mediació i arbitratge i noves tecnologies. Igualment ampliari les actuals luncions assessores i consultives a les matdries de política econdmica, financera i social, així com tota qüestió pertanyent a l'ámbit de
I'economia i del treball.
En I'objectiu de la potenciació dels interlocutors socials i el
desenvolupament de la participació institucional ens proposem
facilitar els medis i fons per a la formació económico-social ijurídica
fi de la seva regulació
dels seus membres, així cbm la reordenació

nismes,

de la participació institucional en els diferents orgatant laborals com de la Seguretat Social, quines competéncies

hagin estat transferides a [a generalitat. De manera particular s'establirá la participació al Centre de Mediació, Arbitratge Conciliació
(CEMA), Institut Catalá d'Assisténcia, Serveis Socials (ICASS), Institut Catali de la Salut (lCS). Igualment es creará, amb la participació
institucional corresponent, el Fons Catalá d'Economia (FCE), i I'lnsti-

i

tut Catalá del Temps Lliure (ICTL).
Es realitzaran i difondran totes les estadístiques i estudis necessaris per facilitar un millor desenvolupament de la negociació col'lectiva.
Els socialistes impulsarem una política de potenciació i millora
de la salut dels treballadors i d'humanització de les condicions de
treball dins del marc general d'una política de salut pública, tot
coordinant i prograrnant degudament tots els miqjans i organismes
susceptibles d'incidir en la salut laboral de la població treballadora,
com ho són els centres de salut laboral municipals, els centres de
seguretat i higiene en el treball ja transferits i els que en el futur es
puguin transferir.
Així mateix i amb I'ob,jectiu de consolidar el conjunt de transferéncies produides en matdria laboral, el govern de la Generalitat
realitzari les necessáries negociacions i reajustamcnts amb I'Administració de I'Estat amb I'objectiu de lacilitar la millor adequació possible
dels medis materials i hr¡mans a les finalitats fixades en polítióa laboral, tot mantenint la més ámplia col'laboració amb aquella Administra-

ció

i

els seus organismes perifBrics.

-a

ll. Dur a terme una política de desenvolupament i d'infrastructura i que vertebri el
territori, tot millorant la qualitat de vida i la participació
I

d'administració local

l.l. Política tenitorial

de vegueries

Els socialistes considerem la política territorial més com una
concepció de la forma d'actuació del govern, que I'exercici d'una
compet¿ncia administrativa, tot i que poden haver mesures específiques lligades a aquesta actuació. El que es tracta és de racionalitzar
la utilització de l'espai i dels recursos naturals, no tant a través d'una
actuació directa, sinó amb I'establiment de mecanismes de coordinació
entre els diferents ámbits que generalment actuen de forma autónoma
i amb interessos dilerents i fins i tot contraposats.
Els socialistes ens plantegem la necessitat de canviar el model
territorial existent, que comporta la divisió del territori en zones d'acumulació de tot tipus d'activitats

i

serveis,

tot aprolitant al m)xim

i

i la descentralització

de la Generalitat a través

regions.

En el camp estricte de la política territorial aixó comporta la
millora generalitzada de I'accessibilitat, de la dotació d'equipaments que ara es fa de forma desconcentrada, de la potenciació
de les ciutats mitjanes i dels cenhes comarcals de cara a I'enfortiment d'un sistema de ciutats estés per tot Cahlunya. Per a
I'obtenció d'aquest model cal afegir-hi una política econdmica orientada al foment de les activitats productives, d'acord amb els recursos
existents en les diferents zones.
Tot aixó no pot ler oblidar la tasca de remodelació i modernit
zació necessiria dels centres metropolitans (Tarragona-Reus, Lleida,
Girona), especialment de I'Area Metropolitana de Barcelona que
han de jugar el paper de motor i de dinamitzador de tot el territori,
Millorant les seves característiques qualitatives i tenint com a suport
del seu eslorE tot un país catali, que vol participar perd que no veu a
vegades reconeguda aquesta participació, s'aconseguirá I'objectiu necessari de la integració territorial.
Un instrument fonamental Per a portar a terme aquestes actua-

i

les

economies d'aglomeració peró sense tenir en compte els costos socials

que es generen, i zones d'abandó de recursos i despoblament amb
baixos nivells de qualitat de vida mínimes oportunitats socials i
económiques pels qui volen quedar-s'hi a viure. Tot i que aquest
model actual respon, en part, a situacions objectives del territori, del
nivell de recursos i a I'acumulació, durant molt de temps, d'inversions
privades i sobretot públiques en infrastructures i equipaments, en la
mesura del possible cal evitar que augmenti aquesta divisió. S'ha de
vertebrar el territori fent extensiu al major nombre possible dels seus
habitants un nivell elevat i similar de serveis i oportunitats.
En aquest esforq de vertebració i integració territorial juga
paper
rellevant la descentralització administrativa per mitjá de
un
I'enfortiment dels ajuntaments, estructuració de les comarques a nivell

i

cions de forma racional

i

coordinada, tot aprofitant al m)¡xim els

recursos disponibles, el constituir) la redacció en forma oberta i participada dels plans territorials. S'establiri de forma clara la connexió

i urbanística-, i la planificació
-territorial
econdmica. En el camp fisic es redactari el Pla Tenitorial
de Catalunya, que resumiri els objectius i les principals actuacions
del govern de la Generalitat en aquest camp, d'acord amb el seu Pla
enr€ la planificació fisica
secto¡ial

JI

i

i redacció i

Económic i el del Govern de l'Estat. Aquest Pla complementat seri el
marc dels plans territorials sectorials que redactaran tots els departaments amb forta incidéncia territorial, i els plans territorials parcials
que afectaran a parts específiques del territori, En la tasca específica

d'ordenació del teritori, desenvolupari un paper important l'actual
Institut Catah del Só1, que ampliari el seu camp d'actuació a totes
les necessitats dels diferents sectors econbmics,

Es portaran a terme polítiques territorials específiques en aque-

zones dtalerüa roji com són les obres del mini-transvasament i altres
xarxes d'abastament supramunicipal. Execució prioritiria d'inversions
en obres de prevenció d'avingudes.

lles zones que, per les seves característiques, requereixin un tractament
especial: zones de muntanya, zones de litoral, zones afectades per la
reconversió industrial.

5. Creació d'una administració descenhalitzada de I'aigua
que gestioni els recursos en l'ámbit natural de conca hidrogr)frca i

Una Llei de Fons d'Inversió Comarcal determinari els criteris
objectius per fixar la participació comarcal en el conjunt d'inversions
territorials del Pressupost de la Generalitat. L'obiectiu fonamental del

Fons seri contribuii

a la reducció de les

posta en marxa dels plans zonals de la resta de Catalunya.

Impuls a la participació des de I'Administració local en les decisions
de planificació i d'inversió que en matdria de sanejament Portari a
terme la Generalitat.
3. Aprofitament integral de l'aigua a través de la promoció de
la investigació en matdria de reutilització, el control d'abocaments i
la implantació de mesures legals per a la protecció d'aqüífers.
4. Execució prioriüria d'obres que eliminin els düficits en

que acosti les decisions als interessats.
Es fará una política de construccions

desigualtats socials i

i

obres marítimes orien-

territorials.
Els socialistes ens proposem la creació d'una Societat de Desen-

volupament amb I'objectiu de potenciar les activitats económiques
més adients a cada zona i complementar amb les ajudes necessáries la
reconversió dels indrets més aptes en localitzacions comDetitives.

11.2. Obres Públiques

11.3. Transports

Les Obres Públiques incideixen de forma important en la modernització de I'economia i en la creació d'ocupació. Són I'element primor'

dial en la política d'ordenació del territori i proporcionen al ciutadá
serveis indispensables per assolir una millor qualitat de vida, per la
qual cosa ocuparan un espai rellevant en el programa d'inversions

La política de la Generalitat es basará en dos principis fonamentals: la garantia de I'exercici eficag del dret a la mobilitat dels ciutadans i la utilització de la planificació i programació per assegurar la
coheréncia de les actuacions i la participació democrática en la presa

públiques. En aquest ámbit ens proposem:

de decisions.

carreteres, el desplegament del Pla
de Carreteres de Catalunya a través de la concreció de Ies prioritats
i de la programació en el temps de les obres, amb la realització també
de plans de la xarxa comarcal i local, concertats amb I'Administració
locál corresponent, i que són essencials per garantir una bona accessi'
bilitat inter i intracomarcal i una adequada estructuració del territori.
2, En el marc de donar prioritat a tot el que contribueixi a la
seguretat vial es redactará, de forma immediata, un programa dtur'
géncia de supressió de punts negres d'especial perillositat dins la
xarxa. actual que es poden corregir amb obres de relativa en-

Amb aquests criteris caldrá afermar la condició de servei públic
dels transports de viatgers. Les actuacions en aquest camp s'orientaran cap al foment del transport col'lectiu i cap a la consecució d'una
participació dels diversos tipus de transport en el supósit que Ia de'
rnanda de desplapments de les persones sigui óptima des del punt de
vista de la rendabilitat social.
En el transport de mercaderies es garantiri la concurréncia
en igualtat de condicions dels diferents tipus de transport, amb el
mateix objectiu d'optimitzar la rendabilitat social.
L'acció del govern de la Generalitat es concretari en les següents

vergaoura.

mesures:

L Dins de la política de

i

3, En conseqüdncia amb la voluntat de reequilibri territorial i
de trencament del radiocentrisme de la xarxa vial sobre Barcelona
ens proposem d'endegar el projecte de l'Eix Transversal de Catalunya
amb caricter prioritari, acompanyat de les mesures de revitalització

L

En el hansport de Viatgers per carretera
Elaboració de la Llei de Transport de Viatgers i del Pla
Organitzatiu del Transport de Viatgers de Catalunya així com del
Pla de Transports Col'lectius de viatgers Per carretera, i el posterior
inici de negociacions amb les empreses concessionáries en el marc
dels dos plans i de la Llei de Transports a fi d'adequar progressivament la distribució de línies a la xarxa objectiva.
Millora de l'exercici de les competéncies en inspecció de
transports, reglamentació de l'obligatorietat del tacómetre i estructura-

-

socioeconómica de la Catalunya interior que permetin el seu desenvolupament sostingut.
La política hidriulica es basari fonamentalment en la planifica-

ció de la utilització de I'aigua i de les Obres Hidráuliques necessáries
que permetin la racionalització del seu ús, l'erradicació del malbaratament I'establiment de criteris més justos de finangament, essent
necessari per tant l'elaboració d'un Pla Director d'Aigües. Així mateix s'aplicáran les següents mesures:
L Elaboració del desenvolupament legislatiu de la Llei d'Ai.

-

i

ció eficag dels equips d'inspectors.
Establiment d'acords amb les entitats financeres per a ltober'
tura de línies de crédit destinades a la renovació del parc mdbil i
regular un sistema de subvenóions a línies de tráfic de transport feble

-

gües de I'Estat i deixar clar que I'aigua, com a qualsevol altre
iecurs natural, no pot ésser patrimoni privat sinó un bé de domini
públic. Aquesta norma socialment avanEada permetri que I'aigua
pugui ésser distribuida segons les necessitats existents, sobretot en

Revisió i programació del vigent Pla d'Estacions d'Autobusos per a llur integració en el Pla de Transports Col'lectius per

aquells indrets en els que el seu aprofitament integral és més necessari
Der motius d'escassetat.
2, Compliment del Pla de Sanejament de la Zona 5 ja aprovat

Establiment de negociacions amb els ajuntaments de les árees
metropolitanes i la Corporació Metropolitana de Barcelona per a la
creació d'una Autoritat Metropolitana de Transpofs. Es trasllada-

-

Der carretera.

-

carretera.

-

-
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a aquesta Autoritat la responsabilitat d'establir concerts amb

empreses concessioniries per

a la

4. En el transport aeri es lliuraü un Pla Ingístic de Comuni.
cacions Aéries que delinirá en I'espai una xarxa d'heliports que

les

prestació de serveis d'imbit

possibiliti accions d'evaquació rápida i de prestació d'assistdncia sanitária d'emergdncia, en cas de desastres naturals. En particular caldri
realitzar una nova orientació del Pla d'Heliports d'Auxili Operatiu
al Pirineu i de la política de subvencions al transport aeri.
El criteri básic per a les inversions en infrastructura seri la
coordinació de les corresponents als diferents tipus de transport i

metropoütá.

2. En el transport de mercaderies per carretera i en el marc
d'un Pla Organitzatiu del Transport de Mercaderies i de la nova
legislació específica d'imbit estatal, hi ha d'haver un desplegament
reglamentari i operatiu en matdria d'inspecció de transport de mercaderies. Política eficag de dissuasió d'operacions al marge dels Centres
d'Informació i Distribució de Mercaderies alli on existeixin.

Catalunya, que s'articulará amb el Pla Organitzatiu de Transport de
Viatgers, contemplari la coordinació de les explotacions dels serveis
de RENFE, Ferrocarils de [a Generalitat (FFGC) i Metro, a fi d'aconseguir una xarxa que pugui donar un servei de bona qualitat als
viatgers i a les mercaderies, En particular s'establiri un Contracte-Programa quadriennal amb FFGC. AjÍ mateix, el Pla de Ferrocarrils

d'entre elles es donará prioritat a les destinades a conservació, manteniment racionalització de les existents. De forma immediata ens
proposem I'habilitació dels c.rédits pressupostaris necessaris per executar les obres d'infrastructura necessária per a establir la integració
tarifaria dels transporh de viatgers en I'ámbit de Ia conuibació
barcelonina.
Es pressupostari i adjudicará de forma progressiva la construcció
d'infrastructures i execució de superestructures als trams de la xarxa

contemplará les mesures necessiries per fer compatibles les seves deter-

de metro

minacions amb la planificació integral del transport metropoliti que
es dugui a terme en l'ámbit de conurbacions.

funcionament

3. En el transport per ferrocarril, el Pla de Ferrocarrils

i

de

i

de la línia de FFGC que haurien d'haver entrat ja

i

les obres aturades.
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que encara es troven en fase de construcció o bé tenen

III.

Una Generalitat eficag i descentralitzada per avangar en
I'autogovern de Catalunya
lles qüestions que són de llur interés, I li correspon, finalment, desenvolupar a fons, amb decisió política, les seves competdncies normatives
sobre estructura i funcions dels governs locals de Catalunya.
Cal canviar una política, com la desenvolupada pel govern que
an acabá, que s'ha caracteritzat per la seva manca de responsabilitat
envers les administracions locals i per donar un tractament exclusiva-

Els socialistes tenim una llarga tradició de lluita per les llibertats
nacionals de Catalunya. Al llarg de quatre anys les ldgiques dificultats
que comporta la reforma profunda de l'estructura territorial de l'Estat
han provocat, moltes vegades, problemes d'adaptació en els ritmes i
inevitables processos d'ajustament. Tanmateix, els socialistes proclamen la nostra convicció compromís que el mandat constitucional
seri aplicat de manera satisfactória per a les aspiracions autondmiques
del poble de Catalunya, per tal d'avanEar en la consolidació i aprofundiment del nostre autogovern. Aixó no s'aconseguirá amb una política
com la desenvolupada lins ara que ha reproduit a escala catalana una
administració ineficag, centralista i de clientela.
Els socialistes considerem que el redregament en aquest camp
resulta absolutament necessari. El nostre compromís de consolidar i

i

ment administratiu a problemes poiítics.
Els socialistes tenim la ferma intenció d'establir lligams d'estreta
col'laboració amb els Ajuntaments i la resta d'administracions locals i
acabar d'una vegada amb recels i sectarismes.
Ens proposem així mateix, I'elaboració d'una proposta que contempli una necessiria Organització Territorial nova adaptant-la a
la realitat Dresent de Catalunya en base a I'ampli acord de les forces
polítiques parlamentiries, institucionals i socials del país, interessades
en la mateixa, i en col'laboració amb una comissió d'experts.

aprofundir I'autogovern de Catalunya es concreta en I'exercici de
I'acció de govern en els següents aspectes:
En primer lloc en la vertebració institucional de Catalunya.
Els socialistis posem aquest objectiu en el primer rengle de les nosties
preocupacions. Només la consolidació d'una Administració dotada del
que hem anomenat sentit dtEstat pot aconseguir I'objectiu de servir
els interessos permanents de Catalunya donar a les Institucions
I'autoritat moral indispensable per a I'afermament del projecte

ha de ser cqpag d'aprofitar tot el contingut
-Catalunya
tant de I'Estatut com de la Constitució que I'emmarca.
Cal utilitzar a fons I'Estatut i superar la realitat d'avui a través
de I'acció per assolir totes les capacitats d'autogovern a qud tenim
dret. I quan el procés ho requereixi, caldri plantejar-se la seva millora
per tal de potenciar els continguts de I'autonomia, ja que res no pot

autonómic.

ser considerat com a immutable. El desplegament autonómic permetri,

-

i

La possibilitat d'impulsar un aparell administratiu eficag

i

si es verifica d'una manera eficient, obrir

noves perspectives d'un
camí que pels socialistes té la fita del federalisme.
socialistes etrs proposem fermament recuPerar el pres'

igil

constitueix una oportunitat histórica que no pot ésser ignorada.
Tanmateix, aquest objectiu no s'ha d'aconseguir en detriment de la
necessiria neutraliht de I'Administració que en bona part depén de
la seva capacitat per situar-se per sobre de les opcions partidistes i
del respecte i l'escrupulositat amb qué són aplicats els procediments
formals. El menyspreu per aquests procediments porta al clientelisme
a la falta de rigor en l'administració dels recursos. Pels socialistes
constitueix un propósit central de I'acció de govern assegurar que
l'Administració tingui una actuació eficag i neutral, al servei de tots
els ciutadans. L'Escola d'Administració Pública esdevindri, en aquest
sentit, un instrument important realitzari entre altres, cursos de
reciclatge i d'alta especialització per als quals es confactará el profes'

-Els
tici de Ia institució autonómica arreu de I'Estat. Es

necessari

cóntribuir activament a la formulació de la beva estructura teri.
torial. Els socialistes apostem sincerament per una interpretació fede-

ral de l'Estat de les Autonomies consagrat a la Constitució,

i

Som

conscients que aquesta interpretació no s'imposari mecinicament sinó

a través del diileg constant i amb la corresponsabilització profunda
en la tasca de transformar un Estat de caricter centralista en I'Estat
configurat en la nostra Constitució democrática.
Perd aquest di)leg ha d'ésser sincer, amb uns objectius definits i
defensats amb el mateix llenguatge dins i fora de Catalunya. Ha de
basar-se en el reconeixement de la inevitable confrontació de posicions
de partida que tot diileg suposa. Perd sense caure en els excessos
demagógics de plantejament per acabar amb I'acceptació de solucions
técnicament claudicants i, a continuació, tractar d'explotar el sentiment de frustració col'lectiu en batalles sense sortida.

i

sorat adequat.

La Generalitat de Catalunya és la institució representativa del
conjunt del poble de Catalunya. I¿ seva tasca respecte a les admi'
nistracions loc¿ls és absolutament prioriti,ria, A la Generalitat li
correspon potenciar i vetllar per I'autononia local. Li correspon
expressar globalment el conjunt de les administracions locals en aque-

l. Vertebrar una veritable Administració Autonbmica, eficag i descentralitzada,

desplegada
d'acord amb les necessitats que en derivin de la organització territorial de Catalunya

l.l.

constitueix una prioritat per a la vertebració democritica del país i
una condició indispensable pel redreEament nacional de Catalunya.
Reforma que s'ha de proposar aturar la tendéncia actual de reproduir
miméticamente a Catalunya l'estructura org)nica de I'Administració
de I'Estat, circumst)ncia que perillosament va configurant una Administració d'estructura provincial, sense identitat própia i, per tant,
intercanviable per simples fórmules d'administració periltrica o regiolormulació del qual
nal, Només un estil administratiu nou
-en la
l'Escola de I'Administració Pública de Catalunya ha d'assumir un rol
primordial- i una clara voluntat política de reivindicar-lo i de construir-lo, poden dotar a Catalunya d'una autdntica Administració autonómica al servei d'una societat moderna i de progrés.

Una Administració Pública eficag,

tenitorialitzada i neutral
Després de quatre anys de govern autonómic, encara ara molts
ciutadans de Catalunya no perceben com a própia l'Administració de
la Generalitat, atés que aquesta continua allunyada del ciutadi per
un estil d'actuació jurídica i material que incorpora vicis de funciona-

ment tradicionals,
Els socialistes enfront d'aquesta realitat creiem en la necessitat
d'una reforma de l'Administració autonómica que recondueixi l'actual
situació. No respon a una simple exigéncia tecnocrática, sinó que

3+

4.

Cal superar la situació heretada que s'ha caracteritzat per una
i per la manca de transparéncia en gran part dels

I¡

coordinació adminisnativa

En la mateixa línia de racionalització dels propósits anteriors cal
potenciar una coordinació adient entre els diversos Departaments i
Organismes de la Generalitat per tal d'assolir una actuació de conjunt
que esdevingui coherent i unitária. Coo¡dinació que cal fer extensiva
a les unitats i organismes dependents de cada Departament per tal
d'evitar la dispersió d'esforqos i el malbaratament dels mateixos, així
com a les relacions entre I'Administració autonómica i la resta d'Admi-

gran arbitrarietat

contractes realitzats, així com en un insuficient aprofitament del perso-

nal transferit per llocs de comanament, La transparéncia en la contractació administrativa i laboral, i la promoció en funció de les potencialitats del personal transferit, seri un dels nostres objectius fonamentals
en la nostra política de la funció pública.
Pels socialistes, aquest propósit de reconduir I'actual situació de
l'Administració autonómica es vertebra al voltant d'una sirie de criteris que han d'informar el desenvolupament administratiu,
l. I¡ descentralització adninishativa
Un primer objectiu de la reforma de l'Administració autonómica
és el de delegar algunes funcions i competdncies dels órgans autonómics als Ajuntaments i a altres ens tenitorials de Catalunya, en el
context d'un procés de redistribució territorial i administrativa de les
compet¿ncies a complir en els propers anys, Aquest procés de descentralització suposa implícitament la transfleréncia de les dotacions pressupostiries corresponents a I'ens receptor de les competincies, Altrament, la descentralització equivaldria
-tal com ha succeit en algunes
ocasions en els darrers anys- a un simple desplaqament de la cinega
dels serveis. D'altra banda, a més dels beneficis derivats de la prestació dels serveis per I'Administració més próxima al ciutadi, una política coherent de descentralització hcilitará una millor utilització dels
recursos per part de les Administracions autonómica i local.
2. I¿ desconcentració administrativa
Aquest segon criteri de reforma administrativa fa referincia al
trasllat de I'exercici de funcions o compet¿ncies dels drgans superiors
de l'Administració autondmica als inferiors, En aquesta línia d'actuació,,un cop definida I'organització territorial de Catalunya, cal localitzar progressivament unitats de I'Administració de la Generalitat en
árees territorials d'imbit supracomarcal, Aquests imbits administratius hauran de configurar-se des d'una perspectiva interdepartamental,
es constituiran procedint fonamentalment a una redistribució dels mitjans existents i-tindran atribuides les funcions i el personal necessari
per a atendre els ciutadans en primera inst)ncia administrativa. En
aquest sentit cal crear la figura del Delegat de Serveis de la Generalitat amb funcions directives i de coordinació de tots els serveis de la
Generalitat en l'ámbit territorial que finalment es defineixi.
3, [a reorganització d€ls Departaments

nistracions públiques que actuen a Catalunya,

i

a les relacions d'aque-

lla amb I'Administració Central de I'Estat.
5. Una técnica i un estil administratiu propis de Catalunya
Catalunya no es pot conflormar amb I'Administració deficient de
qué I'ha dotada I'anterior govern de la Generalitat. Des d'aquesta
perspectiva convé elaborar un pensament, una tdcnica i un estil administratiu propis de I'autonomia.
En aquest sentit ha de correspondre a I'Escola d'Administració
Pública de Catalunya, notdriament inoperant fins ara, aquesta tasca
fonamental de dotar a I'Administració de la Generalitat de la capacitat
necessária per a respondre singularment als reptes que planteja la
complexitat
i la dinimica de la vida econdmica i social de Catalunya.
Els socialistes ens disposem, en aquest context, a configurar un
nou estil administratiu, impulsar una nova dtica dels funcionaris basada en els valors de la legalitat constitucional, la identificació amb els
fins institucionals de la Generalitat, la imparcialitat i el servei a la
comunitat. De manera paral'lela caldri potenciar la motivació del
personal de I'Administració en el compliment de les seves funcions
mitjanEant, entre altres mesures, la divulgació dels programes d'actuació que corresponen a cada instáncia administrativa superior, de manera que els funcionaris puguin percebre el sentit global de llur aportació
en el coniunt de I'actuació administrativa.
O. i,eplantejanent dels circuits de gestió administrativa
Convé una revisió dels circuits de gestió de I'Administració, per
tal de superar la crónica lentitud de la tramitació d'expedients i
assegurar nivells adients d'efidcia en I'activitat administrativa en general. En aquest sentit, al marge dels recursos i garanties previstes a
la Llei de Procediment Administratiu, que emparen a tots els interessats, es creará un servei de control de gestió i d'informació administrativa que procedeixi d'ofici a comprovacions periódiques dels circuits
de gestió dels centres administratius, alhora que proporcioni als ciutadans que s'hi adrecin les informacions necessáries per orientar-les en
la seva relació amb l'Administració pública,

Les estructures orgániques dels actuals Departaments del govern
de la Generalitat s'han creat precipitadament i, en part, sense respectar criteris elementals d'economia i racionalitat administrativa, criteris
que reflecteixen un cert mimetisme respecte a I'organització ministerial
del govern.de I'Estat.
D'altra banda, la situació actual es caracteritza per una excessiva divisió de les funcions assignades a cada Departament, per una
inflació de cirrecs singulars i per una plantilla orgánica global que
s'ha confeccionat per simple agregació dels creixements desordenats
dels diversos Departaments. En aquest aspecte els socialistes ens proposem, en un termini de sis mesos, procedir a una reorganització dels
Departaments en la seva estructura org)nica i territorial.
Paral'lelament, cal endegar un procés que freni el creixement
exponencial del funcionament i de l'estructura administrativa. Progressivament amb la pruddncia que les circumstincies exigeixin, junt
amb la revisió de l'actual esquema de Direccions Generals i de Serveis,
convé introduir la ldgica piramidal en el desenvolupament de les
plantilles, i també la remodelació dels cárrecs que convingui.
Els propdsits esmentats exigeixen una reordenació de les funcions
i una redistribució dels efectius i, també, aprofitar millor els recursos
disponibles, així com una separació nítida entre els cirrecs de responsabilitat política, els cimecs de confianqa la resta de funcionaris.

Ia Ilei de la Funció Pública de Catalunya
La solució definitiva al conjunt de problemes que té plantejats el
personal de la Generalitat només podrá canalitzar-se a través de la
Llei de la Funció Pública de Catalunya. En aquest sentit en un
termini mixim de sis mesos a partir de la constitució del nou govern
de la Generalitat aquest presentari al Parlament de Catalunya el
7.

consegüent projecte de llei.

Mentrestant, en l'ámbit de les seves compet¿ncies en el marc de
la normativa básica de I'Estat, el Consell Executiu de la Generalitat
disposari i aplicari aquelles mesures que esdevenen urgents i imprescindibles per a reconduir l'actual desordre que caracteritza la funció
pública. Des d'aquesta perspectiva, caldri dictar mesures per fer homogdnies les condicions de treball, amb I'aplicació progressiva que

i

calgui, en funció de les necessitats dels serveis i de les disponibilitats
pressupostiries, d'integració dels col'lectius de persgnal de diferent
procedincia en un conjunt harmónic, d'identifrcació de cinecs de
comanament'en base a criteris d'objectivitat i de capacitació, i d'ordenació de la representació de I'Administració autondmica en els di[erents ámbits territorials i funcionarials.

i

JJ

1.2. L'Administració Local a Catalunya

possibilitat d'aplicar noves lormes de gestió que permetin una agilització de l'Administració.

L'esforE socialista per vertebrar una Administració autondmica
de les característiques anteriors seria incomplert sense un esforg parallel oer racionalitzar I'Administració local.
La competdncia legislativa es distribueix entre els tres nivells de
I'Administració Pública, de manera que a l'Estat li correspon la legislació básica de régim local, mentre que l'Estatut d'Autonomia estableix
la competdncia del Parlament en el desenvolupament d'aquesta a
I'Administració local li correspon la potestat reglamentária concretada
també obligació- de dictar Ordenances que
en la prerrogativa

-

-i

la

ciutadans tinguin accés als documents

En el marc de la Constitució

i

i

acords de les Entitats Locals

- Establir els fonaments i supósits que permetin Ia regulació
del procediment del rdgim de sancions i de separació dels cárrecs
electius, malgrat que aquest rdgim constitueixi matiria prbpia de la

normativa dictada pels poders Estatal i

Autonómic.

els

.susceptibles de recurs, en els termes establerts per les lleis procedimentals i contencioses.

i

precisin I'aplicació de

Garantir els drets dels ciutadans i llur participació en

órgans de govern, així com la defensa de llurs drets enfront de I'actuació de les Entitats Locals. En aquest sentit s'hauri de garantir que els

legislació electoral.

En definitiva, la Llei d'Administració Local catalana es limitari
a dictar unes normes bisiques i generals que garanteixin els principis
esmentats, que permetin racionalitzar I'Administració catalana i que
oossibilitin la catalanitat de les nostres institucions.
La redacció de la LIei d'Administració Local ha d'iniciar-se
amb la máxima urgdncia. El seu contingut i acceptació general esdevenen tan importants com el calendari d'elaboració, presentació i aprovació. En aquest sentit, resulta necessari elaborar un text que contempli
els punts de vista dels organismes i institucions directament implicades, de manera que el seu contingut sigui assumit per una base social
el més ámplia possible. L'elaboració d'una enquesta, prdvia a la redacció d'un Llibre Blanc sobre el Rdgim Local Catali, contribuiri a una
elaboració óptima de la Llei.

de l'Estatut. la Generalitat té

compet¿ncies per legislar sobre Administració local. L'exercici d'aquestes competdncies, peró, esti restringit pel contingut de les normes
bisiques que sobre Administració Local dictin les <Cortes Generales>.

'

La Llei que haurá d'elaborar el Parlament de Catalunya, i que establirá els pressupósits fonamentals posteriorment desenvolupats en els
corresponents Reglaments, hauri d'ajustar-se als criteris següents:
Regular amb carácter general les institucions locals catalanes,
Hauri de ser una Llei per a totes les Entitats Locals i ens
públics, de manera que reguli els pressupostos bisics de les comarques,
municipis, irees metropolitanes... i que contempli els'diferents nivells
de govern i d'administració, de planificació, de gestió i de representa-

-

ció política.

Contemplar la plena autonomia de les Entitats Locals pel
que fa a I'exercici de llurs competdncies i funcions, circumstáncia que
suposa que I'exercici de les competdncies d'aquestes Entitats no hauri
de dependre de cap autoritat o entitat política o administativa; que
perqud es puguin executar llurs acords no hauran de requerir aprovació posterior per part de cap altra entitat, i que llurs decisions no se
suspenen, anul'len ni revoquen per part de cap autoritat política o
administrativa, exceptuant els casos en qué intervenen motius de
legalitat que han d'ésser sancionats únicament per l'autoritat judicial.
Mantenir un criteri pluralista d'atribució de competéncies i
considerar els difcrents tipus á'entitats locals segons criterii de pobla-

-

1.3. Una nova organització territorial que eviti la
duplicitat d'Administracions i penneti vertebrar
eficagment I'organització periférica de la
c,eneralitat
Els socialistes som conscients que només amb un gran esforE
que permeti assolir una mixima coincidéncia entre les diferents forces
polítiques parlamentiries es podri desenvolupar un model d'organització territorial d'acord amb el que estableix I'article 5 de I'Estatut
d'Autonomia. Els criteris de racionalitat obliguen a que el model
escollit eviti duplicitats funcionals tot i garantint l'autonomia de les
diferents entitats territorials
D'acord amb I'Estatut, la Generalitat de Catalunya estructurar)
la seva organització territorial en municipis i comarques i podrá crear
demarcacions supracomarcals. S'estableix, també, que podran ser creades agrupacions basades en fets urbanístics i metropolitans i altres de
caricter funcional i amb fins específics.
L'organització de'la Província es contempla com a entitat Iocal i
com a divisió territorial básica per a les activitats de I'Estat.
Els socialistes considerem com a principis inspiradors del model

-

ció, actiütat, etc.

-

Hauri

de sostreure's de

la tradició de relermar el presidencia-

lisme local, de manera que no s'impedeixi la possibilitat legal de
delegació de funcions tant pel que fa referdncia a órgans unipersonals
com col'legiats.
Permetre I'exercici de la facultat d'autogovern, defrnint un
esquema mínim i general per a aquelles corporacions que no s'atorguin
un Estatut o Carta, així com uns requisits mínims també per a aquelles que s'atorguin un document constitutiu. Entre altres extrems l'Estatut de l'oposició hauria de quedar mínimament definit per tal de
permetre una tasca efectiva de col'laboració des de l'oposició.
Contemplar les institucions locals com organismes polítics i
de orestació de serveis i tenir en compte elements com ara l'eficácia
de ia gestió o les economies desec-onomies d'escala, Una de les

-

territorial els següents:

-

l.

i

El Municipi

Els municipis són els ens d'administració local i les unitats bisiques de la convivéncia dels ciutadans. La funció primordial de l'Ajuntament és la representació política dels interessos del poble gestió
dels serveis susceDtibles d'ésser-ho a nivell municipal.
-municipal.
Aquesta
A Catalunyi es dóna una gran diversitat
realitat genera diversos i variats problemes, des de la capacitat real
de molts municipis a prestar els serveis que la llei els hi atorga, a la
relació indirectament proporcional entre superficie el seu nombre
d'habitants.
Sense alterar de forma substancial I'actual nombre de municipis,
tot afavorint les concentracions voluntáries, des del govern de la

finalitats primordials de les Entitats Locals és la de garantir uns
serveis públics amb la mixima economia i eficicia, condició que només
oodr) realitzar-se si se selecciona el millor sistema de prestació. La

i

creació de Corporacions Locals, d'organismes de gestió (mancomunitats, consorcis, concerts.,,) han de servir per a un major racionalisme
i efrcácia en la prestació de serveis i per alleugerir el treball de les

i

instincies Iocals d'arrel electiva.
Fomentar la constitució de cooperatives i entitats col'laboradores en els diversos camps socials, el qui suposari un bon servei per a
les Corporacions Locals. En general la legislació haurá de facilitar la

-

i
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A tal efecte es creará una Comissió d'Assesorament formada per
institucions, entitats representatives del Municipi, universitats catalanes i experts de reconegut presigi,

Generalitat, amb la col'laboració de les organitzacions representatives
dels Municipis, es realitzari una aprofundida anilisi de cada municipi, punt de partida per a una efectiva organització territorial.
Els Ajuntaments, d'acord amb la seva capacitat podran assumir
la gestió de determinats serveis avui exercits des de la Generalitat i
les Diputacions.
Els Ajuntaments de més de cent mil habitants que així ho vulguin disposaran per a llur organització territorial d'una Carta Municipal própia,
Una política d'equilibri territorial de prestacions de serveis
s'estructura i fonamenta a havés del potenciament dels municipis que
exerceixen un paper dinamitzador en un territori específic. En aquest
sentit s'haurá de determinar, en el termini més breu possible, una
proposta de ciutats caps de comarca,

.

1.4. Una socieht més lliure i solidiria: la seguretat
i I'Administració de Justícia
Els esforEos que els socialistes esmergarem en la reforma i consoi locallidació de I'Administració Pública a Catalunya
-autonómica
restarien incomplets si no realitzéssim esforgos paral'lels per avanEarvers una nova societat més lliure, més solidária més segura, a la
qual, en definitiva, ha de servir qualsevol Administració Pública.
L4. L I¿ Seguretat Ciutadana i la Protecció Civil
Malauradament, la dificil situació económica dels darrers anys
ha augmentat la inseguretat general i creat una certa intranquil'litat
en I'inim dels ciutadans fins el punt que una de les principals demandes actuals fa referdncia a la seguretat pública, que cal millorar amb
cardcter d'urgéncia. Resulta clar que lajustícia social i la lluita contra
I'atur i la incultura han de constituir les solucions del problema de la
delinqüdncia; tanmateix, una acció policial eficaE i una Administració
de Justícia igil pot contenir els delictes dins de marges raonables
mentre no s'assoleixin aquells objectius socials que són els que, d'una
manera estable, han de donar suport a una societat més confiada i

i

i

2. I¿ comarca
Ens d'administració local i de representació política, amb autonomia, luncions i competéncies própies. Planificar, prestar serveis i ges-

tionar aquells que ultrapassin l'imbit dels municipis, a més d'altres
serveis avui assignats a la Generalitat
les seves funcions més essencials.

i

a les Diputacions, han d'ésser

La comarca ha de constituir el territori bisic per dur a terme
una política equilibradora a Catalunya a I'entorn d'una ciutat cap de
comarca o ciutat intermddia dinamitzadora d'una realitat comarcal.
El Mapa Comarcal de Catalunya respondrá a aquest principi de

més esperanEada.

vertebració territorial.
Per la seva realitat geo-política les comarques són molt diverses,
fet que fa impensable una homogeneitat funcional. Cada comarca
disposari d'un Estatut o Carta Comarcal que delimitari el grau i el
marc de compet¿ncies que pot assumir en un determinat període de

Existeixen unes necessitats policials que s'han de cobrir ja que
en bona part I'existdncia i funcionament de I'Estat és possible també
gricies a I'aparell policial, i d'altres per garantir que I'activitat quotidiana dels ciutadans no sigui interferida per actes de delinqüéncia.
Ambdues vessants de l'activitat policial no són antagóniques sinó
complementáries, ja que en les societats contemporánies I'acció policial
es desenvolupa a una escala que aplega des de les intervencions assis-

temps.

La Corporació Metropolitana de Barcelona tindri la naturalesa
de comarca i podrá ésser com a tal receptora de la gestió de determi'
nats serveis avui exercits per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. La seva carta comarcal assegurar) la participació
de tots els municipis que la formen, així com la possibilitat d'organitzar divisions funcionals en el seu si.
La Llei d'Organització Territorial de Catalunya haurá de definir
I'imbit territt¡rial de la CMB, a partir de I'actual, i regular les seves
relacions amb les altres comarques en el sí de la seva Vegueria.

tencials fins a la lluita oberta contra el crim organitzat, En aquest
sentit qualsevol agent policial ha d'estar capacitat per a atendre totes
les demandes ciutadanes, per bé que I'acció policial precisa d'una
especialització per a ésser autdnticament efectiva, especialització perd
que no pot confondre's amb descoordinació i treball separat.
La Generalitat participa en la coordinació de I'actuació de la
policia de la Generalitat i dels Cossos i Forces de Seguretat de I'Estat
a través de la Junta de Seguretat, formada per un nombre igual de
repr€sentants del Govern i de la Generalitat (art. 13.6). Preveient així

3. La Vegueria
Les piovíncies constitueixen el territori per a l'organització terri'
torial de I'Estat De la mateixa manera les vegueries han d'ésser-ho
per a I'organització territorial administrativa de la Generalitat.
Les vegueries han de respondre al principi de I'eficácia administrativa i establir-se d'acord amb les realitats territorials configurades i
consolidades. Podrien tenir la condició de vegueria, a més a més, la
zona metropolitana de Barcelona, I'Alt Pirineu i les Terres de I'Ebre.
L'administració desconcentrada de la Generalitat podrá completar'se

miteix que la Junta de Seguretat també determinañ llEstatut, Reglament, dotacions, composició numérica, estructura i reclutament de la
policia de la Generalitat (art, 13.7).
La Generalitat ha de desplegar una política policial destinada a
assolir el sostre de la competéncia definida per I'Estatut d'Autonomia
i capag d'ajustar Ia policia a la nova problemática delictiva. Aquesta
política policial, a més, hauri de conciliar dos principis complementaris: la necessitat d'acostar la policia a la població i la conveniéncia
d'integrar les actuacions dels diferents serveis policials en un
mateix sistema de seguretat pública (coordinació), Aixó suposa l'articulació de totes les actuacions de la Generalitat de Catalunya en
aquest ámbit entorn de cinc eixos bisics:
l, L'articulació de la policia en una base prioritiriament
local. Es tracta, abans de res, de recondixer el principi segons el qual
no hi ha justificació per prestar a una escala superior tots aquells
serveis que es poden prestar amb una millor relació cost/benefici en
una escala inferior. En aquest sentit cal reconéixer les immillorables
possibilitats que tenen les Policies Locals per a oferir un servei públic
de protecció_que s'ajusti-a les necessitats reals i canviants de la seva
comunitat. Es en el nivell local d'organització.on els ciutadans hi

i

amb la creació d'oficines comarcals,
La vegueria de I'Alt Pirineu, donades les específiques condicions
de la magnitud del seu territori i de la seva naturalesa geográfica,
s'estructurar) amb I'obertura d'oficines comarcals de la Generalitat

als caps de comarca i, per raó de la singularitat histdrica i cultural,
seran legitimaacollirá l'especificitat de les institucions araneses
des per

Llei del Parlament- en el seu

si.

-que

Reduirem les competincies de les Diputacions catalanes per tal
de limitar llurs funcions a les própies de I'Administració local amb
una intenció de reforEar I'autogovern de Catalunya,
L'organització territorial haurá de configurar-se a través d'una
Llei que promulgui el Parlament de Catalunya, fruit del treball d'una
pondncia conjunta de totes les forces polítiques en ell representades.
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I'existéncia d'un sistema general de seguretat pública a Catalu.
nya. La cobertura del territori per part de les Policies Locals i de la

troben les millors oportunitats per a col'laborar responsablement en la
consecució dels objectius del servei policial. D'una banda, participant
en la formulació de les prioritats policials i col'laborant en I'exepució
de determinades funcions, com ho poden ser les destinades a prevenir
la delinqüdncia. De l'altra, amb I'exercici d'un control democrátic
molt més directe i eficaE de les actuacions de la policia,
L'acceptació d'aquest principi comporta:
El reconeixement de la important responsabilitat que tenen
Ies comunitats locals en el manteniment de la seva própia seguretat.
La qual cosa s'hauria de traduir en les corresponents modificacions
en la legislació d'ordre públic (la potenciació de I'Alcalde com a
autoritat en matéria d'ordre públic) i de régim local (ia incorporació
del servei de policia com de prestació obligatória per a tots els ajuntaments, així com el corresponent augment dels recursos financers transferits a les Corporacions Locals per aquest concepte).
1,2. El reconeixement de la indubtable necessitat d'una política
coordinadora destinada a oal'liar les limitacions de difereni ordre
amb qud es poden trobar ils ajuntaments a I'hora d'organitzar un
servei complet de policia.
2, La racionalització dels recursos policials en unitats que
permetin una adequada capacitat d'intervenció. Una de les primeres finalitats de la política de coordinació de les Policies Locals ha de
ser la racionalització dels recursos existents en unitats que permetin
disposar d'una adequada capacitat d'intervenció policial. De no ler-se
així, I'excesiva dispersió dels efectius condemnaria les Policies Locals
a mantenir-se en un nivell crdnic d'inefic)cia i deixaria a les resoectives poblacions en una situació de clara indefensió davant la delinqüdncia. D'altra banda, tampoc convé oblidar que una excessiva dispersió
d'efectius redueix, de fet, l'ámbit d'acció de la policia als petits delictes

de policia científica a totes les policies de Catalunya, Aixó suposará la

l'obliga a deixar de banda aquells altres que, com els de <coll

possibilitat de que tots els policies tinguin accés a uns mateixos serveis

Policia Autonómica no és, per sí mateixa, suficient per garantir l'existdrtcia d'un sistema general capag d'integrar totes les actuacions policials destinades a salvaguardar la seguretat ciutadana. Cal, doncs,
que la Generalitat promogui l'establiment de canals eficagos de coordinació operativa i d'unifrcació dels principals procediments operatius
utilitzats per la policia.
L'acceptació d'aquest principi comporta:
4.1. La ootenciació de la <Comissió de Coordinació de les Policies Locals de Catalunya, com a veritable drgan de canalització de la
oolítica de la Generalitat en aouest ámbit, Dotada de la suficient
iutonomia i poders, la Comissió-s'ha de convertir en I'eina principal
de coordinació entre els diferents serveis policials de Catalunya.
4.2. La creació d'un sistema de formaóió destinat a cobrir ies
necessitats que, en aquest ámbit, puguin tenir tots els serveis de
policia de Catalunya. La qual cosa requerir) d'instruments adequats
(la conversió de l'actual Centre de Formació dels Mossos d'Esquadra
en I'Escola de Policia de Catalunya i el reconeixement de les Éscoles
de la Policia local existents) i de la promulgació de normes destinades
a garantir els mínims exigibles per poder accedir a una plaqa de
policia (haver superat el Curs de FormacióBásica en un centre reconegut per la Generalitat) o bé per ocupar una plaqa de comanament.
4.3. El desenvolupament d'un sistema integrat d'inlormacions
policials que, servint-se de les possibilitats de la informática, hciliti
als diferents serveis policials existents a Catalunya un canal adequat
oer intercanviar-se informacions d'interds policial.

l.l

i

'

blanc>, resulten molt més perjudicials per a la comunitat.
L'acceptació d'aquest principi comporta:
2.1. La conveniencia de promoure les agrupacions del petits serveis locals de policia (la major part dels existents a Catalunya) cn
serveis d')mbit mancomunat o comarcal en tots aquells casos en qué
la realitat territorial aií ho aconselli,
2.2. La convenidncia de promoure la creació de serveis metropolitans de policia en aquells casos (el més clar, sens dubte, ho és el de
l'Area Metropolitana de Barcelona) en els que la diferenciació administrativa entre municipis no amaga l'existdncia d'una mateixa realitat
urbana que els engloba.
3. La cobertura del conjunt del territori de Cahlunya. La
plena responsabilització dels municipis en el manteniment de llur
seguretat pública, així com el paper preponderant acordat per les
Policies Locals, no resol tot el problema. Cal I'existdncia d'una policia
que tingui jurisdicció i capacitat operacional per poder intervenir en

+.+. La Generalitat hauria d'oferir eÉ ,erueis d'uns laboratoris

especialitzats de policia científica.

5. La coordinació de tots els serveis de policia a Catalunya.
Óbviament la reforma en profunditat de l'organització policial existént
a Catalunya no tindria cap sentit si no anés acompanyada de la
coordinació
acomodació a la nova realitat estatutária, de tots els
serveis oolicials de forma molt especial de les Forces i Cossos de
Seguretit de l'Estat dels serveii de policia de la Generalitat.
L'acceptació d'aquest principi comporta:
5.1. La potenciació de les funcions de coordinació de laJunta
de Seguretat de Catalunya, potenciant la col'laboració d'ambdues
parts que la composen amb i'objectiu comú de millorar la prestació
dels serveis de seguretat i policia per part de totes les'administracions

i

i

i

-

imolicades,

5.2, L'acomodació de tots els serveis policials amb una redefinició de les seves funcions i ámbits d'intervenció en la direcció de llur
racionalització i millora de l'elicácia.
Una segona vessant de la seguretat ciutadana fa referdncia a la
Protecció Civil, així com als serveis de prevenció i extinció d'incendis.
Pel sue la a la Protecció Civil cal crear una Direcció General

el conjunt del territori de Catalunya. D'aquesta manera es podri
aspirar a ler complir la llei més enlli dels límits jurusdiccionals de les
Policies Locals, és a dir, en els termes municipals no protegits per un
servei propi de policia (especialment els petits municipis), el territori
no urbanitzat i les vies interurbanes. L'existéncia d'una oolicia d'aquestes característiques permet disposar d'una important capacitat
d'intervenció supramunicipal en aquells imbits o casos en els que un
servei local de policia trobi dificultats insalvables que li impedeixin
intervenir amb suficients possibilitats d'éxit.
L'acceptació d'aqueit principi comporta el desenvolupament de
la Policia Autonómica sense que signifiqui duplicitat de recursos i
despeses respecte a les locals o la de carlcter estatal, La Policia
Autonómica no ha de suposar compet¿ncia per a les Policies Locals
sinó un complement indispensable.

específica,-dins

l'imbit

de la Conselleria de Governació, encarregada

d'establir una coordinació amb altres estaments i que han de sesuir
els diferents Departaments de la Generalitat en tot álló qu. afecti á la
política global áe prevenció. Aquest projecte de llei incórporari tota
la temitica avui contemolada i oarticularitzada en el text dels diferents
convenis de col'laboració signati entre la Generalitat

i

els Ajuntaments,

amb una tendéncia a simplificar aquests documents i permetre que
aquesta col'laboració sigui més llexible tot i mantenint I'eficicia del
servei i respectant el principi d'autonomia municipal.
Finalment, convé remarcar que la nova Direcció General encarrei extinció d'incendis haur) de potenciar al máxim
tecnificació del personal mitjangant el luncionament d'una escola

gada de la prevenció

4. L'establiment de mecanismes adequats per garantir

la
3B

i capacitació. Alhora haurá de crear una comissió especial
encarregada de dotar Catalunya d'un Estatut del Bomber amb la
participació de les organitzacions sindicals dels bombers, i procedir a
una discussió i elaboració prévia abans d'ésser tractat al Parlament,
1.4.2 L'Administraci'ó de justícia i les institucions peniten.
ciiries. Els socialistes contemplem, pel que fa a I'Administració de
justícia, el desenvolupament d'una política centrada en les següents

Generalitat i dels ens públics que en depenen, una Llei especial de
contractació administrativa de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, una llei reguladora de l'expropiació lorgosa de Ies Administra-

de formació

mesures:

L En col'laboració amb el President de l'Audiéncia Territorial
de Catalunya s'incrementaran els mitjans personals i materials de

apropar la institució penal al poder administratiu i permetre un coneixement i una valoració d'aquesta problemltica que ha de facilitar
un tractament més rápid.
El projecte polític a partir del qual els socialistes desenvoluparem
la nova política penitenciária incorpora els següents criteris d'actuació:
L Cal dotar de contingut donar efectivitat als articles del
Reglament Penitenciari que fan referdncia tant a la participació dels
interns a les activitats dels establiments penitenciaris com a la cogestió
en els tallers dels centres.
2. Convé així mateix dotar de contingut la disposició del Reglament Penitenciari que contempla la relació del funcionari amb l'Equip
d'Observació i de Tractament, relació que pot facilitar un autdntic
coneixement dels rcclusos per pa
En la mateixa línia, cal atorgar u

l'Administració de Justícia. En aquest sentit convé procedir a la informatització dels organismes jurisdiccionals de Catalunya així com de
les tasques relacionades amb les professions juúdiques. En la mateixa

línia cal desenvolupar un pla d'instal,lacions de jutjats

i

tribunals,
que contempli la seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en llocs i condicions adients, així com els Registres Civils de [a ciutat
de Barcelona. Pel que fa als concursos i oposicions en I'exercici de les
competéncies que atorga l'Estatut s'instari la convocatória dels corresponents concursos a oposicions per cobrir les places vacants a Catalunya de magistrats, jutges, secretaris judicials i altre personal al servei
de I'Administració de Justícia, vetllant perqud sigui mérit preferent
I'especialització en Dret Catali, sense que en cap cas es pugui establir
l'excepció de naturalesa o vei'natge.
2. Es garantirá el compliment de la Llei de Normalització Lingüística en aquells preceptes que fan referdncia a l'Administració de
Jüstícia i es procurari dotar de miqjans adients de traducció adscrits
directament als diferents ordresjurisdiccionals i a les diferents circumscripcions territorials.

i

als funcionaris en tot alld que

i formar comissions de
institució respecte els quals els funcionaris se sentin concernits. D'altrá
banda caldrá fer reals i dotar de continguts els equips d'observació i
vetllar perqué siguin formats per professionals competents capaqos
d'assumir la important responsabilitat que se'ls exigeix,
3. Caldrá vetllar, en tercer lloc, pel compliment estricte de tota
reclusos,

3. Tan aviat com s'aprovi la Llei Orginica del Poder Judicial
s'elaborari el mapa de Demarcacions Territorials dels organismes
jurisdiccionals de Catalunya i la localització de la seva capitalitat.
4. En base als estudis sociológics pertinents, s'emprendrá la redacció de les lleis que adeqüin el Dret Civil Especial de Catalunya a

la realitat social, amb la immediata modificació de les matéries

i

una Llei de Consultes Populars
municipals.
Pel que ñ a les Institucions Penitenciiries les translerdncies
d'aquestes institucions a la Generalitat de Catalunya suposen per
damunt de tot una possibilitat histórica per poder desenvolupar els
continguts més progressistes de I'actual Llei General Penitenciária,
cions Autónomes de Catalunya

la normativa relerent a l'assistdncia sanitária, de manera que no només
es compleixi alló que disposen les normes d'assistdncia mddica ordiniria sinó que, de manera irrenunciable, es compleixin les indicacions
referents a desintoxicació de toxicomanies.
4. Quant a la qüestió d'infrastructures, cal contemplar com a
tasca prioritiria la creació d'establiments penitenciaris moderns que
cobreiiin les actuals necessitats de Cataiunya permetin, d'acórd
amb alló que estableix la Llei General Penitenciiria, unes condicions
dignes de vida als centres. Amb aquesta finalitat cal potenciar la
remodelació dels cent¡es amb unes condicions actuals que permetin la
seva adaptació a les exigéncies que reclama un tractament adient dels
interns, la construcció de nous establiments des de la perspectiva dels
criteris d'especialització i de dispersió geográfica i, finilment, la desaparició de les presons velles i obsoletes,
5. En darrer lloc, amb la preocupació de fer viable l'art, 25 de
la Constitució, el primer de la Llei Penitenciária i les disposicions del

que

durant la passada legislatura no hagin estat suficientment adaptades
a la constitució, com ara és el cas de la filiació, el régim económic del
matrimoni, de les normes sobre herdncies i fideicomissos, dels anacronismes no justuficats, de les heréncies i llegats de confianEa, de les
servituds, de la successió intestada, o de la llei de redempció de censos.
Complementiriament, es promulgaran noves lleis substantives
sobre institucions que, en l'imbit del dret Civil Catalá, no estiguin
compreses en la Compilació, En aquest sentit, cal dictar Lleis d'Arrendaments Rústics i Aparceries, de Retracte Social o la reguladora d'un
dret d'adquisició preferent d'habitatge, Es promulgaran lleis regulado-

i

res de I'exercici de les professions titulades, Pel que fa al dret d'associaes dictari una llei reguladora de les associacions de carácter docent,
cultural, artístic, bendfic o assistencial i, finalment, es dictari la normativa reguladora de la propietat industrial i intel.lectual.
5. En matéria processal i administrativa, i per tal de desenvolupar la legislació básica de l'Estat, caldri promulgar una Llei sobre
rdgim jurídic sistema de responsabilitat de l'Administració de la

ció

Reglament Penitenciari, cal potenciar una plataforma'que faci de
pont entre els Serveis Socials Penitenciaris i els postpenitenciaris dels
diversos Ajuntaments afectats. En la mateixa línia els socialistes donarem suport a la constitució de cooperatives d'ex-presos i se'ls hi atorgará una aiuda adient.

i

2. Aprofundir la nostra autonomia i desenvolupar una política constructiva i solidiria en
relació amb I'Est¿t

i

amb les altres Comunitats Autónomes

La Constitució espanyola del l97B estructura un Estat que abandonant la matriu centralista reconeix i ampara els autogoverns polítics
de les diverses nacionalitats i regions, La Constitució comporta, per

tant, una transformació d'extraordinária profunditat que ara tot just
hem inieiat.

En aquest sentit Catalunya ha de rocuperar el
39

protagonisme

jectar la realitat d'una Catalunya que vol el progrés, la llibertat i la

decidit en aquest eslorE col'lectiu i solidari de translormació de l'Estat
perqué el nostre autogovern no es pot consolidar sobre una base
predria a través d'un procés que toparia amb les contínues contradiccions d'una autonomia que volgués construir-se al marge d'una transformació general de l'estructura de l'Estat.
En aquesta conjuntura la tasca histórica que correspon a la
Generalitat és encapEalar l'esforg del conjunt de les Comunitats Autónomes en la recerca d'un profund reequilibri del pes dels diferents
poders, I en aquesta operació de reequilibri, els interessos de la Generalitat i de les altres Comunitats Autónomes són objectivament els
mateixos: Fer un Estat democrátic amb ple respecte a la Constitució i
els Estatuts d'Autonomia aprovats,
En els propers anys convé un canvi decisiu d'actitud i de formulació del catalanisme de manera que se superin les actituds tancades
o d'aillacionisme, per tal d'accedir a una nova etapa de lideratge en
el procés de transformació autondmica de I'Estat. Els socialistes aspirem a veure Catalunya dins Espanya amb una folta personalitat, amb
un pes propi, fort i creixent, actuant com a nacionalitat d'avantguarda,
com a centre impulsor de nous projectes i de noves esperances per a

igualtat de tots els ciutadans, d'una Catalunya amb una sensibilitat
i a tots els problemes de la nostra época que, alhora, se
i humanament solidária amb tots els pobles i tots els

oberta al món
sent germana
ciutadans.

En aquest sentit cal desenvolupar una política de plena participa-

ció en el procés históric de translormar un Estat autoritari en un
Estat profundament democr)tic i autondmic. Cal recuperar pcr a
Catalunya el seu to més auténtic, que és el d'una Catalunya enemiga
dels tirans i amiga generosa i solidária dels febles, dels oprimits i de
tots els qui lluiten per la llibertat i la justícia. Per aconseguir aquest
objectiu tan ambiciós els socialistes volem aportar l'expressió del nostre

lligam profund amb la terra

i

amb el poble, la nostra fidelitat als

i

a la majoria popular, la nostra fermesa democrática, les
nostres conviccions nacionals i, finalment, la nostra voluntat de cooperació fraternal en l'esforq mancomunat per afermar la democráciá i
les llibertats de tots els ciutadans i de totes les comunitats de l'Estat.
Així mateix el govern de la Generalitat portará a terme el desenvoluoament d'unes més estretes relacions amb les altres Comunitats Autbnor., u través de convenis. En especial amb les de major lligam
cultural, histdric o afectiu.
treballadors

ella,iperatothom.
Aquesta aspiració tant sols será possible si som capaqos de pro-

3. La projecció europea i internacional de Catalunya
D'altra banda, a un nivell diferent, aquesta opció comunidria
signilica una determinada opció política i social que convé assumir
exolícitament. Les diverses intervencions de la CEE com a tal en
l'ámbit internacional il'lustren sobre el perfil d'aquesta'opció. Final-

La consolidació i l'aprofundiment de l'autogovern de Catalunya,
així com l'esforE per avanqar vers una societat més lliure, més solid)ria
i més justa, han de completar-se amb l'ambició de fer una Catalunya
més oberta als contactes, als problemes i a les perspectives d'un món

ment, cal remodelar profundament els organismes actualment existents
i especialitzats en la promoció o inlormació d'institucions europeesJ de
forma que hi participin tots els sectors de la societat catalana independentment de la seva ideologia política. En aquest sentit, un futur
organisme sobre la projecció de Catalunya a Europa ha de superar la
criticable vida de l'existent patronat Catali Pro-Europa i ser un lloc
de diileg i de trobada suficientment ampli.

en mutació.

La oolítica internacional constitueix una competdncia exclusiva
de I'Estai, peró donat que una série de tetet .n aquesta matéria
afecten els interessos de Catalunya cal que la Generalitat segueixi

i que col'labori estretament amb el govern de
I'Estat en el seu tractament i solució.
En aouést sentit Catalunya s'obre a Europa com una realitat
geopolítica que mereix un rol áspecífic en el prócés de la integració
d'Espanya al Mercat Comú, La nostra vocació euroPea, el nostre
paper important en l'Europa de les regions i la nostra futura participació en les institucions europees lan que la Generalitat hagi de tenir un
paper cabdal didmic en aquest procés d'integració a Europa.
La propera adhesió d'Espanya a la Comunitat Bconómica Eurod'aprop aquests temes

Des de la Generalitat cal propiciar la participació de persones
que s'especialitzin en les institucions europees des de les )rees económiques, polítiques, técniques i culturals.
La Generalitat ha de prestar una especial atenció a la cooperació
iberoamericana, potenciar la capitalitat que té Catalunya pel que la a
I'edició de llibres en llengua castellana, i facilitar la cooperació cultural
i científrca amb els paisos iberoamericans. En aquest sentit, cal propiciar l'obertura de les universitats catalanes a tots aquells paisos.

i

pea planteja per a Catalunya un c
polítics socials, que exigeixen un
negociacions. Des de fa temps exis
través de Ies seccions especialitzade

i

Catalunya, oberta al mediterrani

i

amb una tradicional impor-

táncia de l'interland barceloní més enllá de Tolosa i fins a Marsella,
amb la capitalitat de I'irea occidental mediterrinia ha de potenciar el
rol de Baicelona com a capital europea mediterdnia. En aquest
sentit caldri afavorir i potenciar d'una manera especial el paper de

Comité Mixt Parlament Espanyol-Parlament Europeu. Aquests mecanismes s'haurien de completar amb Ies necessáries consultes a les
autoritats de les Comunitats Autdnomes per tal de ponderar amb
precisió les conseqüéncies de determinades mesures transitbries del

i

i

la seva área metropolitana com a eix d'iniciatives de
Barcelona
projecció europea. El govern sociilista donará suport de manera deci'
dida a la candidatura de la ciutat de Barcelona com a seu dels Jocs
Olímpics de 1992.
EI gouern de la Generalitat potenciar) el paper de Catalunya
com a país obert, de síntesi i d'integració a través dels contactes amb
el món divers i próxim de tots els paisos del nostre mar per tal de
contribuir a fer-ne un espai d'intercanvis i de pau.

procés d'integració.

Tenint en compte l'aproximació gradual al nou escenari euroPeu
caldrá vetllar per la problemática que planteja l'agricultura, la reconmassa llunyi- del sector
versió del sector téxtil i
-en un futur no
químic, aiú com la de certs subsectors de transformació mednica. En
aquest aspecte el paper de la Generalitat rau en lacilitar el tránsit
tecnoldgic en vetllar perqud les conseqüéncies socials de I'alliberament de recursos productius no assoleixi costos excessius.

i
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