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Un projecte de futur.
El millor camí per a Catalunya
El Projecte de Canvi ofert el 1982 pels socialistes i que va rebre la confianga del poble,
entroncava clarament amb els nostres ideals d'una societat més lliure, justa, igualitáriai sol!
dária, al mateixtemps que plantejava la necessitat d'afrontar la greu iituació social, política
i econÓmica en la qual es trobava Espanya, i connectava amb les aspiracions profuñdes de
canvi de la gran majoria dels ciutadans.
La consolidació i desenvolupament de la democrlrcia, l'estructuració autondmica de I'Estat,
la lluita contra la crisi económica dins d'una concepció solidd,ria i de protecció als sectors méÁ
desprotegits, les reformes socials i la integració dlEspanya en el món, constitui?en els eixos
dels projectes de canvi i han emmarcat efectivament I'actuació del govern socialista.

Avui podem afirmar que la tasca portada a terme dins d'aquests objectius al llarg d'aquests
quatre anys pel govern socialista, ha suposat un canvi transcendental per a Espanya.
La consolidació i aprofundiment de la democrácia és una realitat. S'han establert amb
fermesa la solidesa i I'autoritat del poder polític democrátic basat en la voluntat popular; s,ha
culminat I'estructuració autonómica de I'Estat; s'ha establert la supremacia dél podei civil
i s'ha superat el tradicional divorci entre I'Estat i la societat, al temps que la tasca legislativa
ha entrat plenament en una fase en la que les lleis aborden problemés més propers al ciutadá
i que aquest els sent com a seus.
La lluita contra la crisi económica, que combinava desequilibris económics amb probled'afrontai. L,actuació del govern, que ha tingut com a element fonamental Ia política de concertació amb
les forces econdmiques i socials, ha estat dirigida en tres fronts: el sanejament econdmic com
a forma d'establir les bases per assolir un desenvolupament equilibrat que garantís la generació del'ocupació estable; la renovació i modernització de I'economia, qué fes que efnostre
país s'incorporés al grup de nacions més desenvolupades, assegurés h nbstra cómpetitivitat
i superés el nostre secular retard i aillament; el garantir que l'ajustament es fes eñ benefici
de la majoria dels ciutadans, establint els mecanismes de salvaguarda de forma que el cost
de I'ajustament no recaigués exclusivament sobre els més débils.
mes estructurals profunds, constitui'a, sens dubte, un dels reptes més difícils

La situació económica el 1986 indica que els resultats assolits són clarament positius, encara qlle no s'han abonseguit els objectius fixats quant a la creació d'ocupació. Aquesta situació més favorable permet plantejar una nova etapa on Ia política económica pot tenir un major marge de maniobra i en la que la lluita per la creació d'ocupació i a favor de la igualtat
seguirá constituint el nostre objectiu fonamental.

El balanc d'aquests quatre anys mostra, per tant, una situació radicalment diferent a la
de 1982. Espanya ha donat un pas endavant d'una magnitud incalculable en la nostra história, passant a ser una democrácia consolidada, integrada i amb una situació de prestigi, en
el context internacional.
Perd, el projecte del canvi, plenament vigent, mira cap el futur, i una vegada superada
una'etapa en la qual s'ha fet el més difícil, continuar¿ amb un aveng significatiu en la transformació social, a través d'un increment de les llibertats, lá igualtat, h Jolidaritat i la justícia
social. Será
i reformes, de profunditzar i millorar el camí iniciat i
de recollir
es deriyaran d'un niajor creixement económic permetran
i avangar en aquests objectius.

e
els
realitzar

El projecte socialista, que s'iniciát faaraquatre anys, segueix essent un projecte carregat
futur que demana avui la seva convalidació democrática per afrontar amU ñou impulJla
transformació de la societat.
de

7

Els propers quatre anys han de ser també una etapa per aprofundir en I'autogovern dels
diferents pobles d'Espanya.
Entenent que el dret a l'autogovern es basa en criteris inherents als interessos de la majoria del poble, táls com I'afirmació de la personalitat nacional i I'acostament del poder polític
als ciutádans, I'acció dels socialistes es centrará en la consolidació d'unes estructures polítiques i administratives eficaces, que donin resposta a les aspiracions ciutadanes, aprofundint
en I'autonomia i en una dinámica de I'Estat cada cop més federalitzant.

Aixó implica I'acompliment dels Estatuts d'Autonomia i el compromís de la seva aplicació més ámplia i extensiva.
Pel que fa referéncia a Catalunya, significará culminar els processos en matéria de competéncies i valoracions, completar I'estructuració definitiva de la Generalitat com a Institució

i potenciar la necessiria

cooperació en ordre a mantenir una óptima relació institucional.

En especial, el govern de I'Estat haurá de cooperar decisivament en allÓ que són elements
básics de la nostra reconstrucció nacional, la nostra llengua i la nostra cultura, promovent
legislació i portant a terme una política de respecte i protecció de la realitat plulilingüística
pánya, a fi que els ciutadans de Catalunya i els altres pobles d'Espanya tinguin en I'Estat Central un instrument protector de llur identitat col'lectiva.
Aquesta acció de govern defensora dels drets nacionals de Catalunya, es basará en la inqüestionable unitat civil de la societat catalana i en la solidaritat amb la resta de pobles d'Espanya, en el marc de la Constitució.

Els socialistes ens presentem, per tant, a aquestes properes eleccions amb un projecte,
que és el projecte de continuar el canvi, d'avangar decididament sobre el camí recorregut, un
órojecte de futur d'una societat i una vida millor, un projecte que és, alavegada. el millor
iamí per avangar decididament en les aspiracions de progrés i d'autogovern de la gran majoria dels ciutadans de Catalunya.
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Per una societatmés lliure,
justa, igualitiria i soliddrria
Els socialistes ens presentem novament en aquestes eleccions davant del poble amb el nostre

projecle de transformació de la societat.
El Partit Socialista no ha estat solament, ni pretén ser-ho en el futur, el millor gestor d'alló
existent. Tenim un projecte que entronca amb el que s'ha realitzat, peró que mira amb esperanga vers un futur de major llibertat, justícia social, solidaritat i igualtat. I és en aquest projecte en el que confiem il'lusionar a tots els ciutadans que aspiren a una societat millor.

ja

El nostre projecte

es

situa en un moment históric en el qual la societat espanyola mira

cap a I'any 2000, inscrita en un procés derivat dels avengos científics i tecnológics, i aixó
implica afrontar els reptes que aquests canvis profunds plantegen. Significa, per tant, avangar
en els nostres principis sociaüstes a partir de la complexa realitat actual.
Tres objectius emmarcÍran, en la properaetapa, el desenvolupament del projecte del canvi:

-

Modernitzar la societat en un sentit de progrés i benestar social.
Construir una societat més integrada i participativa.

-Avangar

en una societat oberta solidüniament al món.

La modernttzació en benefici de la majoria
La societat espanyola s'insereix dins la dinimica de modernització i desenvolupament
tecnológic de les societats més avangades.
Peró el desenvolupament de la técnica per sí mateix no garanteix una societat millor si
no aconseguim que tots els ciutadans puguin accedir als seus beneficis. No podem acceptar
que solament uns pocs siguin els beneficiaris d'un progrés que pertany a tots. Cal aconseguir
una distribució de la renda i de la riquesa i uns mecanismes de participació col'lectiva dels
ciutadans capagos d'assegurar-la. Aixó exigeix una concepció social dels problemes i de llurs
resolucions que solament es pot oferir des de plantejaments socialistes.

El futur per al qual lluitem incorpora una concepció multidimensional de l'ésser humá
i ha d'adregar-se al desenvolupament íntegre de la persona. El lleure creatiu será cada cop
més gran i tots hem de tenir la possibilitat d'accedir-hi. L'enriquiment cultural és ja un bé
col'lectiu que ha d'estar garantit en condicions dignes i iguals per a tots i no pot dependre
de la simple

iniciativa del mercat on solament compra qui té capacitat económica per a fer-ho.

Una societat més integrada i participativa
La integració i participació dels ciutadans en un projecte social és una de les regles principals d'una democrürcia avangada. La coincidéncia per assolir aquest objectiu estir fora de dubtes per a la immensa majoria de la societat espanyola, peró és lógic que sorgeixin diferéncies
donat que la crisi económica, de la qual n'estem comengant a sortir, aguditzá els desequilibris
socials. Hi ha sectors económics i socials que estan vencent la crisi i hi ha sectors, la perspecti-

va de futur dels quals és preciria i plena d'incerteses
No podem acceptar que importants col.lectius vagin quedant progressivament marginats
de la resta de la societat. La superació d'aquesta situació solament s'assoliri amb una política
social

i

económica explícitament adregada vers aquest objectiu.
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La creació de llocs de treball per a tots és, sens cap mena de dubte, imprescindible. Peró
no és suficient el tenir un lloc de treball digne. Oferir un discurs d'esperanga a la nostra joventut és quelcom més que oferir un treball. És també atendre les seves necessitats de participació
en tots els nivells i satisfer les seves concepcions diferenciades de vida.
La nostra concepció social es basa en la pluralitat de formes de vida dins d'una cohesió
solidária. Defensar el dret a la privacitati a la intimitat de tots exigeix una acció social en
favor d'aquells que encara no tenen el més mínim, que sofreixen qualsevol tipus de marginació discriminatória, essent necessari definir polítiques específiques per a aquests col.lectius de
forma que garanteixin a tots llurs drets básics.
Estimem que segueixen éssent majoria els que estan per una verdadera transformació
considerem que cal assolir una societat participativa, plural i integrada.

i

Aquesta participació i integració ha d'assolir-se principalment a través de:

-

Una major igualació económica individual, social i territorial, on els béns i serveis produits
siguin repartits més equitativament i on cada ciutadá tingui cobertes les seves necessitats
més elementals.

-

Un major control social en l'ús dels recursos tant públics com privats

-

Un aprofundiment, a través de la cultura i I'educació, vers una major consciéncia social,
per assolir una societat que primi els sentiments de solidaritat col.lectiva sobre l'individua-

Sintonitz-ar

eL

funcionament de les institucions amb les necessitats dels ciutadans.

Un grau de concertació amb els grups o classes afectats per la modificació d'estructures,
comportaments o normes.

lisme.

Una societat no pot ésser felig mentre tots els seus membres no gaudeixin d'un nivell acés responsabilitat de tots. Si assolim una major participació en el projecte de canvi social haurem aconseguit una societat més integrada i; per tant,
més rica, solidária i democrática.
ceptable de benestar i aconseguir-ho

Una societat oberta al món
Un projecte de futur ha de tenir present la interrelació i interdependéncia que
entre totes les nacions en relació als problemes existents i llurs solucions.

es

planteja

La nostra generació

és testimoni d'una creixent universalització de les formes de vida.
Mitjangant les noves tecnologies s'ha produrt un intercanü cultural, informatiu i socio-econdmic,
que fa que qualsevol intent de solució hagi de tenir necessáriament en compte el context exterior en el qual es produeix. Els sistemes económics estan cada vegada més relacionats entre
sí, creant-se una dependéncia multilateral que fa impossible el manteniment de situacions d'ai{lament i proteccionisme económic.

Des del comengament de la transició polítiea, Espanya ha anat consoüdant la seva posició en el món superant l'anterior etapa de marginació que tants obstacles va suposar per a
la modernitzacló de la nostra societat.

l0

Acomplert el procés d'incorporació internacional del nostre país a tots els fórums on havíem d'ésser, es tracta de definir una actitud en relació amb la resta dels paisos que estigui
d'acord amb les concepcions que propugnem, i especialment en realitzar I'adaptació a la plena integració a les Comunitats Europees.
La política exterior espanyola, des d'una posició de membre de les Comunitats Europees
peró transcendint aquestarcalitat, estará orientada cap a objectius de: promoure un nou ordre
económic internacional més just i segur on s'escurcin diferéncies entre el Nord i el Sud; enfortir i recolzar solucions de cooperació internacional en la sortida de la crisi, el desafiament tec-

nológic, el terrorisme

i

el tráfic de drogues; la promoció de la via de la pau com a solució

als conflictes de qualsevol índole i als problemes que genera la convivéncia de col'lectius dispars.

Propugnem la pau i el desarmament, com a única garantia de futur per a la humanitat
i una política activa de recolzament als pai'sos que lluiten per llur llibertat. En definitiva, Espanya ha de defensar per als altres pai'sos els mateixos principis en els quals basa la seva convivéncia interna: la pau, la llibertat, la redistribució de la riquesa, la justícia, la participació
i la cohesió social.

ll

Avangar en la reforma de I'Estat
)

Consolidar I'Estat de les Autonomies
La reforma de l'Estat i la seva estructuració, ha constituit i constitueix un element essencial per al desenvolupament democrátic i la resposta necessária a les aspiracions d'autogovern
de les diferents Comunitats Espanyoles.

La consolidació de l'Estat de les Autonomies, com a continuació de I'important procés
de descentralttzació política dut a terme durant aquests darrers anys, és un objectiu de primer
ordre. Efectivament, el procés encetat a Espanya, a partir del desenvolupament de la Constitució del 1978, ha configurat l'estructura de l'Estat de les Autonomies.
Durant l'anterior legislatura, el govern socialista ha culminat el procés d'institucionalització de totes les Comunitats Autónomes i ha impulsat I'important procés de reajustament
del pes específic i de les competéncies dels diferents nivells de govern. Podem afirmar, doncs,
que s'ha cobert una primera etapa del procés autonómic, fent-se necessari un nou impuls per
tal d'entrar en una segona etapa d'aprofundiment i consolidació, la qual etapa suposi el decantament vers els perfils definitius de I'Estat de les Autonomies i, també, vets un funcionament global de I'Estat plenament en consoniurcia amb la nostra estructura territorial autonómica.
Cal avangar en I'autonomia de les Comunitats Autónomes; prosseguir amb la reforma
de l'Administració de I'Estat, reequilibrant el pes dels diferents nivells de govern; articular
i coordinar les Comunitats Autónomes i la seva participació en la política estatal; dur a terme
una política cultural conseqüent amb la transformació autonómica i aconseguir que l'entrada
a la Comunitat Económica Europea contempli la realitat del nostre model d'Estat.

Avangar en I'Autonomia de les Comunitats Autónomes
La culminació dels processos en matéria de competéncies i valoracions, i completar I'estructuració definitiva de la Generalitat amb la creació del Tribunal de Justícia de Catalunya,
són dos objectius que s'han de tirar endavant, amb la finalitat de poder aplicar, amb totes
les seves atribucions i potencialitats, I'Estatut d'Autonomia.
La qüestió del finangament autonómic és un aspecte fonamental per al desenvolupament
de I'autogovern de les Comunitats Autónomes. Dur a terme la reforma estructural prevista
del sistema de finangament, així com l'acompliment de les prescripcions legals recollides als
Estatuts d'Autonomia quant a la configuració d'un sistema definitiu, constituiran un objectiu fonamental.
Cal assegurar la prestació dels serveis públics transferits a un nivell semblant a totes les
Comunitats Autónomes; millorar I'autonomia de la despesa reduint el pes dels ingressos dirigits a destinacions concretes; realitzar I'aproximació entre els Sistemes de Régim General i
Foral per tal de superar les substancials.diferéncies que, a nivell real, es produeixen i fer més
transpárents les relacions fiscals dels ciutadans amb les Administracions Públiques, de tal forma que apareguin amb claredat les contribucions a cadascuna d'elles.

Prosseguir el procés de reforma de I'Administració de I'Estat,
reequilibrant el pes dels diferents nivells de govern
La reforma de l'Administració de I'Estat és una exigéncia ineludible que ha de tenir-se
taÍt al'Administració Central com a la Periférica. La reforma de I'Administració
Central de l'Estat ha de suposar la reordenació dels departaments afectats pel procés de transferéncies i la posta en marxa d'un pla d'amortització de la despesa pública duplicada.
en compte,
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Pel que fa a l'Administració Periférica de I'Estat, la qual hauri d'adaptar-se a les característiques própies de cada Comunitat Autónoma, la seva funció fonamental será la de garantir a nivell dptim, en tot el territori, l'exercici de les competéncies que corresponen a I'Administració de I'Estat, així com la coordinació d'aquest amb les Comunitats Autónomes i les
Administracions Locals, i implicará per als Delegats de govern I'exercici de funcions de coordinació dels Governadors civils els quals assumiran el paper de directors de les polítiques públiques.

Avangar en la cooperació i coordinació entre els tres nivells de govern:
Central, Autonómic i Local
La cooperació i coordinació entre els tres nivells de govern és un aspecte sens dubte fonamental, peró cal que s'emprengui des del principi básic del respecte a I'autonomia de cadascun d'ells i a la lüure determinació de prioritats en I'exercici de llurs competéncies de govern.

El potenciament del Senat pel que fa a les seves funcions de Cambra de Representació
Territorial, haurá d'ésser un element fonamental per tal d'aconseguir una més gran articulació de les CCAA, que tendeixi a convertir-les en auténtics governs intermedis.
La coordinació de la política económica de les CCAA haurá d'emprendre's mitjangant
la participació en la programació económica de I'Estat i de la cooperació en projectes conjunts. El Consell de la Política Fiscal i Financera es potenciard pel que fa a funcions de coordinació de la política econdmica. També convé, des d'una perspectiva d'Estat, estimular la
coordinació entre els diferents plans i programes económics formulats per les Comunitats Autónomes.

L'atenció a la realitat autonómica i a les situacions específiques de cadascuna de les Comunitats Autónomes, inclosa la correcció de situacions negatives anteriors, haurá d'ésser un
element básic de les polltiques sectorials d'irmbit competencial concurrent durant la propera
etapa, així com la cooperació i coordinació entre els diferents nivells de govern, amb els criteris abans esmentats, especialment en totes aquelles actuacions orientades vers un objectiu de
transformació social. Durant el proper període hauri de propiciar-se una real coordinació dels
programes orientats vers el desenvolupament del benestar social dels ciutadans, oferint models de planificació i avaluació dels serveis, en col'laboració amb les Comunitats Autónomes,
definint els indicadors socials relacionats amb la qualitat i la rendabilitat social d'aquests serveis.

Una política cultural conseqüent amb la transformació autonómica
La política cultural demana una atenció preferent dins de la transformació autonómica
de I'Estat i la consegüent reconversió de l'Administració Central, la qual cosa implicari el
respectar i impulsar la realitat pluricultural d'Espanya i, en particular, recolzar la normalització lingüística de les llengües no castellanes dins de les competéncies i deures propis de I'Estat.
Constituiran eixos fonamentals d'actuació:

-

La realització de polítiques generals en els diferents sectors de I'activitat cultural, a Éartir
de la reaütat pluricultural, recolzant-la i desenvolupant-la, i amb acords de cooperació amb
les corresponents Comunitats Autónomes.

-

Ladefensa i promoció de les llengües d'Espanya des del Ministeri de Cultura, en particular, i des del conjunt de I'Administració Central i dels diferents poders de I'Estat, en gene-
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ral, desenvolupant el principi constitucional de respecte i protecció de les llengües espanyoles, ajudant en el marc de les seves competéncies als processos de normalització lingüística

ja endegats.

-

El reforgament i ampliació de la preséncia de mitjans de comunicació de I'Estat de les Autonomies, ampliant la programació en llengua própia d'aquestes Comunitats, en el seu cas,
i garantint la seva audiéncia en tot el territori de la Comunitat.

L'especial reSpecte

i

protecció de les llengües

La diversitat lingüística d'Espanya, tal i com reflecteix la Constitució, es considera una
riquesa i un patrimoni comú que ha d'ésser objecte d'especial respecte i protecció, corresponent a I'Estat desenvolupar un gran paper en relació a aquests principis.
Els socialistes considerem que una acció de govern que reculli aquest mandat constitucio-

nal, suposa dur a terme les següents línies d'actuació:

-

El respecte al dret a la diferéncia lingüística, garantintlo i evitant-ne tota discriminació.
El recolzament als processos de normalització lingüística.
L'efectivitat de l'ús oficial de les llengües própies de cada Comunitat, assumint els poders
públics, en l'ámbit que els correspongui, la seva utilització.
La promoció i divulgació d'aquestes llengües a I'interior d'Espanya, fomentant el seu coi intercomunicació.

neixement

Ajut

a la difusió exterior d'aquestes llengües.

Establir la legislació que calgui de defensa i protecció de la pluralitat lingüística, establint
les actuacions del Govern Central en matéria dlajuts pressupostaris per a la normalització,
difusió a I'estranger, política de publicacions i biblioteques, funció pública, Administració
Central i Administració Periférica, mitjans de comunicació de I'Estat, serveis de traducció
i, en general, que la legislació tingui present la realitat plurilingüística de I'Estat, ja sigui
de qüestions laborals, comunicacions, seguretat social, policia, hisenda, unsenyament o justícia.

Els socialistes volem avangar en aquesta direcció de defensa i protecció de les diferents
llengües d'Espanya, amb resolució i fermesa, potenciant, al mateix temps, que aquesta realitat pluricultural i lingüística sigui coneguda i estimada per tots els espanyols.

El procés d'integració a la Comunitat Económica Europea haurá
de contemplar la realitat del nostre model d'Estat
La incorporació d'Espanya a les Comunitats Europees és un fet d'especial magnitud que
posa de manifest la necessitat de durla a terme a partir de la nostra reahtat autonómica, i
sobre la base de la comunicació, informació i participació de les Comunitats Autónomes en
tots els temes de la Comunitat Europea que puguin afectar-les.
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Els socialistes ens situem en la línip més decididament europeista i volem contribuir a
larealització de la unitat europea en tgts els ámbits. Aquesta ha estat la nostra actitud en les
cimeres de Milá i Luxemburg, i contirfiará essent el nostre nord. Unitat en matéria defensiva,
económica, tecnológica, política. Promourem sistemáticament la cooperació i les polítiques
comunes, perqué creiem en el projecte europeu i estem convenguts que la unitat europea pot
ésser el gran instrument del futur.
També, i en el marc europeu, defensarem l'acostament i el desenvolupament de les realitats que conformen I'Estat Autonómic i I'Europa de les Regions, impulsant les polítiques de
planificació regional que calguin i siguin possibles en l'actual configuració institucional europea, adequant a aquesta realitat el sistema electoral i tenint en compte el fet nacional/regional
en la seva dimensió económica, social i cultural, potenciant la col.laboració de les Institucions
Regionals dels Estats membres i fent de les Instáncies Comunitáries un vehicle de coordinació
i cooperació regional.

Continuarem, a més, defensant el desenvolupament dels pobles d'Europa, de les seves
llengües i cultures, intensificant els contactes i promovent en els fdrums adequats el reconeixement dels seus drets, sobre la base de les realitats regionals i estatals i el principi de solidaritat
interterritorial, i donant recolzament a les actuals iniciatives del Parlament Europeu i del Consell

d'Europa en aquesta matéria.

) Perfeccionar I'Administració Local
Entenem el municipalisme com una realitat d'autonomia i una suficiéncia de recursos
que permetin als Ajuntaments realitzar, per ells mateixos o en coordinació amb les altres Administracions, aquelles activitats que els ciutadans demanen i que incideixen directament en

la qualitat de vida.
La potenciació del municipaüsme empresa pels socialistes és un bon camí per aconseguir
una societat més justa, solidária i igualitária. S'estan desenvolupant unes Institucions properes als ciutadans, on la democrácia es fa tangible i I'exigéncia d'eficácia és controlable. La
confianga que els socialistes tenim en I'Administració Local ens porta aimpulsar el fet d'avangar
en una nova distribució dels recursos de I'Estat que permeti al nivell local assumir les competéncies que constitucionalment té assignades. Es urgent, per tant, una llei de finangament de
les Hisendes Locals que permeti als Ajuntaments afrontar els seus actuals problemes financers.
Els socialistes continuarem potenciant els Ajuntaments com a auténtiques escoles de democricia, en les quals hem demostrat ser bons gestors dels interessos del ciutadá, introduint
noves formes de relació amb I'Administració, fent-les més humanes i fomentant els canals
d'informació i participació.
Els Ajuntaments han de continuar a primera línia de combat per la millora de la qualitat
i, d'una forma especial, posant en marxa polítiques imaginatives que, en coordinació
amb les iniciatives estatals i autonómiques, contribueixin a pal'liar les seqüeles de la crisi económica que pateixen les nostres ciutats i pobles.
de vida

Els Ajuntaments juguen un paper clau en la modernització del país. Pretenem difondre
a través d'ells els sentiments europeistes. Els intercanvis i contactes amb poblacions europees
han d'ampliar-se al mateix temps que hem d'inspirar-nos en una concepció municipal europea jaexperimentada, basada en I'assumpció de plenes competéncies per les Administracions
Locals, per a una millor prestació dels serveis.LaCartaEuropea de I'Autonomia Local n'és
un bon model. Hem de concretar i articular un sistema de ciutats espanyoles en el sistema
europeu.
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En definitiva, i front a les teories conservadores neoliberals, els socialistes estem convenguts que -el sector públic ha de garantir l'assisténcia igualitdria a tots els ciutadans, que els
serveis siguin controlats democrirticament, que la cultura estigui a I'abast de tots i que el medi
ambient no es deteriori impunement. Per tot aixó, treballem i continuarem treballant als Ajuntaments, fent que les ciutats i pobles siguin realment dels seus ciutadans.

)Una

administració moderna

i

eficient al servei del ciutadi

En un sistema democrátic, I'Administració Pública s'ha de constituir en una realitat al
servei de I'activitat dels ciutadans i dels grups en els quals aquests s'integren.
Un objectiu de modernització de I'Administració ha de tenir en compte la consolidació
dels canvis empresos i la racionalització, eficácia i professionalització de I'actuació administrativa, així com I'adaptació del funcionament administratiu als moderns processos de presa
de decisions i de rendabilització de les tasques burocr}tiques, en un moment en el que es produeix la nostra integració a la CEE.
Entenem, així, una Administració que pugui satisfer les necessitats de la societat tecnolóa ser un motor en el procés d'execució de les polítiques transformadores de la realitat social. Els socialistes pretenem que I'Administració passi a ser una font
de solucions per al ciutadá.
gica

i estigui capacitada per

Professionalitat, imparcialitat

i participació dels funcionaris

públics

La reforma de la Funció Pública, que ja s'ha iniciat, dota a la nostra Administració d'un
nou concepte de la professionalitat i imparcialitat, aspectes que será necessari aprofundir per
afrontar els nous reptes que suposen el seu contacte amb la resta de les Administracions europees, el paper del Govern de I'Estat després de l'efectiva constitució de I'Estat de les Autonomies, i l'ús de les noves tecnologies informátiques i de gestió. D'aquesta manera es configurari¡ un col'lectiu de professionals dotats dels elements necessaris per a actuar al servei dels objectius
marcats pels responsables polítics.
Una conseqüéncia de la professionalitat i imparcialitat ja assolides pel funcionariat, és
I'establiment definitiu d'un marc de representació sindical que permeti la seva participació
en les decisions que els afectin i en la determinació de les seves condicions d'ocupació. La
implantació d'aquests drets sindicals será una de les situacions prioritáries en la propera legislatura.
Es perfeccionará el sistema de selecció de funcionaris, garantint les condicions d'igualtat
de concurréncia mitjangant sistemes de beques i ajudes, potenciant les Escoles de Funcionaris
així com el seu reciclatge en matéries com idiomes, informática o atenció al ciutadá. Es fomentará la seva mobilitat amb criteris de mérit i capacitat, i seguirA constituint un objectiu
primordial, com a mesura de moralitat en la Funció Pública, I'aplicació de la Llei d'Incompatibilitats. Es laboralitzaran aquells serveis de l'Administració que no exigeixin la condició de

funcionari públic.

L'atenció al ciutadá, principal objectiu
Iniciat pel govern socialista el procés de racionalització de la funció pública, les reformes
posteriors s'han d'orientar a millorar les relacions amb el ciutadá, que ha de convertir-se en
el principal protagonista de les reformes.
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Els objectius principals en aquest camp són: la simplificació de trámits i processos administratius, I'inc¡ement de I'eficácia i celeritat dels métodes de treball i les profundes reformes
en matéria d'informació i atenció al ciutadá.
Es realitzard una campanya estatal de millora dels Serveis d'Informació al ciutadá; es
desenvolupari un pla de publicitat institucional per a informar al ciutadá dels seus drets i obligacions; s'estudiaran noves solucions en I'objectiu de la <<finestreta único>; es fomentará I'associacionisme dels usuaris dels serveis públics.

S'arbitraran reformes administratives que agihtzinel desenvolupament económic, adoptant les mesures necessáries que contribueixin a remoure les traves burocrátiques que constitueixen un fre a la iniciativa personal

i

empresarial.

Es potenciará I'eficácia dels serveis assistencials en ocupació, sanitat i seguretat social.
Quant a la política de llocs de treball, s'avangará en la integració de les árees d'ocupació, atur
i formació professional i aprofundirá en el procés de mecanització de la gestió. En seguretat
'social,
es simplificará la documentació exigida i s'escurgará el termini per a la concessió als
beneficiaris de les seves prestacions. Es proporcionará la més completa informació en relació
a la resolució d'expedients per a facilitar la defensa dels interessos legítims dels ciutadans. Es
completará la mecanització dels Serveis d'Afiliació, Inscripció i Recaptació per a tenir un coneixement actualitzat de la població protegida, de les empreses que cotitzen i de les quotes
deduides. S'agilitzaran els trirmits per a I'accés a les prestacions dels col'lectius de la Tercera
Edat i Minusvdrlids i a tot tipus de subvencions escurgant els terminis per a cobraments.

En sanitat, es realitzará el reconeixement i difusió dels drets dels usuaris, desenvoluparem els mecanismes de participació comunitária en les institucions sanitlries públiques, com
els Centres de Salut i els Hospitals, consolidarem els serveis d'informació i atenció al pacient,
millorarem les condicions ambientals dels centres sanitaris i desenvoluparem mesures que redueixin les llistes d'espera.
El govern socialista ha orientat la seva gestió a la consecució d'un disseny d'organització
judicial i de Justícia ajustat als parámetres constitucionals i a les necessitats de la societat espanyola d'avui, sobre els quals s'ha de continuar avangant.
Cal aconseguir una justícia eficag, amb una nova distribució territorial dels nostres jutjats i tribunals amb el consegüent aprofitament dels recursos i una millor aproximació al ciutadá.
S'establirá un nou model d'oficina judicial, més eficag, dotada dels nous serveis informátics i s'implantaran mesures orientades a aconseguir una més gran transparéncia i contacte
directe amb els ciutadans.

Constitueix un objectiu central l'aconseguir una justícia fiable, segura i més democrátiparticipativa
i igual per a tots.
ca,

Introduirem el Jurat com a procediment per a fer efectiva la participació ciutadana en
judicial. Es reconeixeran davant els tribunals a entitats com els Sindicats, Instituts Professionals i Associacions Ciutadanes, dedicades a la defensa dels interessos col'lectius. Regularem el procediment d'arbitratge en matéria de consumidors i usuaris. Agilitzarem la resolució de conflictes entre órgans jurisdiccionals i els que integren les Administracions Púbüques
i adequarem a les exigéncies actuals els Tribunals Militars.
el món

Mantindrem la nostra convicció de que el sistema penitenciari ha de tenir com a finalitat
la resocialització. Per tant, continuarem transformant les velles presons en centres suficient-
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ment equipats; mantindrem la separació entre preventius i penats i entre joves i adults; garantirem la seguretat personal de presos i funcionaris i millorarem I'assisténcia post-penitenciária
per a facilitar la reinserció i evitar la reincidéncia.
Dins dels sectors que de forma prioritária han de veure's afectats per la reforma administrativa, s'afrontará també la reforma del servei exterior, que constitueix en I'actualitat una
exigéncia ineludible. L'increment dels camps d'acció de la política exterior espanyola, la incorporació a la Comunitat Europea i la permanéncia a I'Alianga Atlántica, han implicat un
creixement de les necessitats més gran que les disponibilitats, el que dificulta la necessitat elemental de traduir en política exterior quotidiana les decisions preses pel govern.

Tot aixó requerirá incrementar el nombre de funcionaris dedicats al Servei Exterior; portar a terme les remodelacions necessiries, reduint en tot cas la pluralitat de Cossos; la reorganització del desplegament de les Representacions a I'exterior i la modernització i ampliació
dels sistemes de comunicació. Tot aixó amb I'objectiu de dotar de major eficácia el Servei Exterior.
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Desenvolupar el projecte socialista
) Utt model social de creixement económic
Els socialistes defensem un model de creixement económic que garanteixi el benestar so-

cial, en base als següents aspectes fonamentals:

-

L'impuls del creixement económic com a condició necessária per a la prosperitat i la redistribució social de la renda dins d'una concepció de creixement social oposada al model
capitalista i que comprengui els següents elements: les restriccions imposades per I'escassetat de recursos naturals; el respecte al medi ambient i a l'ecosistema; la promoció del desenvolupament harmónic dels diferents sectors económics i les diverses zones territorials;
el rebuig al malbaratament de recursos; la garantia de la provisió de béns de consum que
fugen del marc del mercat.

-

Uns objectius de creixement que tendeixin a la millora de la riquesa col'lectiva, la millora
de les condicions de treball, de la vida ciutadana i el benestar col'lectiu.

-

usuaris

-

)

La participació en el creixement dels diferents sectors implicats. Treballadors, empresaris,
i consumidors, han d'ésser els artífexs del creixement, articulant llurs demandes
i necessitats mitjangant diferents mecanismes de participació i comptant amb I'Estat com
a últim garant dels seus drets i impulsor básic de dialeg social.
La transparéncia i millora de les condicions amb que s'efectuen les transaccions en el mercat.

Una actuació de I'Estat en la línia de la coordinació i previsions a mig termini.
L'establiment dels mecanismes necessaris per a la redistribució social de la renda.

Go"nyar els reptes immediats
Avangar en el model social de creixement económic que nosaltres propugnem significa,
primer
lloc, afrontar els dos grans reptes que en aquests moments té plantejats I'economia
en
espanyola: la superació de la crisi i I'adaptació a la integració europea, com a elements imprescindibles per tal de desenvolupar una política económica que afronti els grans objectius
enunciats.

Superar la crisi
La política del govern socialista en la lluita contra la crisi económica ha permés corregir
importants desequilibris que pateix la nostra economia, actuant a la vegada sobre els greus
problemes estructurals.
els

El ritme del creixement económic s'ha incrementat, la puja de preus s'ha reduit, el déficit
públic s'ha controlat, les dotacions de serveis públics que reben els ciutadans han augmentat,
la reconversió de la indústria s'ha dut a terme amb progressos notables, el déficit exterior ha
esdevingut superivit i els productes espanyols s'obren camí en els mercats exteriors al mateix
temps que múltiples empreses i sectors han superat els seus moments de crisi,

Llevat del que fa referéncia a la reducció de I'atur, en els altres camps estem recollint
els fruits de les mesures aplicades i, mercés a I'esforg conjunt de la societat, I'economia espanyola compta, avui, amb una situació més sólida i sanejada.
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La política económica que ha de desenvolupar-se en una propera etapa, continuará mantenint com a objectiu I'aconseguir un equilibri básic de la nostra economia, per la qual cosa
la reducció de la inflació i del déficit públic continuaran essent dos objectius básics per tal
de preservar els progressos realitzats.
També, es duran a terme actuacions específiques
problemes estructurals dels sectors productius.

i diferenciades per tal de resoldre

els

El repte europeu
Espanya pot superar el repte que representa la seva entrada com a membre ple a les Comunitats Europees. Per tal d'aconseguir-ho, caldrá participar en el procés de canvi de I'orientació productiva i d'alteració de les relacions entre el sector privat i el públic, ja que aquest
darrer dirigirá preferentment la seva actuació vers la fixació de les regles del joc, sota els principis de llibertat i responsabilitat de les parts, orientant-se la despesa pública preferentment
vers la millora de la qualitat de vida, el recolzament del reciclatge permanent, I'augment de
la qualitat dels productes i els serveis que presta, i recolzant-lo en la presa ripida i eficag de
decisions.

Al mateix temps, continuarem propiciant I'establiment a Espanya d'empreses estrangeres que incorporin tecnologia avangada i destinin la seva producció als mercats internacionals
i afavorirem totes aquelles empreses espanyoles que facin inversions reals per tal de millorar
la penetració dels nostres productes en els parsos de la CEE.
Finalment, hem de saber col'laborar en la creació d'un espai económic i social europeu
que adopti unes orientacions generals de política económica útils i profitoses per a tots els
paisos de la Comunitat Europea.

)Una política econdmica per tal d'incrementar el creixement, aprofundir
i ampliar les refonnes, i augmentar la justícia i la solidasitat
A partir dels resultats obtinguts en aquesta primera legislatura, els socialistes ens fixem,
per a la propera, els següents objectius básics de la nostra política económica:

-

Impulsar I'actiütat económica per tal que assoleixi, de forma sostinguda, un major creixement que permeti la creació de llocs de treball de forma continuada.

-

Aprofundir i ampüar la política de reformes económiques i socials, per tal de permetre
una integració més rápida i intensa del nostra sistema económic al més ampli i competitiu
de la CEE.

-

Augmentar la justícia i la solidaritat mitjangant I'establiment de prestacions socials i serveis públics que contribueixin a elevar la qualitat de vida i a millorar les rendes dels grups
menys afavorits de la nostra societat.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, mantindrem una política económica que, amb cura
dels equilibris básics, impulsi la modernització dels sectors productius i, a la vegada, contri-

bueixi a redistribuir la renda, recolzant-se en I'acord entre empresaris i treballadors.
Els socialistes considerem un instrument necessari per a la definició i acompliment de
la política económica, la realització d'una programació económica a mig termini. S'hi establiran els objectius i les prioritats que han de dur-se a terme, i será un element de referéncia on
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podran emmarcar-se les actuacions del sector públic i orientar les dels agents econÓmics i socials del sector privat.

)

CrOixer económicament

i

generar llocs de treball

Creixement económic i creació de llocs de treball, són dos elements inseparables i dos
d'un mateix problema. Aconseguir el creixement més gran possible constitueix I'objectiu immediat de la política económica dels socialistes ja que, únicament a través d'una recuperació sostinguda i amb durada de I'activitat, poden estabür-se les condicions necessáries
per la generació de llocs de treball.
aspectes

Per tal d'aconseguir tot aixó, i en el marc mes favorable que ens proporcionen, tant el
sanejament assolit en aquests anys, com les perspectives que presenta el panorama econÓmic
internacional, els socialistes establirem el marc que faci possible un creixement econÓmic superior al dels darrers anys, dedicats fonamentalment a I'ajustament de I'economia, irealitzarem una política que estimuli aquest creixement.
Conscients que, per sí mateix, el rellangament de l'activitat económica será insuficient
per tal de resoldre el problema de l'atur en un termini raonable, els socialistes desenvoluparem tot un seguit de mesures, basades en la solidaritat, que reduiran fonamentalment la dimensió d'aquest problema.
Per tal d'assolir el més alt grau de creixement económic, compatible amb el manteniment
dels equilibris bisics, caldrá potenciar al mixim la inversió i el consum. La política de mode-

ració salarial que s'ha seguit fins ara ha permés la reducció de la inflació, el manteniment
de la competitivitat dels nostres productes i el restabliment de la rendabilitat de les empreses.
Durant els propers anys, els augments salarials hauran de fixar-se al voltant de la inflació prevista, per tal de garantir el manteniment del seu poder adquisitiu.
Una part dels increments salarials haurá d'anar lligada als resultats de les empreses, mentre que la negociació col.lectiva haurá d'incloure també la productivitat, l'augment de la qual
haurá d'afavorir la recuperació de la inversió i de I'ocupació sense generar una inflació més
elevada.

L'Estat fixari un Salari Mínim Interprofessional suficient i durir a terme les polítiques
oportunes per tal d'incrementar la renda disponible dels sectors menys afavorits de la població.
Després de deu anys de caiguda, el 1985 es produí una recuperació patent de la inversió.
Per tal de mantenir aquesta recuperació i recolzar-la, haurá d'accentuar-se la tendéncia vers
el descens dels tipus d'interés, s'establirá una fiscalitat que afavoreixi aquesta inversió, atenent especialment a les societats de capital risc i a les noves empreses, i es reduirá gradualment
el pes de les cotitzacions socials en el finangament de la Seguretat Social. La baixada del preu
del petroli i de la cotització det dólar poden ser un ajut, a més, per aquest projectat rellanga-

ment de la nostra economia.
Cal aconseguir noves i millors oportunitats per col'locar els nostres productes en els mercats internacionals, mitjangant I'estímul de les iniciatives privades que creih i desenvolupin
xarxes comercials a I'exterior, les activitats de promoció de l'Institut Nacional de Foment a

I'Exportació i I'enfortiment de la xarxa comercial de l'Estat.
També, hauran de facilitar-se els mitjans de finangament adients als projectes espanyols
en d'altres parsos, especialment pel que fa als béns d'inversió i d'equip, així com realitzar els
estudis oportuns que permetran detectar els paisos on será més interessant introduir-se.
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Per primer cop des de l'inici de la crisi, les ocupacions han experimentat un important
augment i s'han creat més llocs de treball que no pas els que s'han destruit.
Cal consoüdar les mesures de foment de I'ocupació fins ara adoptades per tal que aquesta millora no sigui transitória. Cal intensificar les noves modalitats de contractació especialment de totes les que s'adrecen als col.lectius pitjor situats en el mercat laboral. Cal coordinar
les mesures de totes les Administracions Púbüques per tal d'aprofitar al máxim els recursos.
Cal orientar I'acció de I'Institut Nacional d'Ocupació vers activitats que incideixin més en I'ocupació a llarg termini. Cal elevar la qualificació professional dels nostres treballadors, amb especial atenció pels joves que cerquen el primer lloc de treball, per les dones, els aturats de
llarga durada i els treballadors provinents dels sectors en reconversió. Cal plantejar una política solidária que reorganitzi i reparteixi el temps de treball disponible. Finalment, cal reforgar els sectors d'economia social, les cooperatives i les Societats Anónimes Laborals.

L'experiéncia de I'Acord Económic Social demostra la conveniéncia, durant els propers
anys, de realitzar plans d'inversió pública destinats a la creació de llocs de treball, l'aplicació
dels quals podrá ésser acordada entre el govern i els signants dels acords.

)Renovar i modernitzar I'economia
Des del nostre accés al govern, la modernització de I'economia ha estat una de les nostres
metes. Per tal d'assolir-la, s'arbitrá una política de reconversió i reindustrialització que afectá
la siderrirgia, la construcció naval, el sector téxtil, I'electrónica, lainformáticai l'energia, i que
permeté la reconstrucció del teixit industrial en les zones més castigades per la crisi, mantenint-se
la immensa majoria dels llocs de treball d'aquests sectors.

Els Fons de Promoció i Ocupació i les Zones d'Urgent Reindustrialització han permés
el desenvolupament d'aquesta política.

Durant la propera etapa, el procés de modernització prosseguirá de forma renovada en
I'objectiu de construir un aparell productiu i un teixit industrial tecnológicament avangat, flexible i dinámic.

Promocionar la indústria
Davant la integració d'Espanya a la CEE, la promoció industrial ha d'ésser un eix fonamental que implicará les següents actuacions:

Promoció de la innovació tecnológica.

-

Promoció d'intangibles, potenciant el disseny, ¿mbit en el qual podem assolir sens dubte
una situació competitiva.

-

Estalvi i diversificació energética amb la finalitat de facilitar la competéncia de la nostra
indústria.

-

Finangament de la iniciativa empresarial, potenciant els crédits participatius com a instruments de captació de recursos per a les PIMES; accentuant la tendéncia a rebaixar els tipus
d'interés dels crédits oficials; modernitzant els sistemes d'avals; enfortint les societats de
garantia recíproca i fent més operatives les Societats Mixtes de Segon Aval; ampliant les
fórmules de capital risc i creant segons mercats de millor accés per a les PIMES.

22

En la promoció empresarial es fomentari¡ la formació de treballadors, técnics i investigadors per tal d'optimitzar els recursos humans. Es prosseguirá amb la simplificació i reducció
dels trdmits administratius ja iniciada amb I'establiment de finestretes úniques per a la creació
d'empreses. També es prosseguiri¡ amb la creació d'estructures intermédies de promoció i gestió d'iniciatives empresarials a nivell local o comarcal. S'intensificari la col'laboració entre
Universitats, Centres d'Investigació i Desenvolupament i Empreses.

Pal.liar les deficiéncies del sector electrónic i informátic, actuant en sectors básics com
aralamicroelectrónica, I'electrónica de consum, els components electrÓnics, les telecomunicacions, la informática, I'electrónica per a la Defensa, la industrial i I'electromedecina, és una
tasca fonamental.
L'aprofitament dels recursos minerals i el seguiment de I'evolució de la reconversió dels
sectors en crisi són també dos eixos fonamentals de la política industrial, així com la continuació en el manteniment del teixit industrial a traves de les ZUR i els Fons de Promoció d'Ocupació.

Un sector públic modern i eficient
Els socialistes creiem que cal I'existéncia d'un sector públic empresarial que estigui present en sectors básics, serveis públics i de caire estratégic. La reducció de les pérdues d'aquest
sector és un objectiu prioritari que s'ha d'aconseguir a curt termini i que exigeix prosseguir
amb la política de sanejament financer, modernització de les instal'lacions i I'adequament de
les organitzacions de comercialització.
Per tal de millorar I'estructura actual del Sector Públic Empresarial i per tal d'obtenir
una resposta eficag davant les exigéncies de l'entorn, es profunditzará la desconcentració de
les decisions mitjangant la constitució de grups empresarials homogenis (sub-holdings).

La participació dels treballadors en la gestió de les empreses públiques és una condició
necessária per a la consecució dels objectius enunciats.

Potenciar I'Economia Social

i el Cooperativisme

Per als socialistes, I'Economia Social i el Cooperativisme, on els treballadors resolen els
problemes de producció, distribució, consum i comercialització, constitueix un mecanisme eficag
de creació de llocs de treball, sempre que afrontin amb éút el repte de competitiütat que els
exigeix el seu entorn económic.
Per tot aixó creiem que, després de I'aprovació de la Llei de Societats Anónimes Laborals, ha de presentar-se a les Corts la. Llei de Cooperatives i millorar el Cooperativisme de
Crédit, mitjangant el seu sanejament financer i la democratització de les seves estructures económiques.
La creació del Consell Superior de Cooperativisme ha de posar en contacte I'Administració i els sectors socials que composen aquest sector. També, ha de crear-se el Registre Especial
de les empreses d'economia social.

Promoure la participació d'aquest sector en els fórums comunitaris, recolzar la contractació i formació de técnics i gerents adequats i establir fórmules ágils de participació del sector
públic en aquestes iniciatives, és una tasca imprescindible.
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L'agricultura i la pesca compten amb grans oportunitats després
del nostre ingrés a la CEE
L'oportunitat que s'ofereix a I'agricultura i la ramaderia exigeix, no obstant aixó, reforgar I'adaptació que s'ha dut a terme durant els darrers anys i incidir en la seva modernització.
D'altra banda, els desequilibris estructurals i la diversitat de realitats agráries, imposen la continuitat de les actuacions que millorin les rendes i les condicions de vida dels sectors socials
i les zones menys afavorides del sector rural. Un decidit impuls al relleu generacional és clau
per tal de plantejar el futur d'aquest sector amb millors perspectives d'éxit.
Cal mantenir la política d'ajustament entre oferta i demanda en el nou marc comunitari,
de la mateixa manera que haurd de mantenir-se el foment de la producció de cereals-pinsos,
ferratges, lleguminoses i oleaginoses, la ramaderia lligada alaterra i de la nostra agricultura
d'exportació. Fins ara, el balang és realment positiu i així ho demostra la nostra balanga comercial, la qual després de 25 anys de resultar negativa, ha estat favorable durant el 1984 i el 1985.
Prosseguir amb el tractament especial dels sectors en reestructuració com ara el sucre,

llet, oliverer i vi,

és una tasca

prioritária.

Agricultors i ramaders es troben protegits per uns preus de garantiacomunitaris que impliquen una seguretat i un sosteniment de rendes superiors al que ja existia abans de I'entrada
a la CEE.
Les línies mestres de la política en aquest sector han de passar per: el recolzament als agricultors joves; l'impuls de la cooperació agrária; el reforgament dels ajuts als petits i mitjans
agricultors de tipus familiar; el desenvolupament del programa de zones d'alta muntanya i
árees menys afavorides; el foment de la industrialització agroalimentaria i la comercialització
agrária; l'increment dels cultius de ferratges, els recursos en pastures i el sanejament de la cabana ramadera; el desenvolupament del sector forestal en el seu triple aspecte productiu, protector i de paisatge; la reforma de cada área geográfica a partir de les competéncies de cada
Comunitat Autónoma i potenciant l'equilibri interregional; la investigació agrária.

S'avangará cap a la reducció de les desigualtats entre el medi rural i I'urbá i, també, dels
desequilibris dins del propi sector, protegint els col'lectius i comarques menys afavorides. Es
prosseguirá amb la millora del sistema d'assegurances agráries i amb l'extensió del de la Seguretat Social. Es potenciaran activitats no agriries en les zones rurals per tal de completar les
rendes del sector. Es facilitardr el finangament necessari amb la millora del sistema d'avals,
el recolzament al Grup Associat Banc de Crédit Agrícola i la democratització de les Caixes
Rurals. Finalment, s'insistirá en la reforma de les Cambres Agráries, la lliure associació dels
agricultors i el recolzament de les entitats associatives i cooperatives.

En l'ámbit pesquer, s'actuará amb el dinamisme necessari per tal de prosseguir amb la
modernització de les estructures productives, impulsant la preséncia de la flota pesquera en
un més gran nombre de zones de pesca i mantenint la renda dels pescadors.
Es modernitzardla flota, atenent al desenvolupament de I'aqüicultura i de la recol'lecció
del marisc, larealització de les repoblacions necessáries, així com la instal'lació d'esculls arti-

ficials.
Es consolidaran les organitzacions de productors com a mecanismes d'ajustament entre
I'oferta i la demanda en un context marcat pel régim de preus instaurat arrel de I'ingrés a la CEE.
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Optimitzar els recursos energétics
La política energética contemplari:

-

La millora de la qualitat al medi ambient, assumint el repte tecnológic de la combustió
i l'increment de la seguretat de les instal.lacions.

neta

-

L'autoabastament energétic impulsant I'aprofitament del potencial hidroeléctric pendent
petroli, carbó, energia solar i alties energies alternatives.

-

Una planificació de les noves plantes d'energia que es faci amb criteris de máxima austeritat per tal de reduir el sobre-equipament actual de la producció energética.

-

La preséncia de I'Empresa Pública.

de desenvolupament, la producció nacional de gas,

El ca¡bó continua¡á essent un dels pilars de la política energética. Un dels objectius irrenunciables es la millora de la seguretat minera, especialment de les explotacions soterránies de carbó.

En aquest sentit,

es recolzará la formació professional, la investigació, I'aplicació de nous i
més segurs métodes d'explotacló, I'augment de les inversions dedicades a la millora de la seguretat i l'increment de la vigiláncia sobre les normes de seguretat.

Prosseguir amb les actuacions de sanejament i contenció de costos en les empreses eléctriques, és una tasca fonamental. S'ampliaran les normes legals que garanteixin-la qualitat
del subministrament i penalitzin les deficiéncies. S'avangará en I'electrificació rural per tal
d'acabar amb la marginació de les zones menys poblades. Es potenciará la interconnexi-ó eléctrica amb els parsos veihs per raons de seguretat i d'intercanvis comercials.
Pel que fa al sector del gas, s'expansionará la infrastructura del transport per tal de donar cobertura al máxim nombre de poblacions i nuclis industrials d'alt consum energétic. Es
flexibilitzará el sistema mitjangant I'habilitació de magatzematges en territori nacional, la
connexió alaxarxade transport europea i la intensificació en l'exploració de jaciments nacionals... Es promourá la col'laboració de les empreses de gas i les Institucions Locals i s'estimulará la utilització de gasos liquats en els mitjans de transport col.lectius.

Cal mantenir les mesures d'estalvi energétic i de substitució del petroli per altres fonts
d'energia. Al mateix temps, s'ha de disminuir i reordenar la Quota en Régim de Comerg,
d'Estat, tirar endavant un pla de modernització i flexibilització de la flota petrolera que la
faci competitiva i operant i assolir una preséncia suficient de l'empresa de comercialització
i distribució.
Les energies renovables han d'aprofitar-se al mirxim. Especialment, els residus forestals,
agrícoles, la hidráuüca, I'energia solar i la del vent. Es crearan empreses específiques per tal
d'augmentar al máxim aquest aprofitament energétic. Aquestes empreses hauran de garantir
l'ús correcte de les muntanyes, la comercialització de combustibles d'origen renovable, I'explotació de recursos hidráulics abandonats o mal explotats, la instal'lació de les máquines adients
que permetran aprofitar I'energia del vent per tal de treure profit de terrenys marginats o erms
i la utilització en hospitals, poliesportius, residéncies i, en general, instal.lacions públiques,
de l'energia solar.

La política de potenciació d'energies renovables es complementará amb un esforg de
coordinació entre totes les Administracions Públiques implicades.
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Pel que fa alautilització de l'energia nuclear, i en el marc del PEN, s'intensificaran les
mesures de control per tal de mantenir la més completa seguretat en el funcionament de les
actuals Centrals Nuclears.

Millorar la nostra infraestructura d'obres públiques, transports

i

comunicacions

La modernització de I'economia comporta la millora de les infraestructures. A més, I'entrada a la CEE ens urgeix a disposar d'una xarxa de carreteres satisfactória. L'acord amb
Ajuntaments i Comunitats Autónomes será I'element básic per a la definició d'una correcta
política de carreteres.
Quant al tema de I'aigua, es realitzará un Pla HidrolÓ
i un Pla Hidrológic Nacional, promovent la inversió en els
recursos hidráulics i recs i creant un programa específic de
la infraestructura hidrdulica per tal d'optimitzar iestalviar l'ús d'aigua i modernitzar els sistemes de redistribució.

La política de ports pretén oferir un servei públic que desenvolupi al mdxlm els tránsits
i que sigui un bon zuport-a I'activitat económica de l'entorn de cada port. Es desenvolupará
una adéquada políticá de seguretat de les mercaderies, equipatges, passatgers i treballadors.
Pel que fa als transports, s'anirá cap a I'augment de la qualitat
adequant-los al marc de la CEE.

i la seguretat del servei,

Per carretera, prosseguiran els ajuts a la renovació de la flota, s'incrementaran els mitjans d'inspecció i control per tal de millorar la seva seguretat i transparéncia, disminuirá proe, pel que fa al transreals i s'afavorirá el
a I'explotació com a

la comercialització.
Per via férria, s'executará la xarxa básica amb una velocitat de 160-200 km/h., es definiran els serveis Intercity que ha d'oferir I'esmentada xarxa, es perfeccionaran les Xarxes de
rodalies i, pel que fa allránsport de mercaderies, es fará una política comercial que incrementi
notablement la participació del ferrocarril en aquest mercat.
Per mar, Espanya col.laborará amb la CEE en la definició de la política comuna de transports marítims, participari en tots aquells projectes que contribueixin a millorar la seguretat
in la navegació, les condicions de treball a bord, així com la protecció del medi marí i les inno-

vacions tecnológiques en el disseny de nous vaixells i posará en marxa un dispositiu eficag
i permanent de vigillncia i salvaments marins.
Per aire, la normativa sobre navegació aéria s'adaptará a les circumstáncies actuals en
els aspectes administratius, económics, socials i tecnoldgics, i es prosseguirá 1ryb la política
d'invérsions per tal de dotar I'espai aeri d'un sistema automatitzat de control de la circulació.
Pel que fa a comunicacions, els socialistes elaborarem un Pla de Telecomunicacions que
integri eli plans d'acció de Telefónica, la xarxa d'enllagos de TVE, els plans experimentals
de ñ Xarxá Digital de Serveis Integrats i les Telecomunicacions de I'Espai. Reordenarem l'espectre de freqüéncies, millorarem les bases técniques de la televisió privada i regularem, tant
ies antenes de recepció d'ones per satél'üt, com els vídeos comunitaris. LÓgicament, es manté
el prop.ósit de preientar a les Corts el projecte de llei de regulació de la televisió privada.

26

Finalment, l'automatització de les oficines i I'ampliació de serveis (correu electrónic, transports de fons, postal-exprés... millorará el rendiment dels serveis postals.

Gaudir d'un turisme de qualitat
El turisme és un sector molt arrelat en I'estructura productiva i de serveis del nostre país,
que ha de potenciar-se com a generador de llocs de treball i de redistribució de la renda. El
creixement d'aquest sector ha d'ésser ordenat i contemplar:

-

La millora gradual de les prestacions.

-

L'aval de les iniciatives empresarials i I'increment de la preséncia espanyola en el mercat
turístic internacional.

-

La millora de la Xarxa Nacional de Paradors Nacionals,'assegurant el seu autofinangament, la renovació de les seves instal'lacions i la millora dels seus serveis.

Pagar amb una bona moneda
La tendéncia a la baixa dels tipus d'interés ha de propiciar-se per la seva incidéncia positiva en determinats components de la despesa i pel seu efecte favorable directe en el Sector Públic.
Es continuará insistint en la reducció dels costos d'intermediació, ja que el nostre sistema
financer es caracteritzaencaraper un excés de xarxa bancária i uns elevats costos de personal.

.

Es prosseguirá amb I'estímul a la Banca i les Caixes d'Estalvi per tal que augmentin la
seva participació en el finangament del capital-risc.
Es vetllará per tal d'evitar que es produeixin reduccions encobertes dels tipus d'interés
per la via de les subvencions de les diferents Administracions Públiques.

El mercat de valors es modernitzar?r sota els principis de mercat únic i continu, transpai competéncia entre les institucions professionals que hi participin.

réncia

S'impulsará I'homogeneització delmercat de renda fixa i s'afavoriran les noves modalitats de títols i la liquidació dels mercats secundaris.
Es tancará el procés desburocratitzador i d'acostament al mercat dels bans oficials configurant un grup entorn a l'Institut de Crédit Oficial, que será transformat en societat estatal.
Així mateix, la Caixa Postal es convertirá en societat anónima, deixant d'ésser un organisme
autónom.

)

Concertació social i democricia industrial, elements fonamentals
del projecte socialista.
La concertació social que, al llarg de la transició política, ha generat acords-marc entre
empresaris i treballadors, en alguns casos amb la participació del govern, és un actiu que hem
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de conservar

i

que els sociaüstes ens proposem impulsar en la nova legislatura.

La concertació representa una via per a I'aprofundiment i la consolidació de la democrájaque
ha enfortit ies organitzacions dels treballadors i empresaris i ha fet possible la seva
cia,
paiticipició en decisions de política económica i social que afectaven els seus interessos, sobre
ia basé de la solidaritat i el consens social. Al mateix temps, ha estat un instrument per tal
d'avangar en la resolució dels greus problemes de I'economia espanyola provocats per la crisi.
La necessitat de consolidar aquests avengos i de seguir combatent solidáriament els efectes de la crisi econdmica, fa que éls socialistes continuem afavorint aquesta política que té
ámplies perspectives davant lei noves expectatives económiques i la incorporació d'Espanya
a la CEE.
recolzaran les diferents modalitats d'acords que es derivin de la concertació, assenyalanf el protagonisme que hi han de tenir els acords-marc de carácter bilateral resultants
delloc de l'áutonomia col.léctiva. Aixó no exclou la participació del Govern en la negociació
de matéries la naturalesa de les quals cau fora de l'autonomia dels interlocutors socials i económics.

Així,

es

En la mesura en que la concertació constitueix un mitjá per a una sortida solidária de
económica, la possible participació del Govern en aquestes matéries podria afavorir
crisi
la
la coheréncia entre elJ acords de les parts i la política econdmica i d'ocupació del Govern.
La concertació social no ha de ümitar-se a les rendes salarials sinó que ha d'incorporar
altres aspectes de la democrácia industrial.
S'adoptaran, en particular, les següents mesures: la regulació del dret de vaga, recollit
en I'articlei8 de la Constitució; el desenvolupament de determinats aspectes de la Llei Orgánica de Llibertat Sindical i, en especial, dels que fan referéncia a les exempcions i bonificajurídic
cions fiscals dels Sindicats; la refbrma i adequació a les exigéncies actuals del marc
en
els orsindical
participació
institucional
la
de
dels procediments laborals; I'aprofundiment
i
Social.
EconÓmic
del
Consell
que
i
la
creació
els
afecten;
gestió
i
drets
d'interessos
ganiimes de
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)Avangar amb les noves tecnologies
Les grans possibilitats que ofereix el desenvolupament tecnológic han de ser situades en
I'horitzó de la conquesta dels grans objectius de lübertat, de solidaritat i de progrés. Aixó exigeix un compromís social que permeti instrumentar I'aplicació de les noves tecnologigB en un
procés de modernització responsable. Durant aquests anys, l'acció de I'Administració s'ha
orientat a iniciar una primera etapa de creació d'infraestructures tecnológiques i a desenvolupar el marc jurídic apropiat.

El projecte de progrés tecnológic que proposem té un abast que trascendeix el camp de
la própia activitat económica. El progrés tecnoldgic afectará alatotalitat dels nostres comportaments de vida: des de I'ampüació del temps d'esplai i les possibilitats d'esbargiment fins
I'ensenyament, la salut, l'expressió cultural o la preservació de I'equilibri ecológic; augmentará també la capacitat productiva i obrirá, per tant, unes perspectives indubtables de millora
dels nivells de benestar i de qualitat de vida.
Fins ara s'ha aconseguit la presa de consciéncia del paper clau de la tecnologia en amplis
sectors de la nostra societat, sobretot en els més dinámics. S'ha reforgat lacapacitat d'investigació. S'ha posat en marxa la creació de noves empreses que participen en projectes tecnológics punta i ens hem incorporat als programes de cooperació tecnológica internacionals, com
I'Agéncia Europea de I'Espai i els programes EUREKA i SPRIT. Hem de saber donar l'adequada continuitat a aquests esforgos, perqué és imprescindible si volem superar la crisi i alinearnos amb els paisos més desenvolupats quant a qualitat de vida.
ha de tenir com a marc de referéncia perEl desenvolupament científic i tecnológic
-que
manent la CEE- ha de ser un compromís actiu de la nostra política, que no ha de basar-se
en una pura receptivitat passiva de les noves tecnologies.

El nostre programa tecnológic implica la integració de l'educació, la ciéncia, la tecnologia i I'empresa com a parts d'un mateix procés. Contempla I'acció dinamitzadora del sector
públic encarregat d'integrar i difondre les noves tecnologies, i la concertació i la participació
de les organitzacions sindicals, la qual cosa garantirá una política ajustada a les necessitats socials i que eviti els efectes no desitjats de I'impacte tecnológic.
Seran elements básics de la polltica socialista en aquest ámbit:

La participació en programes i projectes internacionals.

-

La implantació de sistemes flexibles de formació permanent que afavoreixin una rápida
integració de persones qualificades en la investigació científica.

-

L'optimització de recursos i I'establiment de prioritats a través del Pla Nacional d'Investi
gació Científica i Desenvolupament TecnolÓgic.

La promoció de petites i mitjanes empreses tecnológicament avangades.

Els socialistes jugarem fort per les noves tecnologies perqué estem convenguts que el
seu bon ús pot acostar-nos als nostres ideals de sempre. Es per aquest motiu que promourem
la producció própia d'aquestes tecnologies, afavorint la seva competitivitat i impulsant la seva

implantació. Dissenyarem programes especffics en árees prioritáries com la biotecnologia,
I'agroalimentació, la tecnologia de la informació, I'energia o els nous materials. Fomentarem
I'exportació i la coparticipació de les nostres empreses amb aquelles empreses estrangeres líders en el camp de les tecnologies punta. Recolzarem a les nostres empreses que participin
en programes internacionals i també recolzarem I'assimilació de la tecnologia importada al
mateix temps que modernitzarem amb aquestes tecnologies els serveis depenents de les Administracions Públiques.
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Altres objectius en aquest terreny

-

sÓn:

El desenvolupament dels serveis d'informació i divulgació sobre les oportunitats tecnológiques i de recursos dels diferents programes de la CEE.
Lasimplificació dels trámits per al finangament dels projectes d'investigació tecnolÓgica.

La millora i adequació del sistema educatiu a les noves exigéncies tecnolÓgiques.
Lapreparació de técnics a I'estranger, sense oblidar la necessiuia incorporació a les nostres
empreses de técnics especialment qualificats d'altres nacionalitats.

L'impuls de la investigació de qualitat i la dotació d'infraestructures a les Universitats i
Centres d'Investigació.

El desenvolupament del Consell Assessor i del Consell General de la Ciéncia.
La realització de campanyes d'informació i sensibilització sobre els efectes, avantatges i
conseqüéncies del desenvolupament tecnolÓgic.

El recolzament als sectors més afectats, en especial als sindicats perqué puguin millorar

el nivell de coneixement dels treballadors sobre les perspectives que obren les noves tecno-

logies.

una societat més justa i igualitiria: una poHüca de redistribució de
la renda i de millora de la qualitat de vida

)fer

Volem una societat més justa. I és per aixó que entenem que el creixement econÓmic no
és un fi en sí mateix sinó que, al contrari, és quelcom que ha de permetre la creació estable
d'ocupació, uns nivells més alts de justícia i igualtat. Els socialistes juguem fort per un increment áe la qualitat de vida, entés des de la solidaritat, des de la redistribució de la riquesa.
Sabem que i'ha de continuar enérgicament el combat contra la discriminació i les desigualtats, contra els corporativismes de tota mena, contra els egoismes que la nostra prÓpia socie-

tat genera.
En aquesta nova etapa, en qué s'obren perspectives per un major creixement econÓmic,
avangarem, en un ámbit més ampli, vers la construcció d'una societat més solidária, en la
que els qui menys tinguin estiguin més protegits, en la que tots els ciutadans gaudeixin d'uns
mínims áe prosperitat material garantida. On I'educació, la salut i I'esport estiguin a I'abast
de tothom. Una societat més solidária que fomenti la igualtat entre I'home i la dona, que no
discrimini els joves pel fet de ser-ho. On la cultura no sigui patrimoni d'una minoria. Una
societat en definitiva, composada per ciutadans que volen arribar a ser-ne els protagonistes.

)Serveis socials: primer els més necessitats
Continuarem desenvolupant el sistema públic de serveis socials que contribueixi a garaltir unes prestacions básiques per a tots els ciutadans, donant prioritat a les. accions preventives, impulsant i promocionant les actuacions basades en la participació social, en la cooperació i la solidaritat entre la comunitat, a I'entorn dels eixos següents:
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Informació i orientació sobre els drets i recursos socials existents.
Prevenció

i

reinserció social, amb programes dirigits a coi'lectius específics.

-

Ajut domiciliari, evitant internaments innecessaris.
Prestació d'allotjament, manutenció i convivéncia en centres adequats per a aquells que
no tinguin un medi familiar.

Perqué, del que es tracta, és de fer possible que els drets individuals dels ciutadans ho
siguin realment de tots. Per tant, desenvoluparem diversos programes específics, d'entre els
que destacarem els destinats a:

-La infáncia, especialment en els casos de risc social i mancances familiars.
La tercera edat, ampliant la xarxa de centres actual, el sistema d'habitatges tutelats i el
- turisme
social, promovent la participació dels usuaris a tots els centres i al Consell Estatal
de la Tercera Edat. Completarem també la implantació de la <Cartilla Sanitária> i iniciarem els serveis de geriatria en el Sistema Nacional de Salut.

-

Els disminuits flsics, psíquics i sensorials, accelerant el desenvolupament de la LISMI, potenciant la xarxa pública d'equipaments, donant al mateix temps suport a les organitlacions que treballen en el sector.

-

Les minories étniques

-

i

socials.

Els toxicómans, els delinqüents i els marginats socials, desenvolupant actuacions de prevenció i reinserció específica per a cada col-lectiu.

El desenvolupament del treball social comunitari.
El foment de les organitzacions no governamentals de voluntariat social.

S'haurá d'incrementar molt especialment l'eficácia de les Fundacions i Entitats tutelars
per I'Estat, com també assegurar un mecanisme adient de col.laboració entre totes les Administracions que aportin recursos per a aquestes qüestions.

)Utt"

escola per al

futur

L'educació és un instrument privilegiat per progressar vers una societat millor. Els socialistes defensarem una escola integradora, oberta a la promoció cle tots sense discriminació,
una escola participativa capae d'oferir una educació completa als petits i als joves ciutadans
de la nostra societat.
Per aixó hem fet durant aquests períodes coses tan importants com la LODE, els programes d'educació compensatória, I'inici de les reformes de l'Ensenyament Mitjá, en el cicle superior d'EGB i en el Parvulari, els nous mecanismes per la dignificació de la funció docent
o la nova política de beques. Resta per completar el que ja s'ha iniciat i emprendre uns nous

objectius:

-

Modernitzar els continguts educatius, pensant en el futur, en el repte tecnológic, en la nostra entrada a la CEE. Pensant, en definitiva, en les noves necessitats que un país desenvolupat precisa.

-

Superar les discriminacions

i

desigualtats que encara subsisteixen.

Reformar el sistema d'accés del professorat i la seva formació inicial.
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Avangar en la dignificació del treball dels professionals de I'educació, desenvolupant les bases de la carrera docent.

-

L'escola per a tots
Durant aquests anys, hem incrementat de forma molt notable les places a I'escola públiPer
al próxim període ens proposem assegurar I'escolarització dels nens de 3, 4 i 5 anys
ca.
en un nou (pre-escolar>> organitzat seguint el model de I'escola infantil, completar la plena
escolarització obligatória dels menors de 16 anys i augmentar les places per satisfer la demanda social dels joves entre 16 i 18 anys en el marc de la Reforma de I'Ensenyament Mitjá.

Una escola de qualitat
Que sigui capag de superar el repte del futur. Fomentant les experiéncies de pedagogia
activa, I'autonomia de I'alumne i la seva creativitat, I'obertura dels centres a I'entorn físic
i social, i la capacitat de I'escola d'integrar en el seu si els nens disminuits fins ara marginats

pel sistema.
Una escola gestionada amb I'efectiva participació de tots els qui en formen part, que combati
les desigualtats, que faci possible una auténtica coeducació que ens permeti progressar cap
a la igualtat entre I'home i la dona.

Un professorat estimulat i capacitat
Modernitzar el sistema educatiu requereix una especial atenció al professorat. Desenvoluparem les bases de l'Estatut del Professorat, renovant els sistemes de selecció, promoció
i especialització, incrementant les activitats de formació permanent.

I, pel que fa al ¡írofessorat dels centres concertats, continuarem progressant cap
cessária analogia retributiva amb els funcionaris docents.

)f,u

Universitat: Autonomia

i

a la ne-

repte tecnoldgic

Amb la LRU, les nostres Universitats han iniciat el camí de la própia autonomia, que
els ha de permetre el desenvolupament de les seves potencialitats i la programació dels seus
objectius de política científica.

La Universitat ha de continuar, també, la seva modernització. Per aixó proposem:

-

Continuar els esforgos per millorar la qualitat de I'ensenyament, adequant les plantilles
a les necessitats docents i d'investigació.

-

Incrementar el nombre i la quantia de les beques, desenvolupant una política de taxes que

-

Promoure la connexió amb la societat, amb la creació de nous ensenyaments i fomentant
el paper dels Consells Socials.

-

Apropar la política científica a la política tecnológica industrial.
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afavoreixi els sectors més necessitats.

) Salut: prevenir i curar
El sistema Nacional de Salut garanteix el dret de tots els ciutadans a la salut, a través
d'un model sanitari integrat i coordinat, basat en els principis de promoció, protecció de la
salut i prevenció de la malaltia. En aquesta línia, la política sanitária s'orientará cap a la utilització eficag dels recursos públics i I'assignació d'un carácter subsidiari al sector privat.
Desenvoluparem sistemes de vigiláncia, análisi, estudis i investigacions epidemiológiques
per a la prevenció i eliminació de malalties. S'implementaran programes d'immunització, de
lluita contra I'alcoholisme, la drogaddicció i el tabac, de defensa de la salut materno-infantil,
de vigiláncia i control dels aliments i de protecció sanitária medio-ambiental. Es donará suport als centres d'orientació familiar i de prevenció de la subnormalitat.
Pel que fa a l'atenció primária, procedirem a la reordenació del Mapa Sanitari i s'integraran les funcions de promoció, prevenció, assisténcia i rehabilitació amb la creació de nous
Centres de Salut i la remodelació dels consultoris existents. Els equips d'atenció primárria subs-

tituiran progressivament el treball individualitzal en un procés humanitzador de les prestacions sanitáries que acosti la medecina al pacient.
En assisténcia hospitalária, es dotará les regions menys equipades dels suficients centres
mitjana per reduir les desigualtats interterritorials existents. S'articulará, també, un
sistema públic hospitalari els centres del qual tindran autonomia de gestió i control financer.
S'arbitrará una política de concerts amb el sector privat que es basin en la complementarietat
dels seus serveis i en el control permanent de la qualitat assistencial.
de capacitat

Continuará la potenciació de plans específics, donant impuls a plans en els camps de la
insuficiéncia renal crónica, l'hemoterápia, la salut mental, la rehabilitació i la tercera edat,
mentre que la donació d'órgans será objecte de sensibilització davant la societat.
Es perfeccionaran els controls de qualitat dels medicaments i productes sanitaris i es fomentaran mesures que suposin una menor aportació dels beneficiaris en el seu cost.
Es reorientaran les investigacions de les ciéncies de la salut, en funció de les noves tecnologies sanitáries i les nostres necessitats específiques.

En eI terreny de la salut laboral es procedirá a:

-

Actualitzar els aspectes que han quedat superats de I'Ordenanga de Seguretat i Higiene,
tenint en compte els criteris de la CEE.

-

Regular qüestions no contemplades a I'actual normativa, com són I'exposició a determinats agents físics, químics o biológics.

-

Revisar la normativa sobre treballs privats a les dones
formes d'explotació peró també de discriminació.

-

Regular les causes de paralització laboral en els supósits de risc.
ventius.

-

Legitimar el dret dels treballadors a ser informats sobre les condicions de treball i els resultats dels diversos tipus d'análisi o reconeixements médics.

i als menors, evitant tota mena de

Fixar les obligacions empresarials en matéria de formació professional en els aspectes pre-
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-

Crear la figura dels Delegats de Seguretat, elegits pels propis treballadors.

Dotar

els representants dels treballadors

logies

i

d'informació suficient en matéria de noves tecnoi salut laboral.

les seves repercussions en la seguretat

)fUes esport, més esportistes
En el camp esportiu, el nostre gran repte avui és el suport i la promoció de la seva práctica de cara als Jocs Olímpics de 1992, que volem que se celebrin a Barcelona. Assumim, per
altra banda, el compromís de superar les distáncies que ens separen dels paisos més avangats
de la CEE i estimularem la práctica esportiva en tots els ámbits socials, tant en els aspectes
formatius com recreatius.
Donem suport als processos de democratització profunda de les estructures de I'esport
espanyol, defensem I'efectiva implantació de I'esport en el procés educatiu en tots els seus
nivells, amb la creació i millora de les instal'lacions esportives escolars. Ampliarem i perfeccionarem la quota de professionals de I'Educació Física i crearem nous INEF. Promocionarem els esports olímpics i d'alta competició, crearem el Centre d'Alt Rendiment, Investigació
i Medecina Esportiva i adoptarem mesures per a I'estabilitat i el futur dels esportistes d'alta
competició. Sempre, naturalment, en la perspectiva del'any 1992.

)Ues prioritat a dones i joves
El nostre objectiu de construir una societat més vertebrada i progressista ens obliga a
tenir en compte que molts ciutadans es troben en situació de desavantatge pel que fa a la seva
reinserció i realització personal: les dones i els joves.

Hi ha igualtat de dret, peró no de fet
Per tal de restituir a la dona els mateixos drets de qué I'home a la práctica gaudeix, potenciarem la seva participació en tots els nivells de responsabilitat, desenvoluparem una acció
positiva per corregir a mig i curt termini les desigualtats que encara persisteixen per raons de
sexe i practicarem una política integral per a la dona, amb la dotació dels mitjans suficients.

En el camp educatiu, els nostres objectius són la coeducació, la igualtat i I'educació en
participació,
la sensibilització de tots els agents que intervenen en el procés de I'ensenyala
ment, la vigiláncia per evitar la discriminació, la revisió constant del material didáctic, la reahtzació de campanyes que orientin la dona i el jove cap a uns estudis professionals amb futur,
la seva participació en els programes d'alfabetització i de formació permanent d'adults i la
seva preséncia en els centres d'investigació científica i técnica.
En el camp laboral, potenciarem per mitjá d'ajuts técnics i económics la participació de
les dones en la generació d'autoocupació i la creació d'empreses locals d'interés col'lectiu,
així com de cooperatives i grups artesanals. Intensificarem les mesures de bonificació en la
contractació femenina tenint cura que s'incorpori als sectors on avui está infrarrepresentada
i eliminant les normes nacionals i internacionals que suposin formes de discriminació. Els ajuts
del Fons Social Europeu han de contemplar I'especial situació de la dona, protegint, al mateix
temps, la funció social de la maternitat/paternitat.
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Facilitar una maternitat lliure, responsable i ben atesa
Es potenciaran els serveis d'atenció materno-infantil i de planificació

familiar, inserits en
sanitiria priblica i disposats a portar a terme una funció
educativa i informativa que arribi, sobretot, a les árees rurals i als extrarradis de les grans
ciutats. Se subministrari I'atenció ginecológica adient, s'ampliará en dues setmanes el descans per maternitat i es garantirir una correcta apücació de la llei despenalitzadora de l'avortaels d'atenció primária de la xarxa

ment, ampliant el nombre de centres autoritzats per reahtzar aquesta mena d'intervencions,
contribuint a una més gran sensibilització de la societat sobre la necessitat d'una maternitat
desitjada.
Per tal de crear una societat més justa per la dona, cal que la reforma del Codi Penal
de delictes i exigeixi el compliment de les penes, els casos flagrants d'abandó de la
família, no pagament de pensions derivades de separació o divorci, maltractaments i alcavotatge, especialment quan els menors en siguin afectats. En la reforma del Codi Civil es modificaran les causes de separació i divorci i s'evitaran els retards en la tramitació. En els dos Codis
s'adoptará una terminologia més d'acord amb els ideals d'igualtat entre els sexes. A fi de combatre els maltractaments, es faran campanyes generals d'informació i cursos de formació als
Cossos de Seguretat per tal d'augmentar la seva sensibilitat en aquestes qüestions i s'hi incorporaran dones policies, creant un banc de dades que permeti conéixer la realitat exacta del

tipifiqui

problema.

Que sigui gran ser jove
Els camps prioritaris de la política de joventut seran la informació sobre les oportunitats
socials, la reforma educativa, el foment de tasques i ocupació, I'acció cultural i la lluita contra
la marginació i les toxicomanies. Una millor informació permetrá als joves aprofitar al máxim els recursos existents. Per tal d'oferir-la, es dotará als Centres d'Informació per a la Joventut que ja funcionen, amb millors mitjans. Les innovacions pedagógiques i socials incloses
a la Reforma dels Ensenyaments Mitjans, obren les portes a la qualificació dels nostres joves,
a la comprensió i l'ús de les noves tecnologies. Aquestes portes s'han d'eixamplar amb els
plans d'educació compensatória,les experiéncies d'educació en alternanga, d'interrelació en-

tre formació i ocupació, de coordinació en el sistema educatiu i de formació professional i
ocupacional. Es perfeccionará el sistema de beques per tal de beneficiar les classes més desfavorides, simpüficant els tri,rnits i fomentant les fórmules de beques-salari per a un millor rendiment.
La política de foment'd'ocupació és cabdal per obrir el futur professional i els desigs d'integració dels nostres joves. Per tal de portarJa a la práctica, es potenciaran les iniciatives locals i la participació municipal, treient el máxim profit del Fons Social Europeu.
Les mesures de Formació Ocupacional, el Pla de Formació i Inserció Professional, el foment de les cooperatives de joves, els programes de contractacions en práctiques i per a la
formació, la concertació de fórmules de distribució del treball de qué es disposa, I'emergéncia
de les manifestacions de I'economia submergida són, entre altres, camins que han estat i seguiran essent útils en aquest terreny.
Pel que fa al servei militar, cal articular una acció interministerial que permeti aprofitarreforgar el nivell cultural dels soldats. EI servei
militar ha de contribuir a la inserció social del jove, corregint I'ai{lament dels soldats i millorant les condicions de prestació d'aquest servei. Es procediri, també, al desenvolupament de
la Llei d'Objecció de Consciéncia definint les prestacions socials substitutóries.

lo en sentit de compensar desigualtats

i

Un element fonamental és el suport a les manifestacions culturals dels joves, especial-
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ment les que tenen un caire renovador. S'impulsaran les manifestacions que interessen a la
joventut, com són I'educació ambiental, la cooperació internacional i a favor de la pau, les
activitats esportives i el turisme juvenil.

A fi d'atendre la nostra joventut rural, es donará suport als Centres de Formació Professional i de Capacitació Agrária, s'atendrá la instal'lació directa i personal d'aquells joves que
vulguin crear una explotació agrária, es milloraran els equipaments del medi rural i s'aprofitaran al mhxim i a favor seu les iniciatives i fons de les organitzacions de la CEE.
El problema de I'abús de les drogues entre alguns sectors de la joventut és una de les causes del creixement de la seva marginació social. Per lluitar contra aquesta situació cal promoure un Pla General de Prevenció que articulará i incrementará els serveis especialitzats de
les diferents Administracions. També s'intensificará la repressió del tr¿fic i I'augment de les
penes per als grans traficants. És necessari, també, crear equips especialitzats de la policia
judicial que depenguin dels jutges menors i que estiguin en contacte amb les entitats que treballen en el sector.
Finalment, un element cabdal en el sector juvenil és el foment del seu associacionisme,
millo¡ant la relació entre els joves i I'Administració i reformant I'obsolet régim jurídic vigent
en aquesta matéria.

)Viure la cultura
Facilitar l'accés de tots a la cultura segueix essent un desig vital del projecte socialista.
Donarem suport a les iniciatives de l'ámbit cultural, i també al desenvolupament de les fundacions i les aisociacions culturals. Consolidarem una xarxa de serveis públics que possibiüti
I'intercanvi de productes culturals entre els pobles d'Espanya, mitjangant acords de cooperació amb les Comunitats Autónomes i els Ajuntaments, a la vegada que reforgarem la preséncia de la nostra cultura en el món, amb una visió respectuosa de la realitat plural d'Espanya.
Millorarem els serveis bibüotecaris i estimularem la indústria del llibre, propiciant un sistema plural i estable d'edició i distribució juntament amb l'expansió i preséncia del llibre espanyol a América, la CEE i altres árees culturals.
Donarem suport a l'estabilitat i creixement del nostre cinema, estimulant la seva preséncia en els mercats internacionals. Regularem el mercat audiovisual, tutelant la competéncia
amb altres mitjans de difusió públics o privats.
Culminarem el programa d'auditoris públics i possibilitarem la difusió de l'obra fonográfica espanyola, tan clássica com contemporánia, mitjangant acords d'edició.
D'ara endavant, podrem comptar amb una xarxa permanent de sales teatrals a la que caldrá afegir la concertació de programes continuats de companyies, cooperatives i altres associacions privades. Oferirem programes específics de formació dels diferents col;lectius que conformen el sector (productors, técnics...).
El Govern protegirá el patrimoni históric i artístic, mitjangant una adequada dotació pressupostdria i de personal i portará a terme una política clara d'estímul a les donacions i dipÓsits

d'art.
D'acord amb la nova estructura de I'Espanya de les Autonomies, es procedirá a la maxima simplificació de les estructures administratives i a reforgar els mecanismes,de cooperació
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adients amb les

CC.AA., seguint amb el nostre criteri d'evitar la duplicitat i burocrácia inne-

cessáries.

)

Consumir i viure amb qualitat
La política de consum dels socialistes es basa en el protagonisme dels ciutadans i en el
protagonisme de les seves associacions.
Amb la Llei de Defensa del Consumidor s'ha iniciat en el nostre país una necessária tasca
de protecció dels drets dels ciutadans com a consumidors. Es tracta, ara, d'avanqar decididament vers el seu desenvolupament, especialment pel que fa a I'arbitratge i rescabalament dels
danys.
Ens proposem homologar tot el que afecti als béns i serveis d'ús i consum, a la legislació
de la CEE. Farem un esforg especial per promoure campanyes d'informació, introduint l'edu-

cació pel consum a I'escola i fomentant la cooperació entre totes les administracions per tal
de ser, també en aixó, més europeus.

La política de medi ambient comptará amb:

-

El control de les emissions i immissions de contaminants específics, pluges ácides i radioactivitat. Es realitzaran les inversions necessiuies a les zones d'atmósfera contaminada.

-

L'exigéncia d'estindars de qualitat i I'impuls d'una policia d'aigües. Es realitzaran plans
i es limitaran les accions que degradin
el litoral.

-

Les conclusions dels plans directors de residus sóüds, el tractament dels residus industrials,
tóxics, perillosos i radioactius i el foment del reciclatge.

-

Laconservació de la natura, completant la xarxa d'espais protegits i amb una intervenció
eficag que impedeixi I'erosió del sdl i la pérdua de recursos naturals.

-

L'impuls de la informació i la investigació.

de sanejament contra la contaminació de les aigües

El reforgament de la participació ciutadana i, especialment, dels moviments que s'han destacat per la seva lluita en aquest camp.

Els socialistes mantindrem la nostra actual política de costes, basada en la creació de les
platges que la demanda social i turística exigeixin, quan aixó sigui viable geológicament i técnica, i en la regeneració i la defensa de les que han sofert impactes naturals o s'hagin degradat
per la invasió urbanística. Seguirem construint passeigs marítims pels vianants, garantirem
l'ús públic del mar i les riberes i seguirem desenvolupant els objectius i treballs contemplats
en el programa del Banc de Dades Oceanográfiques.
Respecte el trinsit, millorarem i modernitzarem, des del govern, la seva regulació, amb
la detecció dels <punts negres) i les deficiéncies que repercuteixen en la seguretat. Posarem
en marxa els equips d'investigació d'accidents per determinar les circumstáncies que els produeixen, a fi d'adoptar les mesures correctores adients i potenciarem I'educació vial a nivell
d'EGB, la tercera edat o el propi servei militar.

La Llei de Protecció Civil menarir la nostra gestió política a la recerca d'una plena co-
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rrespondéncia entre el grau de desenvolupament tecnológic del nostre país i els nivells de seguretat exigibles. Volem fomentar la solidaritat entre els ciutadans i per aquest motiu divulgarem
la figura del voluntari civil. Pretenem aconseguir una efectiva coordinació entre les diferents
administracions públiques competents en matéria de protecció civil, per tal d'optimitzar el
seu rendiment i la seva eficient capacitat de resposta.

) Garantir pensions justes i cobrir la desocupació.
Els socialistes volem consolidar un sistema de pensions públic suficient. Les formes pride pensions i similars- només seran complementáries i mai subs-fons
públics.
mecanismes
dels
titutóries
Tots els actuals i futurs pensionistes tenen la garantia del
manteniment de la seva capacitat adquisitva i el compromís de la millora progressiva d'aquells
ajuts que es troben encara per sota del Salari Mínim Interprofessional.
vades d'asseguranga

L'objectiu prioritari per als propers quatre anys será completar el sistema de pensions
de forma que s'hi incloguin els ciutadans en situació de necessitat que encara són fora d'aquest

sistema.

La intensitat de la protecció creixerh a mesura que els ingressos fiscals generals ho permetin, tot fent el mirxim esforg de finangament possible. La reforma de la Seguretat Social, forQosament gradual i pragmática, i I'extensió dels seus beneficis mitjangant rendes mínimes i
prestacions universalitzades, exigeix I'esforg de tots. Per tant, s'haurá d'adequar a la nostra
estructura financera de manera que:

-

Se substitueixin progressivament les cotitzacions per les aportacions estatals.

Les bases de cotització s'acostin als ingressos reals.
Es controlin amb rigor els ingressos

i

despeses de

la Seguretat Social.

Una política progressista de suport als desocupats ha de prendre en consideració els efectes económics que aquests treballadors pateixen i contemplar el problema des de la seva arrel:
llur marginacié de I'activitat productiva, amb totes les conseqüéncies socials i personals subsegüents.

El col'lectiu de joves que esperen la seva primera ocupació pateix greument aquesta situació. La cobertura económica d'aquest col'lectiu es fará per mitjá de cursos de Formació
Professional dotats de les corresponents beques i amb la garantia de contractes de práctiques
i formació amb subvenció salarial.
Els aturats de llarga durada, la necessitat de requalificació professional dels quals és fonamental, seran atesos preferentment amb programes de formació i qualificació professional
i percebran durant els cursos ajuts económics equivalents a la prestació per desocupació. Els
recursos del Fons Social Europeu serviran per cobrir aquestes prestacions.

La pervivéncia de situacions de desprotecció económica a grups de desocupats
-sovint
amb responsabilitats familiars- que no es preveu que puguin ser cobertes amb mesures positives, ha de ser identificada correctament per tal de procedir al cobriment de les seves necessitats básiques.
Igualment es prestará una atenció especial al col'lectiu de treballadors eventuals agraris,
especialment a través del Pla d'Ocupació Rural i els concerts de I'INEM, procurant la seva
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inserció en altres sectors de I'economia. En l'ámbit dels treballadors del mar s'estendrá el cobriment per desocupació als pescadors que treballin a les embarcacions d'entre 10 i 20 TRB.
Aquestes mesures s'acompanyaran de la persecució radical de totes aquelles situacions
d'ús fraudulent dels subsidis, especialment d'aquelles que es donin amb la connivéncia d'empresaris i treballadors.

)

Garantir els drets dels immigrants
ca

i

El Govern haurá de prendre en consideració les peculiaritats de la nova situació económisocial i la modificació de I'estatus jurídic dels treballadors en els paisos comunitaris.

També haurá de:

-

Garantir els drets individuals i col.lectius dels immigrants, incrementant la informació i
orientació dels que volen emigrar, primant l'assisténcia técnica i económica pels trasllats
i instal.lacions i s'efectuari¡ el control necessari de les ofertes i condicions de contractació
i ocupació a I'estranger.

-

Assolir la igualtat de tracte pel que fa ala llibertat de circulació, reagrupament familiar,
no discriminació i participació a tots els nivells.

-

Assegurar un nivell mínim de protecció als emigrants que retornen amb una situació precária.

Integrar a aquest col.lectiu, tant educativament com social, atenent al foment de les nostres llengües i cultures.

-

Elaborar una política immigratória que reguli les diverses situacions laborals i socials i que
fomenti la integració de la nostra societat.

)Desenvolupar i equilibrar el nostre territori
La política de desenvolupament territorial es configura com un instrument del creixement económic, tendent a una distribució territorial de la renda més igualitiria i a una justícia
social més gran.
Els socialistes ens proposem impulsar una política al servei d'aquests objectius, tasca que
fa més necessária en el contexte de I'entrada a la CEE perqué aixó suposa l'accés a Fons
Comunitaris, el destí dels quals és la redistribució de la renda des del punt de vista territorial.
es

L'actuació del govern socialista en aquest ámbit es durá a terme a través de la definició
i execució de programes d'acció de carácter integral en els que es consideri tant el desenvolupament económic com el desenvolupament de I'entorn i a partir de la coordinació amb les
diferents Administracions, sobre la base del respecte mutu a les competéncies de cada una
el que permetrá una programació articulada com requisit necessari per iniciar el desenvolupament urbá, rural i la política regional.
La dimensió territorial estará present en tots els plans sectorials d'ámbit estatal, així com
en el Programa d'Inversions Públiques.

El desenvolupament rural requerird una política dinamitzadora de les iniciatives locals
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que faci compatible el creixement económic amb la gestió racional dels recursos i la protecció

del medi ambient. A partir de la coo¡dinació amb totes les Administracions, s'incrementará
la dotació d'infraestructures i de serveis mínims (teléfon, electricitat, etc.) i dels necessaris per
a una millora de les condicions de vida i I'expansió de les seves activitats productives.

) Seguretat per a protegfu la llibertat
Quatre anys de gestió socialista han suposat una tasca de desenvolupament de la Constitució, de reforma de I'Administració de Justícia, de modernització de I'ordenament jurídic
i de garantia de la seguretat ciutadana que pot ser qualificada d'histórica.

Avui, el ciutadá espanyol compta amb un sistema de drets i llibertats semblant al de qualsevol país d'Europa occidental, protegit per un sistema acabat i perfeccionat.
La convivéncia democrática implica que els drets i llibertats de la persona i dels grups
en els quals s'integra han d'exercir-se de forma real i efectiva. Per aixó, per incrementar la
seguretat pública i la convivéncia ciutadana com a condicions per a I'efectivitat d'aquests drets

i llibertats, el Govern compliri un progrÍIma d'actuacions amb

-

els següents objectius:

Desenvolupar el nou model policial.
Dissenyar un sistema penal més eficag.

Continuar la lluita contra el terrorisme i el tráfic de drogues.
Impulsar la cooperació internacional en la lluita contra la criminalitat.

Concebudes com un servei públic encarregat de la protecció de la convivéncia en llibertat, les Forces i Cossos de Seguretat compten avui amb una Llei Orgánica que cal desenvolupar, revisant i adequant la distribució i el desplegament de les diferents unitats assegurant la
raciónalitat, I'eficdcia i la no concurréncia o duplicitat; definint les plantilles dels Cossos estatals i propiciant el bon funcionament dels seus órgans de coordinació així com les Juntes de
Seguretat en Comunitats Autónomes i ens locals. Es desenvoluparan els sistemes de selecció,
formació, ascensos, destinacions i régim retributiu del personal.
S'adequaran les instal'lacions

i

els sistemes d'infraestructura, amb especial atenció als

mitjans informitics.
S'impulsará I'especialització per combatre la criminalitat en les seves diverses manifestacions, preferentment en matéria económica, delinqüéncia organitzada i internacional.
Es potenciari la funció preventiva amb una major preséncia policial als carrers.
Es reglamentari la seguretat privada (detectius privats, vigilants

jurats...) com

a comple-

ment de la seguretat púbüca.
Davant les noves formes delictives, proposem adequar la resposta judicial a I'augment
de la criminalitat, aconseguir que les penes acompleixin I'objectiu dissuassori i atorgar major
protecció a les víctimes.
S'establird un procediment ágil que doni seguretat als ciutadans de I'acompliment de la
llei en aquells delictes de caricter menor peró que, per la seva freqüéncia, provoquen alarma
social. Despenalitzarem els supósits de danys en la circulació de vehicles aplicant, peró, les
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reformes processals que permetin la plena i rápida reparació del dany causat. S'accentuará
la persecució dels delictes de carácter socioeconómic, incloent-hi aquells que s'amaguen rera
el t¡áfic mercantil a gran escala, sense que mai no prevalguin tractaments diferents en funció
de I'origen social o la posició económica dels penats. Es consideraran, en la mesura d'alld que
és possible, com a despesa social els danys causats als ciutadans per activitats criminals, de la
mateixa manera que ja es fa en els delictes terroristes, com a manifestació efectiva del principi
de solidaritat.
El combat contra el terrorisme i el narcotráfic s'ha d'emparar en una ámplia cooperació
internacional tant al nivell preventiu com repressiu.
En relació al terrorisme es continuará amb la dotació de mitjans personals i materials,
la formació, I'especialització i la coordinació dels funcionaris dedicats a combatre'l i l'increment dels nivells d'informació. Cal tenir en compte que la major participació d'Espanya en
afers internacionals obligará a donar una major atenció al terrorisme d'arrels foránies i a incrementar la col.laboració internacional. Es fomentará la col.laboració ciutadana i la política
d'aillament dels terroristes, col.laborant a¡nb les institucions basques i mantenint la porta oberta
a la reinserció dels qui voluntáriament abandonin l'activitat terrórista.
En el combat contra la droga els socialistes hem aprovat el Pla Nacional contra la Droga,
que permetrá desenvolupar les següents accions:

-

Agreujar les penes a les organitzacions i traficants de droga.

-

Augmentar les multes, mai no inferiors al profit obtingut pel tráfic, dirigir el seu import al
tractament i desintoxicació de drogadictes.

-

Penalitzar als responsables d'establiments on s'afavoreixi el tráfic de drogues.

)f..

Considerar instruments del delicte els béns mobles, immobles, aeronaus, vaixells i inclús
els diners invertits producte del tr¿fic, per a procedir al seu decomís.

Institucionalitzar la Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió del Tráfic de Drogues.
Col.laborar en els programes internacionals per substituir els cultius dels paisos productors.

la pau, la seguretat i la cooperació internacional

Els quatre anys de gestió socialista han permés configurar un projecte global de política
exterior, del qual el nostre país n'estava mancat, reforgant amb aixó la posició d'Espanya en
el concert internacional.
La incorporació d'Espanya a la Comunitat Económica Europea; I'assentament sobre bases
sólides de les relacions d'enteniment amb els nostres par'sos veihs, aconseguint importants acords
de cooperació entre ells en matéria terrorista; la contribució a la distensió i al dialeg entre I'Est

i I'Oest; el fet d'accentuar la nostra preséncia a Iberoamérica i el nostre compromís a favor
de la pau, la llibertat i la defensa dels drets humans; el fet d'avangar en la universalització
de les relacions internacionals amb el restabliment de relacions diplomátiques amb Israel; el
fet d'avangar substancialment en el desbloquejament del contenciós de Gibraltar; el fet d'obrir
noves árees d'actuació als paisos de la conca del Pacífic, en particular el Japó, la Xina, Filipines i Indonésia, així com a l'área sudsahariana; la definició de les línies bdsiques de la política
de pau i seguretat a través del referéndum del 12 de marg del 1986, són els aspectes més rellevants d'una política exterior espanyola que té com a objectiu fonamental la contribució a la
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pau, la seguretat i la cooperació internacional, enfortint al mateix temps la posició d'Espanya

al món.
Per continuar enfortint la nostra preséncia en el món i considerant necessari per aconseguirho un ampli consens entre les forces polítiques del nostre país, ens cal:

-

Garantir la integritat territorial, la sobirania nacional i la seguretat d'Espanya.

-

Difondre la realitat pluricultural d'Espanya en el món i fomentar el nostre coneixement
d'altres cultures.

-

Defensar els interessos dels nostres emigrants.

-

Contribuir a I'enfortiment económic i a la modernització mitjangant el desenvolupament
del comerg exterior i la cooperació internacional.

Treballar a favor d'un ordre internacional més pacífic, segur, lliure i just.
Contribuir a un nou ordre económic internacional, intensificant els mecanismes de cooperació i participant en la lluita contra el subdesenvolupament i la dependéncia económica
entre les nacions.
Desenvolupar una acció que tendeixi a I'enfortiment dels organismes internacionals, especialment de les Nacions Unides.

Assegurar la pau
La prohibició d'instal.lar, emmagatzemar o introduir armes nuclears en el nostre territori
i acompleix l'esperit i els objectius del Tractat de No Proliferació Nuclear, arribant
inclús més lluny en incloure la prohibició tant d'armes própies com alienes. El nostre país podrá adherir-se a aquest Tractat en cas de produir-se una substancial reducció dels arsenals nuclears avui existents.
respecta

La reducció progressiva de la preséncia militar dels Estats Units a Espanya constitueix
una tasca immediata per a un nou govern socialista.
Els socialistes ens proposem reforgar I'objectiu europeu de la seguretat iniciant el procés
d'ingrés a la Unió Europea Occidental, paral.lelament a l'establiment d'una ámplia xarxa de
convenis bilaterals de cooperació en matéria de defensa amb els paisos de l'área.

Continuar treballant activament en els fórums internacionals de desarmament, propiciant
la conclusió de convenis sobre prohibició d'assatjos nuclears o amb armes químiques i bacteriolÓgiques i propugnant el respecte als Acords sobre control d'armes estratégiques i al Tractat anti-míssils balístics, constituirá un element central de la nostra activitat en el gran objectiu i aspiració dels ciutadans espanyols d'assegurar la pau.

Construir la unitat d'Europa
Un cop realitzada la incorporació d'Europa a la Comunitat Económica Europea, els socialistes ens proposem contribuir a impulsar el procés d'unitat europea.

En el marc de la cooperació econdmica será necessari: cercar un reequilibri de la CEE
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reforgant les mesures que desenvolupin les regions meridionals i perifériques; donar una resposta concertada a l'actual crisi económica, mantenint les conquestes socials que han fet d'Europa una área de benestar i aveng social; establir un pacte europeu per a la ocupació que coordini
polítiques i comportament; realitzar una política comuna en mat¿ria de tecnologia avangada
i investigació i impulsar la cooperació d'Europa amb els parsos en vies de desenvolupament.
Propiciarem, també, una cooperació política dirigida a donar un major protagonisme

i eficácia al Parlament Europeu i al Consell d'Europa, i establirem relacions bilaterals cada

cop més qstretes amb els pai'sos comunitaris, especialment amb Franga, Itália i Portugal i amb
els pai'sos de I'Europa de l'Est.

Així mateix, procedirem al desenvolupament de I'Acord sobre afers económics entre Espanya i el Vaticá, revisant el sistema de finangament de I'Església catdlica.

Reforgar la política iberoamericana i l'área mediterránia
El Govern continuará desenvolupant esforgos per contribuir a la solució pacífica de la
crisi centroamericana mitjangant fórmules de diáleg, el punt de referéncia de les quals será
el Grup Contadora. Aquesta contribució a la pau ha de contemplar-se tant des de I'aspecte
polític de recolzament i solidaritat com des de l'óptica económica i financera. Es doblaran
els esforgos per aconseguir la recuperació de les llibertats i vigéncia dels drets humans a Xile
i Paraguai. Dins de les nostres possibilitats, es recolzaran els esforgos dels parsos llatinoamericans per solucionar el greu problema del deute exterior que amenaga l'estabilitat democritica
de molts paisos que han reconquerit recentment les seves llibertats. Es fomentaran els interessos nacionals compartits que donen sentit a la Comunitat Iberoamericana de Nacions en I'horitzó del V Centenari del Descobriment d'América.
Lazonadel Mediterrani ha de ser, així mateix, objecte d'atenció permanent. La política
del Govern s'orientará a desenvolupar una tasca activa per a la solució dels conflictes i per a promoure el respecte a les normes de dret internacional. L'acció prioritüria aniri dirigida en el
Magreb a prosseguir la política global de cooperació amb tots els paisos de la zona. Es recolzaÍan les resolucions de les Nacions Unides que consideren el conflicte del Sihara com un
tema de descolonització pendent que no finalitzará fins que el poble saharaui tingui I'opció
d'expressar-se en el referéndum sobre I'autodeterminació.

Al Próxim Orient, la politica espanyola s'orientarür, tant en el pla bilateral com en els
fórums internacionals, cap el recolzament d'aquelles iniciatives de pau que tendeixin a la solució del conflicte sobre la base de la garantia dels drets histórics del poble palestí i el dret de
I'Estat d'Israel a viure dins fronteres segures i reconegudes. Es mantindran els termes de la
declaració feta pública amb motiu de I'obertura de relacions diplomátiques amb Israel al mateix temps que es reforgaran les relacions amb I'OLP.
Espanya desenvolupará una contribució activa per recolzar la pau entre Irá i Irak, mantindrá la seva cooperació amb Guinea Equatorial, intentará incrementar els intercanvis amb
Angola, Camerún, Gabón, Cabo Verde i Mogambique i mantindri el seu recolzament a la
independéncia de Namíbia i la condemna a la discriminació racial del régim sudafricá.

La defensa en I'Espanya Moderna
Es dissenyará un sistema de defensa civil que permeti la protecció de la població i dels
béns públics i privats davant hipotétiques situacions d'emergéncia, i que garanteixi el funcio-
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nament dels serveis que siguin imprescindibles en situacions excepcionals. Es milloraran els
canals de comunicació de les Forces Armades amb els sectors socials i institucions per aconseguir un major acostament i cpl'laboració. Es consolidará el Ministeri de Defensa, integrador
dels tres Exércits, com a instrument per a I'aportació racional i coordinada al nostre sistema
de defensa dels recursos humans, materials i institucionals necessaris. Es completará el Pla
General de Defensa i es mantindrá continuadament actualitzat el Pla Estratégic Conjunt, a
través de les revisions previstes en el cicle de política de Defensa.

El Govern continuará amb el procés de modernització i millora de I'operativitat de les
Forces Armades, a través del desenvolupament d'una adequada política d'armament i material i es millorará el desplegament de les Unitats amb un Pla General d'Infraestructura, uns
órgans centrals del Ministeri de Defensa i enfortint uns quarters generals operatius que ajudin en el comandament i direcció dels Exércits.
Per millorar la situació personal i professional dels membres de les Forces Armades, s'establirá un marc básic estatutari de la funció militar; s'actualitzará la normativa sobre qualificació, classificació i ascensos del personal militar; I'adopció d'un sistema de provisió de destinacions que combini la seva major eficácia amb I'atenció al desenvolupament professional
i personal dels seus components; la contínua millora de la racionalitat i qualitat de I'ensenyament militar en el marc de les realitats nacionals, per la qual cosa es durá a terme una reestructuració dels Centres d'Ensenyament Militar millorant la qualitat del professorat i dels ensenyaments impartits; la formació i selecció cointinuada dels membres dels tres Exércits al llarg
de la carrera militar; la culminació del procés d'integració i homologació del personal civil
del Ministeri de Defensa.
Es resoldrá definitivament la situació dels qui en el seu dia varen ser expulsats de les Forla seva pertinenga a la ja desapareguda UMD.

ces Armades per

La cooperació internacional per al desenvolupament
La lluita contra la injusta situació que porta a milions de persones a patir fam és un altre
dels nostres objectius com a socialistes. Per col'laborar en la lluita contra aquesta situació,
enfortirem la cooperació amb aquelles árees en les quals la nostra tecnologia pugui ser útil
i subministrarem recursos creixents per assolir un pressupost d'Ajut oficial al Desenvolupament, equivalent al que destinen els paisos de I'OCDE.
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