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Una noua etapa per als municiPis
de Gatalunya.
El proper dia28 de maig els ciutadans de Catalunyatindran una n0va 0p0r-

tunitat d'escollir lliurement idemocráticament els homes i les dones que,
els propers quatre anys, han d'assumir la responsabilitat de governar els
pobles i les ciutats del nostre país.

El Partit dels Socialistes de Catalunya c0ncorre a aquesta convocatÓria
electoral amb un programa format per un conjunt de propostes, pensades
principalment per assegurar el progrés iel benestar del conjunt dels ciutadans de Catalunya.

El PSC persegueix, en aquestes eleccions, un altre objectiu: recuperar
refermar la confianqa dels ciutadans en la política. I pretenem fer-ho a través de I'explicació de la importáncia que tenen els ajuntaments com a
i

peces básiques de la democrácia imitjanqant un compromís personal, un
veritable contracte dels nostres candidats amb els seus conciutadans.

El moment polític que viu el país és complex idelicat. PerÓ no hi ha
sistema millor que el democrátic perqué un poble es doti dels instruments necessaris per governar-se i cal comprometre's, tant a nivell
individual com a nivell col.lectiu, a vetllar perqué els qui tenen la responsabilitat del govern en facin un bon ús, de forma que els ciutadans
puguin refermar la confianga en el sistema de valors i llibertats que
tant ens va costar aconsegulr.

convida els homes i les dones de pobles i ciutats de
Catatunya a incorporar'se al proiecte de futur que representa
I'esquerra i que ens ha de permetre arribar a I'any 2.000 en
unes condicions dptimes.

EI

PSC

El 28 de maig s'inicia una nova etapa per als pobles i les ciutats de
Catalunya. Una etapa que ha d'estar marcada per l'objectiu de la
qualitat dels serveis, pel rigor ila coheréncia en el plantejament de
les noves propostes, per la transparéncia absoluta de la gestió, pel

compromís de treballar pel futur

iel

progrés dels municipis.

El nostre compromís, expressat a través d'aquest MANIFEST, vol representar un veritable contracte amb els electors. Un MANIFEST que inspira els
pr0grames de totes les nostres candidatures i que adrecem públicament als
homes

i les dones ciutadans de Catalunva.

Quinze anys de democrácia

mun¡cipal: construint el futur.
En els darrers quatre anys s'ha completat el procés que tenia com a
objectiu prioritari la modernització del conjunt dels municipis de
Catalu nya.

Un procés de transformació de viles iciutats, la major part de les quals,
durant el franquisme, havien viscut mal governades i desateses. Un procés
iniciat l'any'.l979, quan milers d'homes i dones il.lusionats van arribar als
ajuntaments acabats de recuperar per la democrácia.

En aquests setze anys, tota una generació ha crescut en democrácia.
Aquesta generació ha d'ésser la que gaudeixi de les millores iles transformacions que s'han dut a terme al conjunt de pobles i ciutats del país.

Molt especialment allá on les responsabilitats del govern han correspost
a la nostra opció de progrés.
És també la generació que més te a

dir respecte de les propostes de futur
que les diferents forces polítiques presentin davant els ciutadans. perqué
ells són el futur iés justament del futur dels pobles iles ciutats de
Catalunya que cal parlar avui.
D'aquest període de treball intens en queda un balang netament positiu:

. La modernització

d'una administració que en pocs anys ha passat de

ser una vella estructura inflexible a convertir-se en una veritable
empresa, amb serveis avangats i adequats a les necessitats i els
requeriments dels ciutadans.

. Lestabliment de les normes

básiques per al desenvolupament urba-

nístic i económic de pobles i ciutats de Catalunya.

construcció dels equipaments básics de tot tipus (sanitaris,
escolars, esportius, culturals i socials) dels quals els municipis

'La

estaven mancats.

. Un major reequilibri social i territoria,.
. Una millora substanbial de les condicions ide la qualitat de vida de la
majoria dels ciutadans.

. Convertir ciutats i pobles

de Catalunya en escenaris per a la conla toleráncia d'homes i dones de diverses parles i pro-

vivéncia i
cedéncies, idees i creences.

Són factors que no poden ser atribults només al pas dels anys o al pro-

grés general del país. Ben al contrari: les diferéncies ideolÓgiques, de
programa isensibilitat que hi ha entre les forces conservadores iles
de progrés demostren que el grau de transformaciÓ i prosperitat está
en funció d'un determinat projecte, d'una determinada concepció de la

justícia social, de la solidaritat, a més de la vitalitat, en I'encert, la
dedicació ila imaginació dels qui han tingut la responsabilitat de
g

0ve rn ar.

El balang, com hem dit, és clarament satisfactori, perÓ cal tenir present que

aquest esforq, necessari

i plenament justificat, es va fer, en alguns

casos,

duent fins al límit la capacitat de les hisendes municipals.

Héxit del 92, la reoess¡ó
i la fecupefac¡ó econdmica.
Lany 1992, amb la ciutat de Barcelona com a exemple, el conjunt de
governs municipals de progrés van culminar aquest període intens de

c0nstrucc¡ó d'infraestructures i equipaments urbans básics, així com
de modernització de serveis que els ajuntaments donen als ciutadans.
Els Jocs Olímpics van ser un

éxit, no només a Barcelona, sinó

també en un bon grapat de ciutats det país.
Aquest dxit fou degut, principalment, a l'esforg i la dedicació personal
professional d'un gran equip. Arreu de catalunya es va treballar amb
il.lusió pel repte col.lectiu que suposava esdevenir punt de mira de tot
el món i per la transformació positiva i beneficiosa que els Jocs per-

i

metien, pel que fa a infraestructures iequipaments. una transformació
que ha adquirit tot el seu sentit itota la seva validesa més enllá de la

cita olímoica.
Alguns dirigents i líders polítics van voler amagar ifins itot negar la
importáncia i l'éxit dels JJ00 i, d'aquesta manera, negar també el
mérit dels qui més hi havien treballat. Aquesta actitud només es pot
mantenir des de la mala fe política i des d'una visió excloent i oatrimon ialista del oaís.
coincidint en el temps amb la culminació del conjunt de projectes itransformacions previstos, a la fi de 1992 es va fer patent la recessió económica. una recessió que ja feia un any que es vivia a tota Europa. Aquesta nova

situació no va permetre mantenir el ritme de creativitat

ide treball que

havia caracteritzat els anys anteriors.
Es produi, a més, una coincidéncia de diverses circumstáncies aoverses
amb I'inici de la recessió. Les actituds individuals corruptes, les actuacions
mancades d'ética, la proliferació de tránsfugues polítics, etc. eren factors
que anaven configurant un escenari propici a una crisi de confianea en el
sistema de valors de la democrácia.

Tanmateix, malgrat els ajustaments iles retallades, els municipis de
Catalunya, menys afectats per l'ambient de crisi de confianqa, han
seguit funcionant correctament en els moments més difícils, aprofitant
la dinámica positiva que havien generat els anys precedents de treball

intens en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, en la construcció de I'Estat del Benestar, en el reequilibri territorial isocial dins
de cada barri, poble o ciutat.
Els ajuntaments han estat, a més, els primers que s'han esforqat per acon-

seguir una contenció pressupostária idel déficit que, tot ique l'han reclamada, altres nivells de I'administració no han estat capagos d'aconseguir.
Podem afirmar que els ajuntaments catalans estan acomplint els criteris de
convergéncia econdmica fixats per la Unió Europea.
Com a conseoüéncia de la recessió i de la incertitud economica s'ha dut

a

terme també una relaxació rigorosa sobre la idoneitat del model actual de
gestió pública a l'administració local sobre el funcionament clarament defi-

cient del esquema político-territorial imposat per la majoria de CiU

al

Parlament de Catalunva.

Reforgar la conf¡anga en els
aiuntaments.
L'ámbit local ha estat el menys atectat per la crisi de confianga
en la política i les institucions.
Els ciutadans segueixen considerant els ajuntaments com a la instáncia de

govern més propera als seus problemes i d'on es percep d'una manera més
directa i rápida qualsevoI acció de govern.

Renoual el compromís.
Els socialistes catalans som conscients que, més enllá d'aquesta valoració

positiva de la gestió als ajuntaments, els ciutadans reclamen una renovació clara de compromís que amb ells estableixin els homes i les dones que
aspirin a regir el futur de llurs ciutats ipobles.

Una renovació necessária per reforgar Ia confianga dels ciutadans en la política i en les institucions de govern.

Honestedat i transparéncia.
Els ajuntaments governats per forces de progrés han fet un gran esforq,
durant tots aquests anys, per governar servant un respecte escrupolós per
la transpardncia dels afers públics, no només per respecte al control que
els ciutadans tenen dret a exigir, sinó per una ferma convicció.
Per reforqar aquest aspecte del nostre compromís davant els ciutadans, els

caps de llista de les nostres candidatures faran una declaració pública

de bens en el moment de ser elegits
altra d'aquí a quatre anys.

ies comprometran

A més, els socialistes ens comprometem

.

a fer-ne una

a:

Ser contundents en la lluita per la erradicació de qualsevol mala prác-

tica política, negant el suport a les persones que la Justícia hagi condemnat per manca d'ética i d'honestedat, no acceptant mai el suport de
regidors tránsfugues d'altres partits.

. Demanar

als nostres candidats que es comprometin a renunciar a

la

seva acta de regidor quan creguin que no poden seguir atorgant el seu

suport al grup municipal per al qual han estat elegits,

.

Seguir millorant els mecanismes d'informació necessaris perqué els
ciutadans coneguin i puguin jutjar la netedat i la transparéncia dels
contractes

i les adjudicacions

que facin els ajuntaments.

El pacte dels Giutadans i el salt
de la qualitat cap al 2000.
Per als socialistes, I'etapa de govern municipal que som
comengar, s'ha de centrar en dos eixos básics:

a punt

de

r

Lacord i el compromís mutu de participació i transparéncia, que
volem impulsar a través d'un veritable Pacte de Ciutadans.

. La qualitat i I'eficácia

de la gestió i dels serveis, perqud els ajuntaments han d'ésser les peces básiques de I'estat del benestar.

El compromís de tots: El Pacte dels Giutadans.
El Pacte dels Ciutadans ha d'ésser un dels eixos que defineixi el marc
d'actuació dels homes i les dones que governaran els ajuntaments en els
pr0pers quatre anys.
tJn veritable acord entre els nostres candidats i els seus conciutadans, als
quals demanem la confianga i el vot. Un auténtic contracte, un compromís

cívic, étic i moral de cada candidat amb els qui li donin la responsabilitat
de governar, i amb la resta de vei'ns de cada poble o ciutat.

l, més enllá d'aquest contracte, el Pacte persegueix els objectius segÜents:

. Fer créixer la participació avangant

cap a la cogestió d'equipaments

i

serveis culturals, esportius, cívics, etc...

. Fer participar activament

i

col.lectius en la formulaciÓ
d'estratdgies i projectes concrets per al futur de cada municipi.

.

persones

Argumentar el diáleg i la transparéncia.

. Millorar la oualitat

dels serveis.

. Centrar les prioritats en la qualitat de vida.
.

Aconseguir el compromís dels ciutadans amb els ciutadans, el
compromís cívic, per al millorament iel respecte del bé comú.

. Avanqar en lluita per la llibertat, la igualtat, la solidaritat i la justíc ia soc ial

.

Es tracta, en definitiva, de

definir entre tots com ha de ser icom ha de

funcionar la comunitat de la qual formem part.

En aquesta gestió compartida hi són cridats a participar
associacions de velns, entitats de tot tipus, ateneus i centres culturals, organitzacions sindicals i empresarials,
etc. constituint els que han d'esdevenir veritables consells cívics o consells de ciutat, per recuperar ta it.tusió
participativa.

La qualitat

i I'eficácia dels serue¡s: HEstatut

de I'usuari del serue¡ públic.
La participació ciutadana que comporta el compromís que plantegem
en la proposta de Pacte de ciutadans, ha de trobar la correspondéncia
d'uns ajuntaments l'activitat dels quals sigui entesa com a necessária i
útil pel conjunt de veins de cada poble o ciutat de catalunya. Aixó vol
dir que cal explicar més i millor qué es fa, extremar la transparéncia i
fer-ho amb procediments administratius simples i entenedors.
A més de I'oferta de corresponsabilitat en la gestió, els socialistes volem
aconseguir I'establiment d'un Estatut d'Usuari dels serveis públics, com a
instrument dels ciutadans per a conéixer ifer valer els drets que I'assisteixen en l'ús dels serveis que ofereixen les administracions i les empreses

públiques ide serveis.
Aquest Estatut, a part d'informar dels trámits

i les vies per accedir a qual-

sevol servei, de les seves característiques básiques, horaris, condicions
especials per a col.lectius determinats, etc. recollirá des de les normatives
d'ús d'aquests serveis fins les condicions económiques de la seva prestació o explotació, aixícom els nivells de qualitat que pretenen aplicar i que,
per tant, poden ser exigits per part de I'usuari.

Els ajuntaments: peces básiques de I'Estat del
Benestar
Els socialistes catalans treballem per aconseguir et nivetl
mdxim de benestar per als pobles

i les ciutats det nostre país.

Perqud tinguin la qualitat de vida que correspon a uns ciutadans amb plena

consciéncia cÍvica, convenguts de la preeminéncia dels valors del progrés

i la solidaritat.
El nostre és un model de país pel que cal treballar dia a dia, més enllá de
conjectures electorals concretes.
L'accés al benestar és un dret de tots icadascun dels ciutadans, admi-

nistrats,,per aquells que la societat elegeix democráticament. Molts
aspectes del benestar són conquestes per les quals durant molts anys
s'ha hagut de lluitar amb tenacitat isovint s'ha hagut de pagar un preu
molt alt. Aquest és un esforQ que cal fer entre tots, equilibradament i
segons el principi de la solidaritat socia..
Per aquestes raons aspirem a fer dels ajuntaments peces básiques per
a la consecució de majors cotes de benestar per a tots. I des d'aques-

ta aspiració, els socialistes pretenem assolir
obiectius següents:

i

reforgar els

1r. Una clara voluntat de treballar per la millora de la qualitat de
vida dels ciutadans. Després de quinze anys de treball intens per
posar al dia els pobles i les ciutats del nostre país en infraestructures i serveis, ara ha arribat el moment de posar l'émfasi en
la oualitat.

2n.

Els ajuntaments com a promotors de la vida econÓmica i la prosperitat dels municipis, que cerquen les inversions, les millores en
les comunicacions, l'adequació als canvis tecnolÓgics, el grau de

concertació necessari entre organitzacions empresarials i de treballadors, així com els mecanismes de formació i reciclatge més
apropiats per garantir el major nombre de llocs de treball iel
máxim de qualitat de vida dels ciutadans.

3r. Els ajuntaments com a prestadors de serveis: Manteniment,
transport públic, recollida d'escombreries, parcs ijardins, clavagueram, sanejament.., Serveis gestionats de forma eficag,
cercant la oualitat máxima.

4t.

Els ajuntaments com a promotors igarants del benestar social, que
busquen la col.laboració de les altres administracions per cobrir les

necessitats de serveis

i

infraestructures en els camps de I'esport,
I'ensenyament o la sanitat, la cultura, el lleure i de la prestació dels
serveis socials.

5é. Els ajuntaments

com a impulsors i defensors de la justícia social;
procurant que la riquesa es distribueixi ique els barris o sectors
de la població més necessitats rebin més imajors atencions; tre-

ballant aótivament per corregir les desigualtats existents encara
entre home idona; lluitant contra la marginació; treballant per la
cohesió i per corregir els desequilibris terrirorials. I buscant, per
ac0nsegu¡r aquests objectius, la compl icitat, la corresponsabil itat
i la participació activa dels ciutadans.

6é. Els ajuntaments com a promotors de la vida cultural iassociativa que, lluny de dirigismes, col.laboren en la creació d,equipaments ila promoció d'activitats que enriquieixin el teixit associatiu icultural local.

7é. Els ajuntaments com a defensors del medi ambient, evitant la
degradació del paisatge i promovent accions perqué el ciutadá
prengui consciéncia mediambiental; pensant molt especialment en
I'estalvi energétic i d'aigua, la recollida selectiva d'escombreries. i
en la defensa i la regeneració de rius i boscos.

8é. Els ajuntaments com a l'administració que més bé sap gestionar els impostos dels seus conciutadans. Veillant perqué els
diners dels pressupostos municipals tornin sempre als ciutadans, en forma de serveis o de millores. per aixó cal reivindicar més recursos imés competéncies, més autoritat imés serveis gestionats a nivell local com la millor garantia que els
impostos ornin als ciutadans, sense necessitat d'incrementarlos. Per aixó reclamem un Pacte Local amb les administracions
central iautonómica.

9é.

Els ajuntaments com a auténtiques peces básiques de la democrá-

cia, de la participació ciutadana en la vida pÚblica i del civisme, en
l'aplicació dels principis de subsidiarietat o proximitat f ixats per la

unió Europea. Garantint, també, que els municipis siguin veritables
ámbits de llibertat i respecte a la diversitat.

10é. Els ajuntaments com la forga institucional modélica per a la
recuperació de la confianga dels ciutadans en la política i
els polítics, a través de l'honestedat dels cárrecs electes i
de I'exigéncia de transparéncia en la gestió iel govern dels
afers públics.

La Gatalunya dels mun¡GiPis.
Per als socialistes catalans, Catalunya no és un concepte eteri o abs-

tracte sinó que és la realitat d'un conjunt d'homes idones que el formen, qUe es doten de les estructures necessáries per viure iconviure:
els pobles i les ciutats. Per aixÓ, perqué creiem que un poble o una ciutat el fan la gent que hi viu, volem posar I'accent en el govern local, en
la capacitat dels municipis de donar resposta a les demandes iles
necessitats dels homes i les dones que hi conviuen.
La Catalunya que volem és un país amb uns ajuntaments forts, amb
capacitat de decisió i amb I'autoritat i els recursos necessaris.

la

Volem un país amb uns ajuntaments que la gent se'ls senti prÓxims, que
se'ls senti seus, que els consideri necessaris, útils i eficagos'

imés competéncies per als ajuntaments, no podem acceptar que es presenti
Quan defensem el poder local idemanem majors recursos

aquesta voluntat -aquesta exigéncia- com un Soscavament del poder de

la Generalitat. Aquesta interpretació només es pot fer des de la malf ianga o mala fe.

Per als socialistes catalans, els consells comarcals han de retornar et protagonisme als ajuntaments i han de deixar de ser meres armes d'erosió ide
control polític, que és com els veu iels utilitza una determinadaforqa polÉ

tica. De la mateixa manera les diputacions han de continuar la seva conversió en auténtiques institucions municipalistes. Finalment, cal afrontar
d'una vegada iamb tot el rigor la realitat

i l'especificitat metropolitanes.

si volem uns ajuntaments forts és perqué volem que catalunya

prospe-

ri, en el seu conjunt, i perqué sabem que el ciutadá espera del seu ajuntament més que de cap altre nivell d'administració. lperqud fa més d,un
segle municipalisme i catalanisme han anat estretament lligats al progrés

ia l'afirmació

de la nostra personalitat col.lectiva. lcreiem que cal
superar definitivament la resisténcia absurda al reconeixement de la
plena autonomia política dels ajuntaments.

El compromís que pretenem davant els homes i tes dones de
catalunya és el de seguir lidets a aquesta trajectdria de trebatt
il.lusionat, rigorós i honest.
Els socialistes catalans ens sentim protundament compromesos
amh el progrés dels nostres pobtes i ciutats. I esperem que els
ciutadans de catalunya ens tinguin la confianga necessária per
seguir demostrant aquest compromís a partir det 2g de maig.

