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t. TNTRODUCC|O



Catalunya ha canviat molt en els darrers anys. El canvi s'ha notat en la societat, en
l'economia i, també, en la vida política. L'estabilitat democrática i l'autogovern ens han
donat l'oportunitat d'una transformació i rnodernització sense precedents. Pero també és

veritat que després de quinze anys de governs conservadors la societat catalana necessita
un revulsiu, un canvi, un estimul.

Superar les rigideses, les uniformitats, les actituds excloents. Vet aquí un desig de
moltissima gent. Un nou accent, una nova sensibilitat, un nou estil. Una auténtica alternativa
de progrés, una alternativa necessáriaper tal de retrobar les oportunitats desaprofitades i

superar una etapa que avui ja ha perdut empenta.

El Partit dels Socialistes de Catalunya ha fbt una contribució decisiva al progrés i la
modernització de Catalunya. Amb responsabilitats de govern en l'ámbit de I'Estat i de la
Catalunya autonoma i en molts imolts ajuntarnents, amb una clara voluntat d'integral'i
aglutinar amplis sectors de la societat catalana.

El PSC ha representat i representa una ámplia majoria social, que ara proposa d'ampliar
fins a crear un consens extens, una sintonia global amb la nostra societat.

El PSC convida ara tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya a participar en un gran
projecte de canvi i de transformació. Un projecte que vol portar al govern de Catalunya la
majoria del nostre poble, tot garantint les aportacions d'amplis sectors socials: els
treballadors i les treballadores, tots aquells que viuen de la seva fbina, els joves, les dones,
els professionals de la creació cultural, de la recerca i de I'educació, els sectors emprenedors
de I'emplesariat i el comerg, els sectors progressistes de l'associacionisrne i del món
professional.

Un projecte que proposem amb entusiasme i que voldriem que fos cornpat'tit per tothom
amb il.lusió, amb esperanga, amb estimació pel pais i per la gent.

Un projecte que vol afirmar la solidaritat fi'aternal de Catalunya amb tot Espanya: fent
cornpatible la defensa irrenunciable de la nostra identitat amb la construcció d'un Estat
plurinacional, respectuós dels fets diferencials, que ha estat i és la millor garantia de
l'autogovern de Catalunya,

Elnostre projecte vol mantenir tots els avantatges ja consolidats, per-ó es proposa noves
fitespertaldedonarempentaientusiasmealasocietat catalana.Herndedonarunnouimpuls
al govern, canviar prioritats i garantir la diversitat, la pluralitat, la igualtat i la irnprescindible
cohesió social.

El nostre projecte vol reforgar les llibertats i els drets dels ciutadans, abandonant
temptacions de caire paternalista i mostrant la necessitat de configurar un sistetna de valors
en el qual I'exercici compensat dels drets i els deures de tots aporti la plena maduresa i

I'eclosió de les llibertats individuals i col.lectives del nostre poble.

Amb aquest objectiu donem a conéixer el nostre programa de govern, que és, de f-et, una
invitació oberta a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunva.
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de la Generalitat. Establir que els alcaldes són els representats ordinaris de la Gcneralitat cn el seu territori'

6. Potenciar la descentralització del sector públic en tots els nivells, en el marc d'una distribució de la

despesa pública entre Estat, Comunitats Autónornes i Corporacions Locals similar a la que existeix en les

democrácies federals avangades (50%-25%-250A), corregint el desequilibri actual de mancra quc augntcnti

el pes i la importáncia dels govems locals.

Aquests s-ón els continguis de la nostra proposta federalista. Resumeixen com conccbem l'autogovem

de Catalurrya en el ,lru.. d'rnu Espanya democrática i en llhoritzó d'una Europa unida.

3. UN MODEL OBERT

La realitat política espanyola és diversa. Les diferents nacionalitats i regions expressen difcrerrts graus

de voluntat d'autogovern. La conciliació errtre el respecte a aqucsta diversitat i l'irnpuls a un projecte federal

ha d'aconseguir-se a partir de l'establirlent d'un horitzó federal comú- tal i com l'hem definit amb

anterioritat, peró sense forgar ni exigir el mateix ritme atotes les CC.AA. Per aixo. dcfensem l'establinlent

d'una estructura oberta i no un modcl tallcat i absolutalnent unifomritzador.

Per avangar en aquesta direcció cal l'acord básic cntre les forces polítiques de Catalunl ai el diáleg amb

el govem de l'Estat. Els socialistes catalans ens refemrcm en la idea que sols cl diálcg i l'acció delnocrática

podett fer que Catalunya avanci cn l'aprofundiurent del seu dret a l'autogovem.

4. EIXAMPLAR I APROFUNDIR L'AUTOGOVERN

El model federal 
-els 

trets básics del qual s'acabcn d'exposar- defineix l'horitzó dc potcnciament i

ampliació de l'autogovent que volem assolir. En el tcmrini curt i mitjá d'aquest procés- cls socialistes ens

fixéni l'ampliació de les potLstats politiques i de les cornpctóttcies de la Generalitat pcr mitiá dels objectius

mínims següerris:

l. En prir.¡er lloc. la ctilminctció clel procé,s cle totes le.s lrans,feréncie.s penclenls. per tal de donar

contingut ple a les previsions estatutáries. De la llista actual de ,55 traspassos pendcnts- considcrcm que són

especiálment prioritaris els següents: els paradors dc turisme. la prcstació social substittltória- el patrimoni

documental de la Generalitat situat a l'Amiu Nacional de Salamanca- el Prograrrra irldustrial tecnológic i

mediambiental. el personal administratiu del ¡rinisteri de Justicia assignat als iutiats i tribunals situats a

Catalunya, les autopistes pendents i els sen eis de rodalies i legionals de RENFE a Catalunl'a- els sen'eis

de control de tránsit i els ports de Barcelona i Tarragona. entre d'altres. Cal endegar itnnlcdiatamcnt cls

estudis d'ordre juridic. cconomic i de gestió. per tal d'aiordar antb cl govcm dc l'Estat la formula urés rdónia

de traspás d'aquests titpus de serveis de la Gcncralitat.
L'eiectivitat d'aquests traspassos s'ha de completar amb noves competéncies a rcclamal'a l'Estat- per

la via del que preveu l'article 150.2 de la Constitució. En aquest sentit. els socialistcs prorlourcrll un debat

per detenninar els ámbits en cls quals demanar de fomra prioritária l'aplicació d'aquesta via.

2. Els nostres objectius d'enfortinrent dc l'autonornia tenen també necessárianerlt la scva traducció a

nivell del./i¡z angrtmi'nt de lct (jeneralitat. Larnajor autonomia politica i l'anrpliaciódc conrpctcncics dc la

Gencralitat han de comportar l'incromeitt corrcsponent dels rocursos econonlics, airi cotrl tanrbé una lllalor

ia. Áquest objectiu passa. alirostrc entelrdrc. rl'csponsabilitat

la figura del 
'15 

pei cent de participació en ¡' irtgressos dc la

uin cada vegada nrés de tribtrts pl opis, ntós qu cn els ingressos

de l'Estat.
3. El protagonisrne creixent dc lcs institucions europecs en Ia definició de les polítiques a seguir en

diferents i¡mbits de l'activitat política i administrativa pot tenir com a conseqüténcia una pÓrdua rcal de los

potestats de govem de la Generalitat en aquests álrrbits, atés que els mccanistnes instituciortals vigcnts no

preveuen una participació suficient de les colnuuitats autóuomcs cn la definició de lcs polítiqucs europees

Urgirem, doncs. la definició de prodeciments idonis pcr garantir que la Gencralitat pugLrt porlic¡Por

e.fectivamenl en I'elaborctció cle politique.s et.ropee.i que iucideixin cu elámbits deconlpctincia autouómica'
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Aquests mecanismes s'han de plantejar en un triple nivell: el de la comissió sectorial corrospoucnt Estat-
Cornunitats autÓnomes; el de l'atribució al Senat, eu la seva condició de carnbra tcrritorial. dc funcious
d'articulació de la voluntat autondmica en aquesta nratéria: i en el d'una major preséncia dirccta de la
Generalitat davant les institucions europecs,

Aquestes mesures que s'acaben d'apuntar suposen urles passes básiques en el procés. per a uosaltres
tmprescindible, d'enfortincnt i arnpliació de les competencies i potestats de la Generalitat

LES FINANCES DE LA GENERALITAT

1. EL PRESSUPOST ACTUAL

En la situació actual. el pressupost consolidat de la Gencralitat de Catalun¡ a s'apropa.ja a la xifra dc
I,ti bilions de pessetes: es tracta. sens dubte. d'una magnitud realnlent impoÍant Pcr tal de copsar-nc
l'autentica incidéncia podem efectuar tres tipus de roflexions:

- En temres absoluts, equival a unes 300.000 pessctes pcr habitant o a L200.000 pcssctcs per familia
i an1'.

- En temrgs relatius. només cal rccordar que l-an1' 199 1 aquest mateix pressupost era de I,2 bilions:
és a dir. durant els últius quatre any,s el creixe¡rrent ha cstat dc prop d'un 50%.

- En tennes d'incidéncia en l'activitat econónrica. podenr dir quc el pressupost do la Generalitat dc
Catalunl,a representa el l4-15'A dcl PIB catald.

El coniunt de les despeses de la Gcneralitat. snposant quc totes les comunitats autónonrcs tingucssin un
nivell sinrilar al nostre. reprcsenten avui aproximadanrent wl 27-28%o de la despesa pública total. Aquost
és un nivell de descentralització de la despesa pÍrblica similar al que tencll altres paissos anrb llarga tradició
federal com Estats Units. Alemauva o Suissa.

2. L'ACORD DE FTNANQAMENT

L'acord de fiuangament per al peliode 1992-1996 estableix un model quc es caraclcritza per:

a) Un cálcul inicial de la participació de les conlunitats autonolnes en cls impostos cstatals a partir d-un
coniunt de parámetres que reprcsentcn alguncs millorcs sobre el sisterrra anterior.

b) La posició de Catalunl'a va millorar relativament mós. ja quc va situar-se en la nritiana dcls ingrossos

per habitant de les comunitats de l'article l-5 L Abans estava per sota d'aquesta mit¡ana
c) S'estableir el concepte dc la correspotrsabilitat fiscal. quc cs concreta en el | 5o/o de l'IRPF. A partir

d'aquest lnallnellt, aquesta corresponsabilitat tindrá una evolució indeperrdent dc la resta dc la participació
i es n'rourá dintre d'uns límits.

d) Aquest procediment s'aplicaráde fonnaprovisional durant dos any's, pertal dc ro'isar.lo posterionttcnt

abans de, coritinuar aplioant-lo.
e) S'establoi:r així mateix la necessitat de controlar t:l deficit i l'endeutanrcnt per tal deconrplir els

compronrissos establerts en els acords de Maastrich dc convergencia ecollómica.
Eu el momentde fer balang de la situació actual. caltomar a dirnovanlent quc el finanqautent autónonric

és un problenra.Cdnrirler, la solució del qual requereix temps i voluntat de negociar. Al rlratcir tcnrps, henr

de constatar que el progrés i la consolidació definitiva dc I 
'Estat de les autonomics dcpondrá en boua uresura

del fet que siguem capagos. entre tots. dc trobar una solució coLrecta per a aquosta qtiestió

Malgrat el pas eudavant quc va rcpresentar. ós un fct que l-acord dc 1992 continua nrantollitll alguns dels

probleures historics del sistenla de finaugament autonónric:

- Escás pes dels irrgressos tributaris
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- Excessiu pes de les transferéncies

- Diferéncies molt acusades entre les comunitats de l'article 151 i les forals.

Si més no, cal senyalar l'aspecte positiu de Ia introducció del concepte de corresporlsabilitat fiscal' que

pennet enfocar milloi el proper pas cap a la solució del model de finanqament autorrómic'

3. EL FUTUR MODEL

És per aixó que hen de manifestar el nostre acord amb les caracteristiques que assen)'alen cls experts

en les seves conclusions en la printera part de l'anomenat Llibre Blanc:

- Cal u¡ equilibri entre autono¡ria i solidaritat. El nou urodel ha d'establir qtre hi hagi els tnateixos

ingressos perhabitant perals mateixos serveis, al mateix tetnps quehi had'haver els tuocanismes per establir

la solidaritat erfre les difere¡ts autonomies. Cal, peró, separar clarament els dos aspectes per tal dc no

establir noves confusions.

- Les CCAA ha¡ de ser plenament responsables de llurs ingressos. Airó ha de conlporiar el

desplagament de recursos quc avui es reben via transfercncies cap a recursos tributaris que. en temres

generals, han de ser competéncia tle cada comunitat. En aquest sentit. la transfomlació del | 5o/" de I'IRPF

én un impost autonomic sobre la renda de les persones fisiqucs seria un bon pas'

Entenem, peró, que cal afegir algun eleme¡t addicional a aquestes propostes.

- Al matéix temps que s'avangaén el nou model, cal també anar fent passes en Ia igualació dels ingressos

per habitant entre les cornunitats de l'article l5l i les comunitats forals

- Cal te¡ir cura que les refonnes que es puguin produir no ens condueixin a dtrplicar alguns ¡nccanistlcs

ad¡rinistratius o de control. En aquest."nttt, 
"ot¿riaveure 

eu el futur les possibilitats dcl ftlncionaulcnt d'tllta

administració tributária única que treballés per als diferents nivells de govenr.

La diferent situació de les courunitats autonómcs- amb t'ués o nrcnvs competducies- amb mÓs o mclrt s

voluntat d^accedir a aquest marc de major con'esponsabilitat fiscal, podriadetenninar la tlcccssitat dc trobar

un marc flexible en el qual cada comuliitat autoioma pogués trobar un encaix mós satisfactori' En aquesta

situació, Catalunl,a podria avangar en una major voluntat d'autonomia, i pcr tant do responsabilitat, quc

consolidés la nostra voluntat d'autogovem.

4. UNA PARTICIPACIÓ ACTIVA EN EL MÓN HNANCER

El eixos básics que els socialistes penscm apoftar en la política firlancera dc la Gencralitat són els

següents:

l. Les Caixes d'Estalvi. quc gaudeixen d'un gran arrelament popular i d'una inrplantació molt cstcsa

ocupen un lloc cerrtral en el sistetna financer de Cata

a entitats de carircter social i ellprendrem les iniciati
palés en els seus órgans de govem. en els qual

fonamgntalmcnt per les corporacions locals represe

més gran.

2. Enfront d'altres opcions politiques. quc propuguen la modificació de la nattrralesa.iurídica dc les

Caixes d'Estalvi prr f*ilitur-ne una posterior privatització total o parcial- els socialistcs cns oposarenl a

una alteració substancial del seu carácter pre..,rt i drf.nrarem el seu papcr detcmritlallt on cl sector finattcer

de Catalunl'a i. en particular, la pen'ivéncia dc la seva obra social.

3. Fomentarcm que les Caixes d'Estalvis siguiu lcs entitats financeres que col.laborin nlés dircctamcnt

amb la Generalitat, especialnrent eu la promo.ú i finaugamcnt dcls grans projectcs dc futur i dc prcscnt dc

Catalunl,a. Es tracta d-'aconseguir la carnlitzacló dels rccursos ueccssaris per al finanqanlctlt dels projectcs

esmentats. sense perjudicar l'equilibri financer i patrinronial dc lcs instituciorts.

4. Potenciarenr la Federació Catalana de Caires d'Estalvis com a punt de concctrtració de servcis

colluus. en árees per estinrular totes aquelles iniciatives de col.laboració nlútua tleccssá¡'ics cll tlll lltel'cat

financer cada vegada nrés anrpli i inrrovador.
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5' Pel que fa a la política de fusions. estimularenr aquelles que respongurn a vcritablcs critcris
d'eficiéncla, rendibilitat i fortalesa de la Caixa resultant. tot vetllant per la seva catalanitat i la consenació
dels llocs de treball.

6. La coordinació de l'obra social de les Caixes d'Estavis constitueix un aspectc cn qué cal avangar. per
aprofitar el volum irnportant de recursos generals. Intensificarem al mirxim la col.laboració anlb les
actuacions al sector públic, per tal de superar les iniciatives estrictárnent publicitárics.

Atés que un dels dificits socials ntés importants és el de l'habitatge. s'estudiará quc. anrb cárrcc a parl
dels fons de l'obra social, es puguin subsidiar part dels tipus d'interéJdels préste"r p.t 

"on,pra 
d'habitaigc.

per tal d'abaratir-los.
7. L'Ilrstitut Catalá de Finances ha de donar lloc al dcseuvolupanrent anlpli i a l'aplicació práctica dc les

seves funcions, especialnrent pel que fa a l'actuació coordinada amb-lcs seves e[titats bancáries i anrb les
Caixes d'Estalvis

8. Potenciarenr la vitalitat i l'activitat dc les entitats financeres de tipus cooperatru. amb.actrlacions
associades amb les altres entitats financeres. pirbliques o privadcs. per tal d'aconscguif ;sati:sféi les
neccssitats dels sectors especifics que'descnvolupen aqucstes cooperativcs

9. Barcelona i Catalunya han perdut durant els darrers auvs. i d'una fonra progrcssir,a. podcr fillarrcer.
Per recuperar-lo, revitalitzaren els mercats financers en les seves distintes modalitats. espccialinent el
borsari i el de futurs.

CATALUNYA, PA1S D' EUROPA

1. UNA OPORTUNITAT I UN REPTE

La Unió Europca és la gran oportunitat per tal que Cataluula pugui dcsenvolupar totos los sor,es
potencialitats. El repte que suposa la intcgració ouropea. tal com la defineir el Tractat. ha d-inspirar
l'orientació política i de govem de Catalunl,a.

Catalurr-va. doncs, ha d'erercir totes les possibilitats d'acció a Europa. A través dc l'Estat espanlol.
directameut al Comite de les Regions i a trar,és de Ia seva propia preséncia i proicccció cxtcriors.

Hem de potenciardecididaurent la conforclicia scctorial dc coordinació Esüat-cornunitats autónonres pcl
a la definició de la voluntat estatal en lnatcries europccs. I cal reforgar fi:s conlissious nrixtcs Estat-
comunitats autonomes. Cal avangaren la possrbilitat de prescncia de les conrunitati autónonrcs acomparrvant
el representant del govem espanyol als consells de nlrnrstres curopeus.

La refomra institucional dc la Unió dollará- amb tota probabilitat. més capacitát dc decrsió al Parlanrcnt
europeu. Aixi doncs, el diáleg entre el Parlament de Catalunt,a. el Parlanrent espanl ol i ol Parlamcnt curopcu
ha de desenvolupar-se.

2. LES REGIONS EUROPEES

El Comité de les Regions ha de ser ull dels eiros vortebradors d-Europa. La seva fi"rtura actuació ha de
poder iucidir en uu ventall de temes més ampli. La refomra del Tractat de la Unió. prcvista per-a 1996, ha

de reforgar aquest organisme i donar-li rellcváncia en el sistcma institucioual comunitari.
Les polítrques conunitáries necessiten dc les regions tant per a la seva claboració conl per a la scva

aplicació. Europa ha de superar els desequilibris econónrics i territorials. La cohcsió cconónrica i social de
les regions de la Unió és un objectiu de tots.

Catalunya ha d'assumir la responsabilitat de ser un dels lnotors principals de la cooperació entre les
regions d'Europa. Hern de scr al capdavant de la politica regional de la Unió i prendrc la iniciativa
especialnrent en aquells canlps que són dcfinidors d'una política de desenvolupamcnt i de progrés econóntic
i social, com els dc la cooperació industrial, medi ambicnt. turisme, intercanvi cultural i fonnació
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L'AUTOGOVERN DE CATALUNYA

1. UN BALAN9 POS|T|U

Els objectius de democrácia i autonomia han estat, a Espanya, históricarnent units. El pacte constitucio-
nal va obrir una página nova en la nostra história. en la qual tots hcm dipositat l'esperarga que será possiblc
resoldre els contenciosos de les nacionalitats historiques i transfonnar i modemitzar l'Estat.

A més de quinze an1's de I'aprovació de la Constitució. el procés autonórnic es troba en una cruilla
decisiva. El balang d'aquest període mostraavangos substancials en els nivclls de dcsceutralitzacioassolits.
Tenim unes institucions d'autogo\/em propies, amb més an1's dc vida que mo en cap altrc nlornent de la nostra
historia recent. La Generalitat és l'administració úrnica en matéria d'agricultura. disposa d'ámplies
competéucies en els principals árnbits de I'activitat del scctor públic 

-com 
la sanitat, l'educació i la política

territorial-. i gestiona un volum pressupostari molt significatiu.
Coberta aquesta primera etapa de fonna satisfactória. actualment cxisteix la conscióncia quc cal donar

un pas endavant en el desenvolupament de l'Estat de lcs autononues

2. CAL UN NOU IMPULS

En aquest scntit, els socialistes pensem que cal trobar la resposta als reptes i problcmcs quc se'ns
plantegen douant un pas endavant en I'aproftlndimcnt de l-autogovemdc Catalunla- dins dcl rnarc dc l'Estat
de les autonolllies. Cal donar un nou impuls a l'Estat dc les autonomies. reafimrant el pacto constitucional
i el compromís de la democrácia espanvola de proporcionar cl nivell d'autogoveln adcquat a lcs nacions
historiques.

Aquest és cl propósit de la proposta federalista. Els conturguts politics de l'autogovcrrr- afrnnenr cls
socialistes catalans- halr d'avangar en la linia quc crrs urarqucn els paisos fedcrals- com aia Alcnlanva. Estats

Urrits. Canadá, Suissa i Austria.
Certament, la Constitució espanl'ola uo consagla l'Estat federal. Peró no inrpcdcix en el ntarc

constituclonal que el desenvolupamcnt de l'Estat dc lcs autononties es realitzi prcltortt conl a punt dc

referdncia l'exemple dels Estats fcderals. En les qi.icstions básiques. l'Estat dc les autononlcs pot ft¡nciottar

conr un Estat fcderal. Aixó ja no depén de la Constitució sinó dc la voluntat de lcs forccs politiqucs.

Quan els socialistes fem la proposta federalista ens estenl rcferint. doncs. al quc entencutquc és esscncial:

conturguts polítics de l'autogovenr. Avangar en aquesta direcció és el quc eus porta a concrctar la nostra

proposta eu urls punts precisos. en la majoria dels quals.ja s'estan realitzant impoftants a\/ot'lgos:

l. Potenciar la capacitat legislativa i administrativa dc les Comunitats Autonolncs cn lcs matcl'ics de la

seva competéncia a través d'uu sistenra de distribució de conrpctdncies entrc l'Estat ilcs Comunitats
Autónomes clar, precís i acceptat de fomra general.

2. Refonnar el finanqament autonómic. per tal d'incremerrtar el grau d'autouonria financera de les

Conrunitats Autónomes, compatible anrb un ob.¡ectiu d'igualtat entrc aquestes.

3. Fer possible la participació dels govens autonómics en les instiurcies legislativos dcl poder central a

través de la refonna del Senat. i avangar en el desplegament de luecanismes de col laboració i coordinació

entre les Comunitats Autónomes. D'especial importáncia és la regulació d'un nrodol dc participació

autonomica en la gestió del sectol' públic económic dc l'Estat, cxprossanlettt lllc\ ista pcls Estatuts

d'Autonomia.
4. Reforgarelpaperdeles Comunitats Autonomes collta respollsablesdel dcsplcganrcntdcl'adnlilristració

en el territori. la qual cosa significa potenciar la seva funció dc representants dc l'Estat. rofomrar

l'administració periferica de l'Estat i estabilitzar adequadament la relació cntre el govcm autonómic i cls

govems locals.
5. Potenciar la cooperació institucional del govcnr autonómic anib tot el municipalisnlc catalá. Dcfensar

el principi de subsidiarietat com a element inspirador d'una politica de delegació dc conrpotincics pcr part
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Caldrá prioritzar la cooperació amb les nostres regions veiues, aiudant a superar lcsantigues frolttercs-

i desenvolupant les relacions amb aquelles que tinguin característiques económiques similars. Catalunya ha

de saber créar lligarns forts amb el seu entom i liderar u¡azonaque es va configurant collr una de les més

actives regions d'Europa.

3. UN NOU MARC ECONOMIC

La creació d'una zona de lliure canvi entre la Unió Europea i els altres paisos dc la Mediterránia -que

s'establirá després de la Conferdncia de Barcglona- obrc noves possibilitats qus van rnés cnllá dels aspectes

de relació economica, i que no podent deixar passar.

S'lran d'activar les polítiques industrials i la cooperació interempresarial a Europa. Lz realitat canvia

ripidament i hem de *er.upágo, d'adaptar-nosii. La intemacionalització de l'economia. el rnercat únic

.uropru ila mania cap ala unió política i monetaria requereixell nous i constants replartte.ianlents.

L'articulació dels sindicats a escala europca i la recentment aprovada possibilitat dc cotrtptar amb comités

d'empresa europeus són passos endavant cn aquesta nrateira direcció. Cal donar suport a la inserció de

l'activitat económica catalana en el marc europeu.

L'assoli¡rreut de la unió nronetária constitueix un element clau per al futur de Catalunva. Hclll de complir

els criteris deconvergénciaeconómicaenels tenninis queassen.v-alaelTractat. Aquesta ós unaresporrsabilitat

de tots que cal veure reflectida en els pressupostos de la Gelreralitat.

4. LES POLÍTTQUES COMUNTTARIES

El govem de la Generalitat haurá d'establir mecanismes de gestió i coordinació cficicnts i cficaqos per

tal d'obteriir el niáxini aprofitament dcls programcs qus Ia Unió Europea per fcr possiblc tot cl que ltem

exposat.
Els Fons Estructurals (Fons Europeus de Desenvolupament Regionalo Fedcr. cl Fons Social Europeu

o FSE. el Fons Europeu d'Orientació i de Garantia Agricola i l'Instrument Financcr d'Oricntació per a la

Pesca) han estat l'instrument principal d'aquest fen,r proposit de cohesió ecolrÓurica i social que els

socialistes hem incorporat coln a element básic de la irrtegració europea. EIs objectius cstablerls han estat

tant de cardcter territórial 
-és 

a dir, ajustau.tont estructlrral entre les regions nterlvs afavoridos- reconversió

de zones afectades per crisis industrials i mesures pcr propicial'-tle el dcsenvolupamcnt- conl d'altres que

afecten tota la Unió 
-combat 

contra l'atur. adaptació dcls trcballadors als canvis industrials- ctc.-.
Co¡rpte¡r també amb programes d'intervenció dirccta per tal de propiciar la coopcració tralrsuacio¡ral

i i¡terregional: desenvolupament rural (programa Leader). cooperació i xanes trallscuropccs (prograntes

Interreg i Regen), p.on'toció de l'ocupació, desenvoluparncnt laborali reclrrsos hunlalrs (No*. Horizon.

Eurofomr), per citar-ne els més significatius.
La lluita contra l'atur en un utarc ds desenvolupanrent d'acord amb el medi natural és awi un objectiu

que compartim amb tota la Unió Europea. Els programes de formació dels jovcs 
-i de fomració

iennaneirt- i els programes d'intcrcanvi, tant per ostudiar com per trcballar eu d-altrcs paisos dc la Unió-

han de ser potenciats.

Hem d'estar a l'altura dels temps i utilitzar totes les possibilitats que la tccnologia cns ofercix pe r tal de

ma¡tenir-nos corurectats amb la résta d'Europa. Els catalans harr de couéixer a fous la Unió Europca. lcs

seves institucions, el seu funcionament. El govern de Catalurrl'a facilitará al masinr que cls ciutadans

catalans visquin Europa com l'ámbit en el qual desenvolupar la seva activitat. Aixi doncs. hcnr dc revisar

els instruments que tenim actuahnent per fer-ho, cspecialntent el Patronat Catalá Pro Europa, quc ha

d'esdevenir un organisme institucional autcnticament representattu.

La preséncia de Cataluny,a a Europa projcctará la cultura. la societat i l'econonria catalanes tant al si de

la UE co¡r arreu del món. Aixó no obstant, cal treballar perqué les diferents institucions curopces tinguin

eil compte la nostra realitat i la nostra llengua, el catalá, una lletgua oficial a la Unió Europca i que ha de

continuar essent tractada collr a tal d'una rnanera efectrva.
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5. EL PRINC¡PI DE SUBSIDIARIETAT

Les nostres societats es troben ar,ui davant la necessitat d'una major interrelació curcpca -i mundial-.
causada per la globalització de l'economia i dels nostres prirrcipals problemes i irrtcrr:ssos. pcró tanrbé per
raó d'una creixent necessitat d'afinnar la prdpia identit¿t. La Unié Europea ha de descnvolupar-se arnb
criteris d'eficácia, peró també necessita una ánima: lra de ser, alhora, gran i propcra. I arrcu dc la Unió es
viu la urgéncia de revitalitzar la vida politica i enfortir la nostra dernocrácia.

El principi de proximitat 
-subsidiárietat- 

quc incorpora el Tractat de la Unió cns ós un instnrment per
acostar-nos a la nova realitat. Fent les institucions subsidiáries dels ciutadans i fent quo actuin les institucio¡s
més properes a Ia gent, dc manera que només ho facin instáncies superiors en allo quc puguin fer realnrent
millor. Treballant dss dels municipis i les regions per la constnrcció de la Unió Europca- i turiut cour a nonna
el principi de ploxilnitat per tal que sigui més eficag. més transparent, més justa. Apropant les dccisions a
la gent i tenint alhora respostes globals. Viure .junts respectart la identitat de cadascú.

Catalunva ha de treballar amb forga per aqucsta Europa i será forta en aqucsta Europa.

CATALUNYA, PAíS DE TOLERANCIA

1. TERRA D'ACOLLIMENT

El respecte a la difercncia, als drets fonamentals dc les pcrsones. la vella idea qLrc tots cls holltcs sonr
gennans amb igualtat de drets i deures. són valors assuurits pcr la nostra societat i cspccialnront pcls -joves.
El nostre pais, fent honor a la seva condició mcditcrránia. ha cstat una terra d'acollinrent. d'intogració i de
convivéncia pacifica. Tan certa com airó és la necessitat d'estar amatents en la defcnsa d'aqucsts valors.
Aquest esperit nr4ioritari del nostre poble cal presen ar-lo scnlpre. És aquell espcrit quc va nrotivar milers
de joves a nrobilitzar-se en favor de destinar un0.7%o del prossupost dc la Generalitat a la cooporació amb
paisos del Tercer Món o a sorlir al carrer per denunciar la gucrra absurda i fratricrda dc Bosnia.

Darrerament, peró. sentinr com al nostre cntonr brotcu novament movinlents d'ultradrota quc practiqucn
la violéncia co¡rtra tot alló que és diferent. Lcs agressions a iumigrants. homosexuals. dcscurparats..ja no
són anécdotes aillades. Peró no oblidem que cl racismc uo r'¡omés és nlanifcsta dc fornra violcnta i crinrinal,
Hi ha racisme subtil i elcgant. I hem de dir clarament que tauta intoleráncia hi ha cn aqucll qui assassiru un
nragrebí, comen aquellquil'insulta. queel fatreballarclandestinamenttot sotmotent-lo a una novarnodalitat
d'esclavitud, o que li impedeix l'entrada a un bar urusical. El que hi lu darrere és t:l nratcix.

La cultura de l'odi toma anrb forga a molts indrets de Ia nostra Europa. i també al nostrc país. És una
realitat que és viscut amb angoixa i temor en anlplis scctors do les nostres societats. Ha csclatat la veu
d'alanna,haan'ibatI horadetreballardecididantentperguauvaraqu€stcombat.Activallrcnt.Lapassivitat
i la ignoráncia és el principal aliat de la cultura de l'odi. perqué els dóna allo quc nocessitctt. impunitat. Cal
mobilitzar la societat i- per ferJro. cal que el govem dcl pais cn sigui,el precursor.

Un govenr que nb dubti a donar suport a les óampanl cs de solidaiitat intenracional i dc foment dcls valors
de la'toleráncia i de la diversitat. a entitats qlrc coopcrcn amb el Teréer Món. quc rro sigr.ri la darrcra
administració de l'Eltat que destina un0,7%o del seu¡ pressupost a coopcració. Un govortt quc traltsructi
valors als iufants i.joves del país, i no doctrina d'un partit. Catalunya ha de scr capdav'antcra cn la defcnsa
dels valors de Ia toleráncia. la solidaritat i de la diversitat. Henr de fer-nc senvem.

2. EL NOSTRE COMPROMÍS

Per avangar en aquest camí, en el qual també hem perdut molt de tenrps- els socialistcs catalans fenr
nostres els compromisos següents:
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- Destinar e|},1%odels ingressos propis del pressupost de la Generalitat a cooperació amb el Tercer

Món. Aquest és un comprornís que tots els parlits vam assumir fa quatre anys i que l'actual govenl ha

ilco¡rplert sistemirticament. És una reivindicació assumida per la majoria dels ciutadans de Cataluny'a, com

es va posa, de manifest en les mobilitzacions en favor d'aquesta proposta l'any passat, Creiem que ens hem

de sentir orgullosos que elsjoves catalans hagin fet seva aquestanoble reivindicació i quc el nostre país hagi

apostat decididament per la solidaritat amb els altres pobles del nrón. Cal que també ho sigui el seu govem,

Éi pe. aquestes raons, i per l'oblígació rnoral de no oblidarels paisos on lagaua, l'odi i la mort són lanomra,

que el PSC es compromet a incorporar en el primer pressupost de la propera legislatura aquesta proposta

i a col.laborar estretament amb tots els movilnents socials que treballen en el terren¡' do la cooperació per

desenvolupar progranes d'ajut al Tercer Món.

- Gara¡tir que tots aquells joves entrc 14 i l8 anys que ho desitgin. realitzin un intercaut'i arnb unjove

d'un país estra¡ger. El desconeixement genera por. i la por és l'aliat de l'odi. Cal facilitar que tots els joves

catala¡s conegui¡ altres realitats, tradicior-rs. cultures, races. i quehi convisquin. Quc vegitt per ells matoixos

que som diferénts, pero alhora iguals. Aquesta no és uua iniciativa nova. Diversos paisos curopeus, després

de la segonaguerra mundial. vanpronroure intercanvis entrejoves de paisos quehavierl participat en bándols

diferents. Eli resultats vall ser extraordinárianrent positius Prioritzarem aquests progranles d'intercanvi i

esdevrndran un dels eixos centrals de les nostrcs politiques adreqades alsjoves.

- Realitzar campanyes sensibilització al conjunt de la població en favor d'aquests valors. i molt

especiahnent als centies d'ensenl'ament i a les universitats. atnb col.laboració d'alunlnes i profcssorat. La

passivitat és l'aliat de la cultura de l'odi. Heur d'estar tots amatents. Tots sol'Il lleccssaris pcr evitar que la

i¡toleráncia guanf i terreny'en la nostra societat. Conscienciar el conjunt del pais d'aqucsta ttccessitat és una

pega clau en aquest combat. El treball de conscicnciació realitzat per entitats civiques ha de ser

complernentat, sense reserves, pel govem.

- Donar uu suport més decidrt al coniunt d'cntitats que trcballcrt en tasques d'a.iut al Tercer Mólr. No

pode¡ co¡tinuar esient oblidades, els hent de garantir cl protagottisrnc i els rnitlans quo ttlct'ciren Catalunl'a

és u¡ país amb un teixit associatiu ric i plurai. Ho ha estat selnpre. Les entitats quc trcballen en ol caurp de

la solidaritat estan fent unatasca forga iurportant quc uo és reconeguda des de l'adrlliltistracró. Els manquen

mitians i reben un suport escás. Invertirein aquesta situació. No úrnicament amb l'incrcllrcnt de la contribució

económica. sinó establint vincles de col.laboració pemranonts. treballant conjuntantont i atorgant la gcstió

de la majoria dels prograrnes d'ajut al Tercsr Món.

- Eiiminar deis piograures d-c la televisió pública de Catalunl'a totes aquelles enrissions de les quals

es desprengui una apólogia de la intolcráncia racial. sorual o dc qualsevol altretipus. La telovisió ós cl nlitiá

de comunicació amb més audiéncia i que rnés influeix en importants sectors del pais^ espccialttlcut cls infants

i els joves. No és tolerable que. des de ¡ritians de conrunicació púrblics. es penleti la diftrsió de ntrssatges

contraris als valors que la nia.joria dcls clutadaus defensem. De res no scrviran les catrtpattt cs cn favor dc

la pau. la ¡o violé1cia, el civisnre. la toleriurcia i ol respccte. si al mateix temps llo lllcstlrclll qtlllres

programacions s'emeten per la tslevisió. Els índexs d'audiéncia no poden esdovcnir l'Írnic criteri dc

programació d'una televisió pirblica.

- Irnposareln ulesures discipliuáries energiques als locals comercials- de lleurc o dc qualsevol tipus. que

inrpedeixin l'accés per raons racials o d-in:atge. No és un fonomen gen eralitzat, pe ro talnpoc no aillat. Són

nombrosos els casos denunciats -i urolts rnés els que Íro es denuncien- de personos a qui se'ls inrpedelx

l'entrada a un local públic per raó de la seya raga o de la seva imatge. Cal combatl'o aquest ti¡rus d'actitud.

Hernd'elirninar aquests comportaments. Perassoliraquest objcctiu les campan)'es do scnsibilitzactó.tat'nbé

adregades als locais públics. aniran seguides de durcs rllesures contraels qui infrigeixitt grcumettt ols mí¡ritns

drets de les persones d'accés a qualsevol lloc públic.
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III. EL GOVERN DE CATALUNYA



UN GOVERN QUE GOVERNI

El govem de CiU s'ha caracteritzat en els últims anys precisarnent per la seva incapacitat de govemar
de fonna efrcag, de coordinar l'activitat dels diferents departarnents o d'actuar segons criteris elementals
d'austeritat, eficiéncia i racionalitat. La rnateixa composició del departament de Presidincia és una urostra
del que acabem de dir: en un departanlent sense conseller s'hi apleguen, a més de les fturcions generals propies
d'un organisne coll1 aquest, comissionats, secretaris generals, directors generals i organismes autónonm
ntés propis d'altres departaments de la Generalitat (universitats. espons, ioventut. dona. etc.). Per contra,
aquest mateix departament no assumeix de manera cfcctiva aquella que hauria de ser la seva ñlnció básica:
dirigir. coordinar i irnpulsar l'acció dels difercnts departanrents del govem de la Gcneralitat.

Els socialistes volem dur a a terule una refonna inrportant de l'estructura actual del govcm de la
Generalitat, amb la finalitat d'articular un govem que govemi efectivament- d'acord attrb criteris
d'austeritat, racionalitat i coordinació. Les nlosures concretes que projectem dur a terme. per assolir
aquestes finalitats. són lcs següents:

I . Una modi.ficació drdslica del departament de I'resicléncia de la Generqlilol. que scrá dcspullat dels
diversos organismes de carácter sectorial que I'integren actualment (comissionat d'Univsrsitats. sccrctaries
generals de l'Esport i de la Joventut i hrstitut Catali de la Dona, corlr a mínim). Aixó fará possiblc que es

pugui concentrar efectivament en la que ha dc ser la scva tasca més important: coordinar i inrpulsar I'acció
degovern, i definir i articular les relacions del govenr anlb el Parlament. A més d'aquestcs fuucions básiques,
també es poden adscriure a aquest departament les rclatives a l'administració pública i al regim local, atis
que es tracta d'ámbits que afectcn l'activitat de tots els departanlcnts. i que els socialistcs voleut potenciar.

Tindrá cura d'aquest depaftament de Presidilrcia un conseller en cqp, atesa I'alta significació politrca
de les firncions que li són assignades. La figura dcl conseller en cap pot pennetre. a rnós. una prcsidt)ncia

de la Generalitat més institucional i oberta. D'aquesta utallcra. el president es podria conccntrar ¡lés clt lcs

funcions de lideratge institucional i politic, rnentrc que el conseller en cap podria assogurar una coordinació
efectiva de l'acció de govenr de la Gellcralitat i potcnciar les scves rclacions alnb cl Parlantcnt.

2. La supressió de diversos organi.ynte,s governomentctl.s'. cosa quo propol'cionara ult ceft cstalvi dc
recursos públics, a lnés de nrillorar la racionalitat cn l'oiganització del govcrn. A títol d-cxemplc. cls

socialistes ens proposetn ulesuros com aquestes.

- Suprimirdosdcpartaments-per laviade refondreels deGovemació iJusticia- d'ulla banda. ide Corncrq
i Indústria. de l'altra- .

- Suprin-rir la figum actual dels comissionats. Universitats- per cxemple- ha de scr una direcció goncral quc

depengui del conseller d'Enseny'ament. En qualscvol cas, la figura admiuistrativa d'un colnissionat s'ha dc
reseryar per a funcions espccífiques. d'abast i durada lilnitats.

- Suprimir la figura actual dels secretaris gencrals scctorials. Esports i Joventut. pcr cxomplc. hall dc ser

també direccions generals. que han de depcndre d'una conselleria

- Refondre o eliminar altres unitats i organismcs divcrsos (rcfosa dc l'lnstitut d'Estudis Autoltonrics i

l'Escola d'Administració Pública de Cataluna. irrtcgració d'Adigsa en l'lncasol. suprcssió dc l'lncavol.
etc. ).

3. Trons.forntació radicctl del departamenl de Benc,;tar Social. que s'ha de convortir cn utt depafiament
que intcgri els programes dispersos en altres depaltaments (pcr excnrplc, les polítiqucs dc justicra.iuvenil)^

que gestioni cfectivamcnt les polítiques socials i quc deixi de dedicar-se a carnpanl'cs descarades de

propaganda política.
Aqucst departament ha de tenir conr a ñrncions prioritáries la plarrificació i ordcnació dc les politiques

socials públiques i privades, una clara vocació de subsidjarietat que penneti potenciar la gcstió nrunicipal
i la recerca de fomrules de participació amb les ONG i lcs entitats d'iniciativa social.

4. Revisió a -/bns de l'organització del govern i cle I 'administració de la Generulilat en e I terrilori. Els
socialistes irnpulsarerl l'aprovació d'una divistó dc Catalunr a en rcgious. les quals ha¡r dc scr cl marc útnic
d'actuació dels diferents depaftanrents i scrvcis de la Gencralitat.
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MESURES PER RENO.VAR

LA vrDA PoLíTrcA DEMocnArcn

Diverses circulnstáncies hau fet que, d'un tcnrps enqá, l'activitat políticalragi assolit rtivclls prcocupants

de desprestigi i de desconfianga social. En aqLrest clima. u rgeix nrés que ntai prcndre utcsurcs dc rcvitalitzacjó

i enfortiment de la vida política dernocrática. que puguin rctomar a les nostrcs institucior-rs la confianga dels

ciutadans i les facin més properes a les preocupacions socials. Les mesurcs que ens proposclll d'enlprcndre

en aquest sentit són. entre d'altres.. les segücnts:
l. Elaboraci od'unaLlei Electot:al de Catahmya.quehaurá detenir eu compte l'expericncia de sistemcs

electorals vigents en els diversos paisos del nostre entom i que s'ltaurá de procurar dc tirar cndal'ant amb

el máxini conseus possible entre tots els grups parlamcutaris. Aquesta llei haurá d'introduir mecaltis¡rres

tendents a fomentar la renovació dc les candidatures. a douar un protagouisurc més gratr als votatlts per tal-

d'implicar-los més err el procés electoral i afacilitar la idcntificacióterritorialdels diputats- pcroxentple atrtb

l'elecció directa en circumscripcions petites i salvaguardant la proporcionalitat de l'expressió política del

poble catalá.
2. Creació d'una Agóncia independcnt. sotmesa al Parlament. i amb participació dc rcprcscntalrts de

diferents sectors socials. quc gestionará. les ccrmpctnltes ¡r¡¿n¡tcttives de carhcter in.slilttcionctl dc la

Generalitat. Les actuals calnpan).e s iustitnciouals que uo són altra cosa que campanr cs dc propaganda scran

suprimides radicalment. cour tanrbó suprirnirenr publicacions que no són sinó pura propagallda. conr ós cl

cas de "Catalunva comarcal" o de "Catalun¡a- barri a barri".
3. Articulació d'un mccauismc de control polític isocial. que supervisi el procÓs d'crtorgamenl de

subvencions amb cdrrec als pressgpostos de la Generalitat. El govcnr de CiU ha desclrvolupat una politica

netanre¡t clientalista per mitjá de les seves subvencions. anrb unes dosis intolerablcs dc dirrgisnre social i

alnb rnanifestaciorrs constants de malbaratanlent dc recursos pirblics, per la via de les subvenciolls

indiscriminades. sense retre comptes als destinataris. El govem haurá d'atorgar lcs subvctlcious amb

finalitats molt específiqucs, eu absolut indiscriminades. i ho fará d'acord ar-rrb proccdintctlts transparcnts

i anlb la participació de representants dels sectors socials i económics interessats.

Instituirem tanlbé procedinrcnts similars de coutrol per supen'isar els processos de contractació. a partir

de quanties detenninadcs.
4. Modificac ió del'e,stattú cle lct Corpctrcrció Ccttctlctnct cíe Rctclio i Televi.sió. anrb la finalitat dc garantir

que cls professionals clels nritjans quc dcpcnen d'aqucst otganismc noestigttitt sotnlcsos als actuals o a

sl¡rilars mccanismes politics áe sigire par-tidista. La rádio i la teler"isió públiqucs han dc dcpcrtdrc d'un

organistne realment plural. anrb representació dc divcrsos soctors socials.

5. En un terreny,més própiament simbólic, eliminare¡n tanlbé hábits tan cstcsos conr la rcttcrada

col.locació de plaques d'inauguracions o la proliferacró abusiva dc les primcres pcdrcs.

UNA ADMINISTRACIÓ SIMPLIFICADA I EFICAQ

És evident que l'administració pública s'ha de proposar conl a objectiu fonantental l-eficácia i el servei

als ciutadans. l'honestedat i la transparéncia, la pemranent ntodemització i la capacitat de guanlar-so la

confi anga dels adrninistrats.
Després de més d'una dccada i mitja d'autogovcm, la imatge que els catalans pcrccbcn arTri de

l'aúninistració de la Generalitat és molt lluny d'a[ucst model. Comptarrt que avui.ia cs disposa dcl bloc

nomratiu essencial en matéria d'administracié i runciO pública. la realitat és que l'oportunitat histÓrica de
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crear un ltou model d'adrninistració que superés vells vicis de funcionalnent lm estat malagr'rart1'ada. No s'ha

tret profit de les experidncies lústdriques i s'han produit en canvi errors que van csdcvenint un llast

insuperable.' Els socialistes ens proposem refomrar i modemitzar l'administració pública catalaua. En aquest sentit.

la refomra ha d'enfocar-se des d'una perspectiva global de separació nitida entrs l'esfera politica i

I'administració. posant al dia els criteris de funcionament, els rnitjans rnaterials i els procedinlents

d'actuació, tot i considerant els recursos humans conr ulla pega essencial del funcionamemt dcl sistema,

adequant els réginrs depersonal alstemes adesenvolupar iincrernentantpemranentnrent lapl'ofessionalització

dels funcionaris.
En definitiva, una administració més irgil i transparent. al servei d-una societat modema i dc progrés.

1. CONTINGUT DE LA REFORMA

Ja sabem que la Constitució atorga contpeténcia exclusiva a l'Estat- entrc d'altrcs- cl't tllatÜria dc lcs bascs

de régim jurídic i del régiur estatutali dels furrcionaris (arf . 149.1 8) Els socialistes iniciarorrr uu caurí vcrs

la refonna, tant en el vessant jurídic conr en el d'altl'cs ulesures que s expressen a continuació

Així. doncs, i sota els grans ob-jcctius csmentats al principi. definirem més cspccificalllcnt cl contingut

de la refomra que posarem ell ularxa. desprós de fer un estudi eu profunditat sobre la situació actual en quc

es troba l'adrninistració de la Generalitat i la natura de la nova administració a impulsar.

Aquest Llibrc Blanc de l'Adnlinistració Pública el realitzarem amb la palticipació dcls trcballadors
públics i dels administrats. arbitrant un sistoma ágil de posada cn corrrú i dc presa dc dccisions, nitiaugant
una comissió creada a l'efcctc. que col,labori en la preparació de la proposta qttc harrrá d'aprovar cl

Parlamcnt.

2. NIVELLS COMPETENCIALS I LEGISLACIÓ

Aclarirenl cls nivells competcncials de lcs administracions. suprimint drásticamont les duplicitats
existcnts ell uua matcixa zona geográfica i per a lcs rnatcixes matiries Desccntralitzarstrt rcalment

l'administració autono¡nica a nivell regional. Farem rcalitat la tan dcsitiada i nccossárla atttollolllla
municipal, fent especial emfasi en lcs matéries de plotecció ciutadana. pronroció ccotlólltica i scrvcis

personals i dc qualitat de vida.
Reduirem. refondrem i adequarenr la legislació actual. dins l'ámbit de lcs nostres cotupctittcics. sota cls

ob.iectius de simplificar el "rnarasme" actual- adequar-lo a lcs necessitats existortts. agilitar la gcstió

administrativa, aprofirndir la clariflcació conrpetcncial i l'autonomia de l'adrrinistració local i adequar-sc

als objcctius de la rcfonna a emprendre.

3. FUNCIÓ PÚBLICA

Una primera constatació és que cl Conscll Executiu ostir incomplint la nonnatila quc. arrrb rang de llei

o de nonna reglanrentirria. és de complinrcnt preceptirr. Airí- un clourent clau pcr gar-alttir la racionalitat i

l'eficácia en elftlnciorrament de l'adnrinistració. conr ós la classificació i la valoració dcls llocs dc trcball.
esta incomplerta i ha posat en evidéncia el fracás dcl sistenra. I mós greu a"tcara,tot indica qrro si s'aborda
es fará sense comptar anlb la participació dc tots els scctors irnplicats.

No s'han cornplert tampoc els principis de desce¡rtralització i dcsconce¡rtració dc scn'cis i de ft¡ncions.
no existeix un model racional i eficag d'administractó pcrifcrica i l'Escola d'Adnrinistració Pública cs de

fet inoperant.
En definitiva. no ha cxistit fins ara un nrodel adequat de ñ¡nció pirblica. Contra aqucstcs dcficiiltcics- cls

,socialistcs ens proposcm d'aplicar un conjunt de mcsurcs conl lcs que asscnvalenl a continuació.

- Modificare¡n i/o farem dc bcll nou un paquet lcgislatiu sobre la funció púrblica. i irttpulsarcnr altros
nrcsurcs que pcmretrn.
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a) U¡ nou sistema d'accés, selecció i fomració de personal, instaurant mÓtodes quc demostrin les

habilitats, aptituds i capacitats, per sobre dels coneixelnents nlenlorístics.

b) Una incentivació i responsabilització real dels treballadors públics, sota l'organització de la

"Direcció per Objectius". ass4jant fins i tot la participació en els resultats a nir,'cll de retribució

económica.

- Reforqareln totes les garanties per tal d'evitar cl clicntelisme polític, i farem quo cs contpleixiu els

principis constitucionals d'igualtat, mérit i capacitat en l'accés i l'exercici de cdrrecs i fuucions públiqucs.

Aixó suposará una delimitació clara dels nivells polític i professional dels llocs dc treball.

- Elaborarem ulla nova Llei d'Incompatibilitats d'Alts Cárrecs que estengui els seus cfectes fins a dos

an1's després d'haver abandornt el cárrec corresponent.

- Crearem una cornissió especial de carácter técnic i representatiu per procedir a classificar i valorar

els llocs de treball.

- Crearern comissions de participació del personal a cadadepartement. amb la finalitat dc prestigiar

la Generalitat davant els rrratcixos funcionaris i de propiciar la participació d'aqucsts.

- 
potenciarem l'Escola d'Aministració Püblicacorn a elementclau enla selecció i fonnació de personal

de l'administració autonómica i local- i com a centre impulsor de l'estudi i l'aplicació de les técniques

modernes de gestió pública.

4. POLÍilCA PRESSSUPOSTARIA

El pressupost de la Generalitat ha assolit els darrers anvs un volunr de recursos molt elevat. Aquest

pressupost és un instmment poderós quc lra dc pcrurctlc quc cls socialistes pltgtlclll assolir cls ob.¡ectius quc

ens proposem en diferents direcciotts.
Peró un pressupost d'aquest volum ha de sor adlninistrat respectallt uns principis quc considcrcnl

indispensables: neulrditat de l'administració i dels funcio¡raris respecte a lcs difcronts opcions polítiqucs'

objeótivitat en els criteris aplicats en lcs decisions: transpardncia de les actuacions prcssupostlrics i

financeres; agilitat administrativa.
Massa sovint cl govem de Co¡vergéncia i Unió rro ha respectat aquests principis' Moltcs vegades ha

se¡rblat que es repoduien miméticament els pitiors vicis de clientelisme i patrirrtonialisme de l'antiga

ad¡-rinistració centralista. S'ha uralaguanl,at, doircr. u,,o"orrluuturahistórica pcrdesplcgar una admiuistració

sense moltes de'les hipoteques que compona havcr de refonrrar ulla situació "dc facto"'

Els socialist", 
"n. 

propóra,ni"aup.rar el terrcuv pcrdut. Pe r fer-ho durcttr a tenrrc lcs tlrosttrcs sogüeuts:

- Propostas més l,uovadores i agilitadorcs quaactuahncut s'estau impulsant sn altlcs llocs'

- Establiment de lllccarl icipació ciutadana: rcducció dcls

nlarges de discrccionalitat- at eu la collcessió de les a.iudcs i

subvencio¡s a tercers. Creaci a entitats i ctttpresos en el qual es

do¡arir i¡fomació de la base legal de la subvenció. dels criteris de selecció enlprats i dc la valoració a

posteriori. en el sentit que la finálitat dc la subvenció ha ida

- Realització d^un Llibrc Blanc sobre l'actual gestió ra do la Gcncralitat' amb

la finalitat de poder elaborar una proposta quc pemreti po la utilització inadcquada

de mitlans,

5. GESTIÓ ADMINISTRATIVA I PRESSUPOSTARIA

Els socialistes ells propos l'aplicació de mesures com aqucstcs:

- La impla¡tació d'u' itzatiu,la "Dilecció per Ob.iectiul.'. qu" implica la

identificació áels objectius a ciativa a l'elecció dels mitjans a utilitzar i control dels

resultats. L'aplicació a l'administració pública d'aquest nou tipus de funcionauront pot acabar amb la

des¡rotivació del.persopal. la ineficácia, la ineficidncia i la descordinació i pérdua d'r:sforqos' Es tracta de

crearc€ntregestors --equips gerencials-, amb uns objcctius clars. autosuficieltciadc rccursos 
-prcssupost
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