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DECIDEIX
EL TEU FUTUR

MANIFEST ELECTORAL

DES DELS MUNICIPIS

HEM TRANSFORMAT CATALUNYA

Experiéncia de govern
Ara fa

ünt

anys, miters d'homes

i

dones arribaven it.tusionats ats

ajuntaments. Amb e[[s, [a ciutadania recuperava [a democrácia locat.
Nosattres hem estat compromesos amb aquest procés des del seu inici.
E[s atcaldes i alcatdesses, regidors i regidores socialistes han dirigit el
canvi de molts municipis de Catalunya. La majoria de catatans viuen en
municipis governats per sociatistes. En altres municipis, des de
loposició, hem defensat activament els interessos de les persones.
Milers d'homes i dones sociatistes han fet possibte que ets municipis
catalans siguin espais on viure amb importants nivetls de benestar i de

convivéncia cíüca.

Hem transformat els municipis
Els ajuntaments governats per socialistes

o per coalicions de progrés han

avangat en e[ camp d'infraestructures i equipaments urbans i han
modernitzat els serveis básics que els ajuntaments presten a les
persones

Hem reequilibrat el

territori

Des de [a responsabititat de govern, els homes

i

dones sociatistes hern
teixit [a democrácia locaI com espai púbLic on recuperar el. diáLeg polític,
eI consens entre les persones, i hem contribuit, ordenant e[ territori, a
vertebrar Catalunya com un país de progrés dins del projecte europeista.
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Catalunya [a fem les persones
Catatunya és una reatitat viva formada per un conjunt d'homes

i

de

dones que viuen en pobtes i ciutats i que conformen [a realitat canviant
del nostre territori. Estem convenquts que un país e[ fan les seves
persones, tant a partir de les seves relacions com per [a seva interretació
amb eI territori. Per aixó hem insistit sempre en [a importáncia que
tenen els ajuntaments per definir e[ projecte nacional.

Catalunya es construeix des de [a proximitat dels municipis
Perqué ets ajuntaments són les institucions amb major capacitat de
resposta a les necessitats de[s seus habitants, Catatunya ha de construirse des de[s municipis. E[ cata[anisme progressista troba les seves arrets,
precisament, en e[ nou sentit que té e[ valor de [a proximitat, i troba en

e[ municipatisme [a seva máxima significació. Ets socialistes tenjm [a
certesa que e[ máxim acostament del poder de decisió ats ciutadans i a
les ciutadanes, no només incrementa [eficácia de [administració, sinó
que també esdevé un factor d'important cohesió com a comunitat
naciona[.

Necessitem més recursos

i competéncies

La proximitat incrementa [a receptivitat j [a capacitat d'entendre les
necessitats de les persones per poder-les satisfer adequadament. Per
aixó consjderem que cal dotar els ajuntaments de totes les competéncies
i recursos necessaris per donar resposta a les demandes ciutadanes.

Catalanisme obert

i progressista

Les propostes socialistes, precisament perqué volen resotdre lencaix del
fet nacionaI en e[ procés de creacjó deI nou marc polític d'Europa i eI

desptegament federal de [Estat, proposen un catalanisme obert i
progressista fonamentat en una lectura renovada del municipatisme.

Participem en [a construcció d'Europa
vol uns ajuntaments forts, amb plena
capacitat de decisió i amb ets recursos adequats per contribuir que
Catalunya trobi e[ seu encaix a Espanya i en e[ procés de construcció
E[ catalanisme progressista

d'Europa.

Profunds canvis socials
La societat de final de segte está canviant. Pertot arreu trobem signes
que evidencien els profunds canvis: gtobalització de [economia, noves
maneres de transmetre [a informació, desenvotupament extraordinari del
coneixement, canvis en ets nostres costums, transformació de[s va[ors
tradiciona[s i emergéncia de nous valors, sorgiment d'un
desenvolupament económic [oca[ basat en les petites empreses,
modificació de les estructures familiars, canvis en els compotaments
sociats... Ens trobem en un moment excepcionat.

Nosaltres estem convenguts que tenim davant nostre noves possibi[itats
enormes potencials de canvi que poden ajudar-nos a fer e[ món més
humá, perd també som conscients que se'ns ptantegen interrogants i
probtemes nous que reclamen respostes inédites.

i

Volem un futur millor
Les persones volen que e[ futur sigui mi[[or. Com a socialistes, també
volem un futur millor i ens preocupa que ets ve[[s problemes de
desigualtats i injustícia perdurin. Ma[grat ets importants progressos, [a
societat moderna no ha pogut resotdre mo[ts dels ve[[s problemes.

Volem estar aI costat dets homes i les dones que des dels municipis
construeixen eI futur. No tenim les sotucions definitives, peró estem
convenguts que amb IámpLia participació de [a ciutadania, es poden
trobar ets camins que ens menen cap aI futur"
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Des dels municipis caI pensar i actuar sobre els velts i ets nous
probtemes, per tal de continuar apticant els valors de justícia sociat,
solidaritat, iguattat d'oportunitats i [[ibertat per a tothom. E[s governs
sociatistes, amb [ava[ de [a nostra experiéncia municipat, volem ocuparnos dets prob[emes dels municipis a fi que eI futur, que ja és present,
sigui mi[[or per a tothom.

Coatició de Progrés Municipal de Catalunya
Aquest futur no e[ volem construir sots. No creiem que aquesta sigui [a
mi[[or opció. Vo[em comptar amb les sensibilitats i les propostes
d'aqueltes persones amb les quals compartim [a idea que és possible un
futur diferent a[ present. A les nostres ciutats i pobles hi ha moltes
persones, entitats, grups, moviments i associacions gue, sense
identificar-se ptenament amb cap opció partidária, s'integren en un
ampli corrent cívic amb e[ qua[ coincidim i compartim uns anhets de
progrés i de canvi.
Creiem que podem avanear plegats amb aquest corrent cívic establint

acords de coalició política per fer realitat e[ progrés i e[ canvi de [a
nostra societat. Per aixd intentarem, des de [a nostra opció política,
incorporar totes aqueltes persones i grups que vu[guin participar en
aquestes coalicions de progrés per taI de fer realitat e[ futur que tots

plegats desitgem.

Propers a les persones
Nosattres som conscients que assistim a una crisi de les expectatives

i

a

una pérdua de [a confianea que els ciutadans i les ciutadanes tenien amb
e[s seus governants. Ets governs socialistes, des de les responsabiLitats
de govern de[s ajuntaments, votem renovar e[ nostre compromís amb [a
ciutadania, perd considerem que cal renovar [a potítica municipal per
fer-ta més creTb[e a les persones i reforgar així [a seva confianga en les
institucions de govern.
Ets ajuntaments poden desenvotupar un paper fonamenta[ en [a

recuperació de [a confianqa ciutadana en ets assumptes púbtics perqué,
de totes les institucions públiques, són ets menys contaminats per
aquesta pérdua de confianEa. La seva recuperació és e[ resultat d'un

doble compromís de qui governa

i

de [a ciutadania.

Potenciar ta participació ciutadana
[ámbit [oca[ és un espai on [a participació ciutadana pot esdevenir una
realitaU on les persones s'han organitzat i participen en [a gestió dels
serveis que, o bé els afecten, o bé hi tenen un interés concret. Es crea
una relació que fomenta [a corresponsabilització en ets resuttats,
trencant [a perversa retació entre ciutadans-contribuent i servidors
púbtics. Com a sociatistes, proposem que ets ajuntaments promoguin
activament els valors de civisme i de compromís actiu de les persones
amb [a comunitat locat.
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Defensem els interessos de la ciutadania
La proximitat a les persones fa que ets ajuntaments, encara que no
tinguin atorgades certes competéncies en determinats terrenys, tinguin

[a competéncia moral de defensar els interessos de les persones davant
les altres administracions. Des d'aquest convenciment, reclamem, des
dels ajuntaments, ser ets portaveus de les esperances i les it.lusions de
la ciutadania.

uN GOríERN QUE CREU En¡ tu&
CREATIVTTAT I LA RESPOIIISAffiFLE

Responsabi

litat compartida

La construcció del futur és una responsabilitat compartida. E[s governs
socialistes actuarem per aconseguir [a máxima corresponsabilitat de [a
societat civiI en [a construcció del futur. Les persones que governen
poden ser les imputsores, poden afavorir les iniciatives, poden ser les
que, des de [a seva responsabititat, ajuntin esforgos de persones,

d'agents económics i socials i ciutadans i ciutadanes diversos, peró e[
que no poden fer és trebaltar sotes, trebatlar sense [a implicació,
corresponsabilització i suport de [a seva ciutadania.

Espai de creativitat
Des de[s ajuntaments volem seguir donant supott a les persones que

estan intuint

i

construint e[ futur des de [a societat. Afavorirem i
assegurarem que [a creativitat de les persones, [a forga transformadora
de les institucions o les esperances dets diferents cot.tectius trobin un
suport efectiu en fadministració municipat. La proximitat dels
ajuntaments ats problemes de les persones les fa més capaces per a [a
innovació i [a creatiütat, per a [experimentació de noves respostes i per
aprendre co[.lectivament a afrontar els reptes del futur.

Liderar el canvi
Des dels ajuntaments animarem a les persones a gestionar e[ canvi. Com
a socialistes, no hem d'admetre un canvi que aporti noves formes de

marginalitat. Des de [a responsabititat del. govern, hem de fer propostes

-]
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ptenes de sentit comú. Hem d'exercir e[ lideratge polític que els
ciutadans i les ciutadanes ens encomanen. [acció de govern com a
responsabititat de prendre decisions i saber explicar ets límits i contorns
dets projectes per als pobtes i les ciutats.

UN GOVERIU PREOCUPAT
PERQUÉ LES OPORTUTITRT5
ARRIBTru A TOTI{OM
Volem un futur sense exctusions
Com a socialistes, governem ets ajuntaments amb responsabititat, per fer
possible que e[ futur a qué aspirem sigui reatment per a tothom. No

podem renunciar a[s principis de [a igualtat i de [equitat. Les
responsabititats de govern exigeixen proposar atternatives práctiques als
problemes de [a nostra societat, peró sense renunciar als vators que han
definit [a nostra identitat i ens diferencien d'attres alternatives
potítiques.

Defensem uns ideals
Les referéncies ctares a [a nostra

jdentitat són les guies que ens

permeten construir les atternatives que rectama [a complexitat present.
La necessitat de trobar respostes práctiques a[s probtemes deI present no
ens ha de fer perdre [horitzó dets nostres idea[s úttims que considerem

irrenunciables: [a justícia, [a ltibertat, [a sotidaritat, [a toteráncia, [a
iguattat d'oportunitats, [a cohesió socia[, eI refús de qualsevoI mena de
discriminació, [a confianEa en [a responsabilitat de les persones, e[
respecte a [a diferéncia i a[ sentit de [a indiüdualitat de les persones
sense renunciar a [a seva dimensió comunitária.

Aprofitar totes les possibititats
i

ciutats estan plens d'oportunitats. Durant els últims anys
hem vist i gaudit dels progressos assotits per [a bona ptanificació del
desenvo[upament dets nostres pobles j ciutats. 5i durant ets primers anys
Ets pobles
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dets ajuntaments democrátics l'acció de govern es va preocupar
d'assegurar les infraestructures i els serveis básics de benestar a [es
persones, ara ens caI assegurar que tothom pugui aprofitar les
oportunitats existents. Aquesta és [a diferéncia potítica de les propostes
socia[istes.
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Les propostes municipats socialistes per millorar
integralment [a qualitat de vida de les persones en els nostres
municipis són:

Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats
Volem governar de manera que tothom tingui accés a les oportunitats
que e[ futur presenta. Davant les incógnites que presenta [esdevenidor,
no podem respondre amb indiferéncia o deixant que ets mecanismes
invisibles deI mercat ho regu[in. Estem convenguts que els ajuntaments
poden contribuir a crear les condicions perqué les persones
emprenedores i les entitats amb visió transformin aquestes oportunitats
en riquesa econdmica i social per a tothom.

Ajudar

a

convertir les idees en projectes
i ciutats

són espais de creativitat on desenvotupar
totes les potencialitats de [a nostra societat per taI de mittorar [a
qualitat de vida de les persones. Per [a seva proximitat ats ciutadans i
les ciutadanes, els ajuntaments poden evidenciar les idees emergents i
convertir-les en nous horitzons d'esperanEa. E[ govern municipaI té [a
responsabititat d'estimutar [emergéncja de noves idees, d'acompanyar els
qui les volen convertir en projectes i de vettlar perqué e[ progrés
E[s nostres pobtes

comporti cohesió sociat.
Des del govern municipal continuarem trebattant per [a mitlora integral

de [a qualitat de vida de les persones. Votem que [a qualitat de vida ho
sigui realment per a tothom. Quatitat de vida sense exc[usions.

Qualitat de vida sense exclusions
Vo[em superar e[s nous prob[emes de duatització i marginalitat que eI
desenvotupament económic provoca. Creiem que, per [a seva proximitat

ats probtemes, ets ajuntaments són les institucjons púbtiques més
preparades per desenvotupar potítiques actives compensatÓries de[s
desequitibris d'un model de creixement econdmic que crea injustícies.

Una nova concepció de [a cultura en [a societat del
coneixement
La cuttura és [a máxima expressió de [a manera de feri de viure d'una comunitat,
lespai on es manifesta tota [a riquesa, e[ dinamisme i [a diversitat dels seus
ciutadans. La socjetat deL segte XXI será [a societat del coneixement, una societat on
[a cultura, [educació i [a formació esdevenen realitats indissociab[es. La cultura, a
més d'un sector especialitzat d'activitat humana, constitueix un sistema de valors,
símbols i opcions que es prenen en les nostres ciutats i pobles.

i socia[,
immediata de [a
gl.obatització,
circutació
per
[a
[a
creats
aprofitant els nous escenaris
Ho
farem implicant
informació i [evotució constant de les noves tecnologies digital.s.
a tots els agents i sectors que facin possibte [a construcció del nostre futur cutturat.
Les propostes sociatistes posen [a cultura aI centre deI debat potític

Accés a les xarxes digitats d'informació
En [a societat deL segte XXI, [a informació circulará per diversos

i

múltiples cana[s.

Ens comprometem a vetltar perqué l'accés de [a ciutadania a les xarxes digital.s
d'informació i de coneixement no generi una nova forma de marginació cuttura[: e[s
que tenen i ets que no tenen accés ats canals d'informació i coneixement.

Facilitar l'accés a[ món del coneixement
ajuntaments han de potenciar pol.ítiques que facititin [accés de les persones aI
món del coneixement. ELs equipaments municipa[s, especiatment centres cívics i
culturats, són espais idonis per estabtir les portes d'accés universaI de les persones
[a societat deI coneixement.
E[s

a

t1
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i pobles educadors

Ueducació ha deixat de ser un fet que s'esdevé exctusivament en e[ si de [a famí[ia o
de [escota. Ha passat a ser un fet dinámic, més enltá de [a jnfáncia i [a joventut, i a
ser compartit amb multipticitat d'altres agents que incideixen en tota [a ciutadania.
La gent, [a história, [a situació geográfica, [urbanisme, les festes, e[s serveis...
contenen un ampti ventat[ de possibititats educadores. A [a ciutat o aI poble es tracta
d'aprendre a conviure, d'aprendre a ser juntament amb e[s attres, d'esdevenir ciutadá.

Fer de [a cultura un factor de desenvolupament integral
té una dimensió sectoriaI que es concreta en les seves própies formes
expressives: les arts escéniques, [a música, [audiovisual, e[ patrimoni, [a recerca.
Peró alhora en té una attra de transversaI que afecta a |.a manera de concebre [a
societat i d'intervenir per transformar-ta. Per aixó, [ámbit d'actuació de les potítiques
La cuttura

cuttura[s no ha de circumscriure's únicament aI terreny de les arts, eI patrimoni i
l'associacionisme tradicionat.
La cultura configura un dels ejxos básics pel desenvolupament sociati econdmic de[
país i és un factor indestriab[e del progrés de les persones i de les comunitats. E[ nou

món deL coneixement també será e[ món de [a cultura
circulació d'idees i de [a innovació.

i

de [a creativitat, de

Com a socialistes, no podem permetre que certes capes de [a societat quedin exctoses
i aI marge de tot aquest procés. CaI insistir en [a formació com una eina

imprescindibte per accedir a ['univers de [a cuttura. E[s ajuntaments han de contribuir
positivament aI desenvolupament de La formació permanent de les persones tant des
de [a vessant ocupacionaI com en ets aspectes de formació genera[ista i
comptementária del procés educatiu.

Promoure [a creació
Ets ajuntaments han convertit e[s municipis en espais de creació. En aquesta
estratégia és clau potenciar La formació i [a informacjó. Ets municipis han de ser
espais on circutin idees, on [es jdees es transformin en paraules i les paraules donin
sentit. Nosaltres proposem que els ajuntaments siguin promotors actius de [a creació
culturat i de les múttiptes formes d'expressió de [a creativitat humana.

Incrementar [a quatitat de l'educació
Votem assumir més competéncies en educació per tal d'incrementar-ne [a qualitat.
lJajuntament, com administració més propera a [a ciutadanja, és [a instáncia més
idónia per assegurar [a quatitat de [educació esco[ar. Per aquest motju, ets governs
locats votem compartir responsabititats amb les altres admjnistracions on es prenen
les decisions que afecten als continguts i aI desptegament de[s recursos que

incideixen en [ensenyament primari

i,

L'ocupació: [a prioritat de les prioritats

[a

opcionalment, e[ secundari del seu territori.

Els ajuntaments han d'imputsar mesures per apropar les taxes d'ocupació a [a resta de

[a Unió Europea tot reduint les taxes d'atur de les nostres societats.
lJocupació és [a prioritat de les prioritats per mantenir [a cohesió sociat.
paTsos de

Més competéncies en potítiques d'ocupació
Ets ajuntaments han de tenir un paper impulsor, innovador i de proximitat en [a
gestió de les po[ítiques actives d'ocupació a través deI concert d'esforgos i recursos
amb altres administracjons competents i [a cooperació amb attres agents que
participen en [a gestió de les polítiques actives. Per aixd reclamem a Les
administracions que tenen competéncies en potítiques d'ocupació La seva

descentra [itzaci ó.

Descobrir

i

fomentar els jaciments d'ocupació

Els socialistes creiem que e[s ajuntaments, per taI de contribuir a crear ocupació, han
de saber potenciar tant les transformacions estructurats básiques que permeten
generar activitat económica com e[ trebatl <<micro>>, que permet crear espais i noves
propostes d'ocupació a partir de les própies potenciatitats locals. CaI imputsar eI
descobriment, a liinterior dels municipis, d'aquestes potencialitats creadores de noves
ocupacions, descobrir i fomentar aquests jaciments socia[s d'ocupació.
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Aturats de tlarga durada, joves en cerca d'ocupació i dones.
d'intervenir per mittorar les oportunitats d'ocupació de les
persones sense feina, amb especial atenció ats cot.lectius més desprotegits: aturats
de ltarga durada, joves en cerca d'ocupació i dones que no han accedit mai a un ltoc
de trebat[. Ets socialistes, des dets ajuntaments, posarem especia[ émfasi en vetttar
contra [a djscriminació [aboraL de les dones i per [a seva incorporació aI trebat[ en
igualtat de condicions que els homes, i perqué e[s [[ocs de trebat[ deixin de tenir
Ets ajuntaments han

sexe.

Suport a la creació d'empreses
i de suport a [a creació de
perqué
noves empreses
aquestes representen un activador positiu de [economia
[oca[. E[s ajuntaments han de cooperar amb eI teixit empresaria[ [ocaI i facilitar eI
posicionament de les empreses locals en e[ mercat gtobat. També cal fer especial
atenció a les empreses d'economia socia[, cooperatives i societats [aborats per les
característiques positives que aporten a[ desenvolupament econdmic loca[.
Ets ajuntaments han d'estimutar [a cultura emprenedora

Ciutats
Harmonitzar la vida tabora[

i la vida familiar

És necessari que els ajuntaments impuLsin activament iniciatives que permetin, tant
a[s homes com a les dones, aco[[ir-se i gaudir dels avantatges de les polítiques sobre
[a interrupció de [activitat professiona[, ús del permís parentat, treba[[ a temps
parciaI i formes de trebat[ flexible, peró caI evitar que aquestes decisions
repercuteixin negativament en les dones, tant en [ámbit famitiar com en [a seva
posterior reincorporació a[ món [abora[.
Ets ajuntaments, mitjangant [a promoció de nous equipaments orientats a donar
suport a les famíties i a través de [a seva activitat de conscienciació de [a ciutadania,
han de contribuir en [efectiva conciliació de [a vida familiar i [a vida [abora[. En e[
seg[e vinent, [a vida [aboraI ha de poder-se harmonitzar perfectament amb [a
reatització d'attres tasques, aquelles que les persones han triat per reatitzar-se
integralment, les própies de l'activitat familiar o [es derivades per [assumpció de

cárregues famitiars.

i pobles on viure i relacionar-se
i

les ciutats són els espais on viuen les persones. 5ón espais de retació i
d'identificació. Els espais urbans moderns s'imposen com un conjunt de xarxes
interretacionades amb poques possibilitats per desenvo[upar [espai púbtic.
Els pobles

Considerem que caI resituar [actuaI consum accelerat deL sóL i eI fenomen de
mobilitat, accentuada per [ús extensiu deI territori, pets efectes negatius que

aquestes polítiques tenen sobre els parámetres mediambientats
convivenciats de les persones.

i

els valors

Decidir ta planificació urbana i territorial
Les propostes socialistes rectamen [a p[ena intervenció deI govern [ocaI a [hora de
definir e[s projectes urbanístics per a[s nostres pobles i ciutats. No creiem que fora
de [ámbit municipaI puguin reso[dre's ets greus prob[emes que comporta [a
p[anificació urbana i del territori. Necessitem retornar |.a capacitat de decisjó at[á on
les it.lusions esdevenen projectes, i els projectes es converteixen en actuacions. At[á
on viu [a gent.

Ordenar [a transformació urbanística
Les transformacions urbanístiques han de fomentar [a cohesió sociat. Han d'assegurar

que ets espais urbans potenciin [activitat económica, [a redistribució social,
['intercanvi cu[turaI i un desenvolupament ambientaI sostenib[e.
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Ets ajuntaments han d'incorporar una nova visió de les qüestions urbanes
fonamentada en [a regeneració dels centres urbans o de les árees degradades, en
[imputs de noves centratitats, en [a mittora de [a mobititat urbana i en e[
desenvotupament de les xarxes de comunicació i informació.

Creixement sense segregació
Les potítiques de vertebració i de creació

de noves infraestructures han de
comp[ementar-se amb [a defensa deI dret de[s ciutadans j les ciutadanes a [ús del
territori. Proposem una nova política de sót, d'infraestructures ide ptanificació que
garanteixi un creixement urbá equitibrat sense exclusions o segregacions de [ús deL
territori. lJespai urbá és un espai on tothom té e[ dret a viure i gaudir sense cap
mena d'exclusió. Els ajuntaments han de ser especialment sensibles perqué e[ disseny
de les ciutats i dets pobles sigui respectuós amb les necessjtats dets infants, de [a
gent gran, de les dones, o de les persones amb disminució.

Promoure I'habitatge social
Creiem que els ajuntaments han de promoure una política de só[ que permeti

desenvolupar potítiques d'habitatge i d'equipaments que garanteixin tant [accés de
[a ciutadania a [habitatge com [a igualtat en [ús dets serveis púb[ics. Ets municipis
han d'impulsar polítiques d'habitatge que no siguin exc[oents d'importants sectors de
[a població o generadores de fragmentació social.

ajuntaments han d'impticar-se decididament a facilitar [accés a habitatges dignes
de quatitat per taI de mitlorar [a qualitat de vida de [a pobtació, mo[t especialment
per ats joves, a fi que puguin independitzar-se. Per aixd, e[s municipis han de
potenciar aquetta gestió urbanística que ofereixi sóL públ.ic per a promocions de nous
E[s

i

habitatges de protecció pública, fomentant directament i indirecta l'habitatge socja[,
juntament amb les polítiques de rehabifitació d'habitatges i recuperació dets cascos
antics.

TEIUIR CURA

DEL MEDI AMBIENT

Promoure un desenvolupament sostenible
Ets pobles i ciutats són espais privilegiats on conftueixen vetts i nous probtemes que
afecten e[ medi ambient. La nova reatitat és que ets pobles i ciutats modernes, tan
ptens de possibilitats, també són una font de malbaratament d'energia a causa d'unes
pautes de consum desorbitades. Per resotdre aquests problemes cal un canvi de
mentalitat i desenvotupar potítiques de prevenció, recuperació i preservació de [a
qualitat ambienta[.

pot contribuir positivament a produir en les persones un
canvi de mentalitat i repensar e[ model de desenvotupament urbá per tal de fer-lo e[
máxim de sostenible, compatibte amb els diferents sistemes ecológics i que no
condicioni negativament les futures generacions. Ca[ apticar mesures que
contribueixin a preservar els espais d'interés natural i que permetin desenvolupar
activitats agráries productives. Ets ajuntaments han de promoure [a recuperació de [a
quatitat ambientaI fomentant de forma decidida un canvi cutturaIen ets hábits de les
persones j unes pautes de producció j consum més respectuoses amb e[ medi
Des de[s ajuntaments es

ambient.

Pensar global, actuar local
La preocupació per [a sostenibititat ha d'estar present en e[ conjunt d'actuacions dets
ajuntaments. Per aixó, impulsarem, seguint les recomanacions de les Nacions Unides
en eI seu Conveni sobre eI Canvi Ctimátic, processos participatius per taI d'impulsar
[elaboració dAgendes 21. [ocats. Des dets ajuntaments caI fer realitat eI principi de
pensar gtobal, actuar locat.
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Sistema integrat de política social

Enfortir [a democrácia local
i

ets esforgos fets per alguns ajuntaments en els darrers anys per desenvolupar
noves formes participatives per acostar [a política a les persones, és evident que no
s'ha progressat prou. Encara patim un déficit important d'ámbits i mecanismes per
eixamplar [a democrácia local

Tot

E[s ajuntaments, per [a seva proximitat a[s ciutadans i a les ciutadanes, són les
administracions que poden gestionar amb major rigor i millors resultats ets recursos
del benestar. Les potítiques de benestar, a l'inici del segte XXI, hauran de prioritzar
unes noves accions integrats en retació amb eI benestar que afavoreixin [a cohesió

socia[.

un nou imputs a [a democrácia [ocaI caI convidar
persones
participar
les
en [a decisió d'aquetls temes que
més
activament
a
condicionen e[ futur dets pobles i les ciutats. Ets municipis són e[ govern de [a
comunitat.

La proximitat de[s ajuntaments permet una mi[[or distribució dets recursos i un mi[[or
aprofitament de la conftuéncia de les diverses actuacions de les administracions
públiques respecte aI benestar de [a pobLació. Cat garantir [a coordinació amb [a
iniciativa social per trebaltar de manera conjunta aplicant e|. principi de
subsidiarietat.

Espais de democrácia avanqada

Combatre [a discriminació

Les propostes socia[istes volen afavorir que e[s ajuntaments siguin espais rea[s de
debat potític i de máxima transparéncia en [a presa de decisions que afectin ets

La convivéncia en [a diversitat és un valor democrátjc cada cop més assumit. Perd no

E[s sociatistes crejem que per donar

ciutadans i les ciutadanes. Ets ajuntaments han de ser veritabtes espais de
democrácia avanEada.
Uámbit municipal permet recuperar e[ costum democrátic de [a conversa i
largumentació potítica. Es tracta d'expandir aI máxim l'esfera deI debat públic per
mitjá de [imputs d'instruments que afavoreixin [a transmissió d'informació, [a
circu[ació d'idees, e[ debat potític i [a participació en [a presa de decisions.

Nous canals participatius
Ets ajuntaments han de renovar e[ seu compromís amb ['associacionisme ciutadá i
imputsar nous cana[s pafticipatius per acostar [a potítica [ocaI a les persones. CaI ser
més decidits i estimular l'aplicació de les propostes participatives.

i l'exclusió social

podem considerar que en ets nostres municipis s'hagi assolit nivells alts d'acceptació
d'aquesta diversitat. Encara es donen situacions on atgunes persones encara no
gaudeixen d'una igualtat reaI d'oportunitats o no són acceptades i respectades per
raó de [a raEa, sexe, creenqa, etc.

Drets dels infants

i dels adolescents

E[s infants i els adolescents són ciutadans amb tants drets com ets attres, peró que eI
nostre municipi tendeix sovint a oblidar. Ca[ imputsar iniciatives municipats de
defensa i promoció dets drets de[s infants i adolescents. En aquest sentit, poden ferse extensibtes les iniciatives empreses per a[guns municipis de crear normatives
específiques de protecció d'aquests drets i de [a promoció de [a participació cívica
dels infants i dets adotescents.
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família

La famítia necessita del nostre suport especial perqué pugui participar ptenament en
[a construcció de [a nova societat. La famíüa i attres formes de convivéncia són e[

marc de [es noves retacions humanes

i [a primera

esco[a de va[ors socials.

CaI generatitzar e[ suport a [a famítia per poder trobar sortides rea[s per a les famíties
en situació de risc sociat. CaI tenir especiaI cura de les persones dependents dins [a

unitat famiüar

-

infants, gent gran dependent, persones amb discapacitats, mataLts...

Igualtat entre les persones
igualtat de drets i oportunitats en [a
vida [aboraI i sociaL. E[s ajuntaments han de promoure potítiques actives i totes les
accions i serveis que contribueixin a l'efectiva integració de [a dona en [a societat i
que evitin [a seva discriminació per raó de sexe, i ltujtar activament contra [a
vio[éncja fisica que pateixen les dones.
La societat necessita integrar [es dones amb

facititar [a totaI incorporació de [a
i
amb
normatitat
superant
les possibtes formes
vida
sociopolítica,
dona en [a
d'exclusió o discriminació. En aquest sentit, resulta especialment important saber
incorporar les dones en l'activitat potítica i en ets processos habjtuats de ['acció de
g0vern.
Ets ajuntaments han de prestar especiaI atenció a

Integració de ta immigració
Són especialment rellevants les discriminacions que pateixen les noves immigracions
de finaI de seg[e. Com a sociatistes, imputsarem polítiques actives d'integració i
d'aco[[iment a [a nova immigració, com a signe evident de [a nostra concepció de
solidaritat, i imptementarem [a integració en termes de ciutadania i modeI de
societat cohesionada, conscients e[ paper básic i imprescindible de les ciutats per
bastir un teixit sociaI sólidament democrátic.
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La possibilitat d'envetür a casa, retardar [a dependéncia i garantir e[ suport
sociosanitari quan es necessiti són ets objectius básics de les potítiques locals per a
les persones grans. Ets ajuntaments sociatistes ens comprometem a tenir un Consetl
de [a Gent Gran, com també a fomentar [a participació de [a gent gran en tots els
conse[ls municipats de participació generat.

Promoció de [a satut
Les propostes socialistes incorporen una concepció de [a salut que va més en[[á d'una
concepció indjviduaL de [a persona i del sistema sanitari. Creiem que [a salut pública
ha d'ocupar-se de tots aquetts factors, heterogenis i diversos, que afecten a djversos
aspectes de [a vida de les persones. La gent gran i [ajoventutsón uns col.lectius ats
qua[s catdrá dedicar una atenció especiat. Respecte a [a gent gran, els municipis
hauran de potenciar [a integració dels serveis sanitaris, especiatment e[ seu carácter
sociosanitari, especialment aquetts que incrementen [a qualitat de vida.
E[s municipis han de reforEar els estits de vida i els hábits satudables de [a pobtació
juveniL. CaI accentuar les activitats que, en ['ámbit de ['educació per a [a sa[ut, ajudin
a prevenir els accidents de tránsit i les matatties de transmissjó sexuat.

Persones amb discapacitat
CaI realitzar potítiques adreEades a [a normatitzacií de [a vida de les persones amb
discapacitats: compromís per [accessibititat, imputsar [a integració Laboral...

Potítiques de joventut
Ets ajuntaments han de promoure potítiques afirmatives que facititin ['autonomia dets
joves
professionaIen eI mercat de trebatt, accés a un habitatge digne i de
-inserció
qua[itat-,
i athora, incorporin aI conjunt de [a societat les seves aportacions com a
ciutadans i ciutadanes a través de [a participació socia[, [a'innovació i [a creació

cutturat.

Solidaritat internacional
Ets socialistes, fidets a La nostra tradició de sotidaritat, volem continuar trebattant
perqué els ajuntaments contjnuin imputsant programes de cooperació. [estreta
cot.taboració dels ajuntaments amb les diferents xarxes d'entitats i0NG representen
importants aportacions aI desenvotupament dels paísos que tenen dificultats per
accedir a nivelts de desenvotupament economic, social i polític que permetin e[
creixement integral i [exercici práctic dets drets humans.

Gent gran
contribuir a impulsariniciatives que permetin a l.a societat
aprofitar ptenament, com a vator socia[, les capacitats i l'experiéncia de [a gent gran.
Ets ajuntaments han de

taI d'avanqar en aquesta direcció, les polítiques de joventut que caI promoure des
de[s ajuntaments han de basa¡'-se en [a transversatitat i en ['impuls de pLans directors
que ajudin a progressar en aquest sentit.
Per

Justícia Municipal
justícia municipal com a mecanisme
efectiu per reso[dre, amb criteris de conciliació, rapidesa i proximitat, els conftictes
derivats de [a convivéncia entre |.a ciutadania.
Ca[ avangar decididament en l'aplicació de [a
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Seguretat Ciutadana
Els ajuntaments han de

tenir un paper actiu en e[ desenvolupament d'un nou

concepte de seguretat ciutadana fonamentat en ets aspectes preventius. Cal
potenciar un enfocament sobre aquests problemes a partir d'una mitlor cooperació
dets diferents sectors implicats en política de seguretat. Per aixd creiem que és
important e[ paper que poden tenir les Juntes Locats de Seguretat a [hora d'etaborar
les polítiques i ptans de seguretat ciutadana i de prevenció en [ámbit municipa[,
garantint la correcta cooperació de les forces i cossos de seguretat sota [a
coordinació de [alcalde/alcatdessa com a máxima autoritat d'aquesta Junta.

CONT¡NUAR MILIORAruT
tA GESTIó
EEELS AJUNTAMENTS

Prestar serveis de

quatitat les Cartes de Serveis

Una de les activitats fonamentats dets ajuntaments són les relacions que tenen amb

els ciutadans i les ciutadanes a partir de [a prestació dels denominats serveis púbLics.
Els governs sociatistes ens comprometem a garantir-ne [a qualitat en els nostres
municipis.
E[s governs socia[istes impulsarem en e[s ajuntaments [a confecció de Cartes de
Serveis on s'expticitin ets compromisos que [ajuntament pren respecte a [a quatitat
dels seus serveis.

Millorar [a relació amb els ciutadans

i les ciutadanes

[ámbit municipal és una bona oportunitat per jnnovar i crear nous mecanismes

de

retació de [administració amb les persones. E[s governs socialistes impulsarem [a
creació de mecanismes que simplifiquin l'accés de les persones a ['administració i [a
facin més receptiva a les demandes dels ciutadans i de les ciutadanes. A[ nou
municipalisme [i correspon una nova organització de [administració [oca[.

Ajuntaments més ágils

i eficients

Proposem un nou model dels ajuntaments basat en noves formes organitzatives que
facil,itin La fLexibilitat i l'adaptabilitat als canvis de [a societat. Una organització
preocupada per donar en tot moment [a máxima qualitat possible en els seus serveis,

en [a seva relació amb [a ciutadania.
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Defensar [a capacitat d'autoorganització
dels ajuntaments
Durant aquests anys, ets ajuntaments, en [exercici de les competéncies que e[s atorga
[a legistació de régim loca[, han anat estab[int, a través de [a negociació cot.lectiva,
les condicions [abora[s que asseguraven [a miltor prestació de serveis púbLics a ta
ciutadania. És des d'aquesta perspectiva com caI entendre [a proposta dets
representants dets trebattadors de reduir [actualjornada laboral en les
administracions públiques i situar-ta en 35 hores. Ets candidats i candidates
sociatistes defensaran aquesta aspiració dets empleats púbtics locats, i amb La
mateixa fermesa es defensará [a capacitat que tot ajuntament té d'estabtir i adoptar
aquetles formes organitzaves i d'organització del trebatl que siguin més adients per
assegurar [a mittora prestació del servi púbtic en cada moment, amb independéncia
de [es dedicacions que s'hi adiguin.

Un compromís cívic i étic amb els ciutadans
eI Pacte amb [a Ciutadania

i tes ciutadanes:

E[ programa electoral sociatista és un compromís amb les persones. Volem que les
nostres propostes per a aquestes eleccions municipals siguin una renovació del Pacte

amb [a Ciutadania. Un auténtic compromís cívic i étic dets candidats i candidates
socia[istes amb e[s que e[s donin [a responsabititat de governar i amb eI conjunt de
[a ciutadania. Votem governar amb [a renovada confianqa de les persones i ho vo[em
fer des del respecte més escrupolós als principis de transparéncia i honestedat.

política passa per combatre durament
quatsevoI mata práctica política o manca de va[ors étics de les persones que
governen. Aquest compromís institucional també afecta ats candidats i les candidates
socialistes, ats qua[s demanem que renunciTn a [a seva acta quan creguin que no
poden seguir donant suport a[ grup municipaL per a[ qual han estat etegits.
E[ nostre compromís amb [a renovació de [a

Un compromís clar amb [a ciutadania
Votem que [a renovació del Pacte amb [a Ciutadania sigui un contracte polític entre
ets candidats i candidates sociatistes i els etectors i les electores, ats quals ets hi
demanem dues coses: [a seva confianqa i eI seu vot. Volem que les persones, amb [a
seva decisió democrática, dipositin novament La seva confianqa a[s homes

i

a les

dones socialistes que aspiren a governar els ajuntaments dels nostres pobles i

ciutats.
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futur no e[ volem construir sols, ans aI contrari, volem comptar amb les
sensibilitats iles propostes d'aqueltes persones amb les quats compartim uns mateixos
Perqué e[

ideats de transformació dels nostres municipis. Votem comptar amb les persones, entitats,

grups, moviments

i

associacions que, sense identificar-se ptenament amb cap opció

partidária, s'integren en un mateix corrent cívit de progrés i de canvi.

I volem que aquest compromís es faci a través d'l¡nes candidatures obeftes. plurals
i progressistes, a través de les candidatures PSC- Progrés MunicipaI de Cata[unya.
Sien e[s darrers 20 anys ets sociatistes hem prioritzat [a política de [a <pedra> mi[[orant
les infraestructures i [a qualitat dels serveis municipats, ara és lhora de fer un attre
esforg: un esforq per taI d'obrir [a gestió dels ajuntaments ats ciutadans i ciutadanes, i
fer créixer e[ diáleg, [a participació

i

La

transparéncia als nostres ajuntaments.

Avuija no n'hi ha prou amb [a gestió ben feta, [a dotació d'infraestructures o [a prestació
dets serveis púbLics. Ens trobem a les portes deI segte XXI, davant una nova societat deI
coneixement,

i

amb una série de reptes aI voltant de les noves tecnologies, eI treba[[ o

[a qualitat de vida. Hem de ser capaqos de generar un missatge engrescador, que, d'una
banda, aprofiti [a it.tusió que ofereixen aquestes expectatives

i, de ['a[tra, doni seguretat

davant [a incertesa que e[[es mateixes generen.
Respostes que s'han de donar mitjanqant [espai comú que és

e[ municipi. Un espai
tangibte, próxim, i on [administració -fajuntament- está a prop de les persones.
Respostes que s'han de donar a partir de les candidatures del PSC- Progrés Municipal
de Catalunya, que garantiran una actuació democrática i rigorosa aI si dets nostres
ajuntaments,ja que són les més representatives de tota [a cot.tectivitat a [a quatvo[en
servir.

Lany 7979, els socialistes ens presentávem davant [etectorat amb e[ compromís de
retornar els ajuntaments a[ poble. Vint anys després, i davant les sisenes eleccions
municipats democrátiques, els socialistes ens tornem a presentar davant els ciutadans i
ciutadanes de Catalunya amb un nou compromís, cívic

i

étic, a favor de [a renovació

dets nostres municipis.

vint anys d'experiéncia sociatista aI capdavant dels ajuntaments de [a majoria
de les grans ciutats, i de desenes de vites i pobtes de Catatunya, han de ser [a mi[lor
garantia d'éxit d'aquesta nova coalició municipa[.
Prop de

I és, de fet, a partir d'aquesta experiéncia,

que avui podem afirmar amb rotunditat que

les properes eleccions municipats constituiran una nova confirmació que Catalunya
seus municipis necessiten projectes engrescadors, participatius

ofereixen [es candidatures

PSC- Progrés

i els

i solidaris com els que

Municipal de Catatunya que avui presentem.

