DECÀLEG SOCIALISTA - MUNICIPALS 2011
1. DES DEL MUNICIPALISME DE PROGRÉS FAREM DE LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ LA NOSTRA
PRIORITAT
 Els ajuntaments hem estat claus en convertir els pobles i les ciutats de Catalunya en espais
d’oportunitats econòmiques i de cohesió social. Espais on possibilitar l’emprenedoria, la formació i la
localització d’activitat econòmica. Espais on materialitzar la solidaritat i el suport als sectors socials
més desafavorits
 Davant l’actual crisi, les polítiques de creació d’ocupació i de protecció social tenen una clara escala
local, que els/les socialistes promourem i garantirem.
 El compromís prioritari dels governs locals socialistes és posar tots els recursos humans i econòmics
al nostre abast per estar al costat de la gent que més pateix la crisi i generar ocupació:
o

Donant suport a les iniciatives empresarials i professionals encaminades a la creació de llocs de
treball.

o

Incrementant el suport per a ajuts d’emergència social.

o

Fomentant polítiques actives contra l’atur.

o

Prioritzant les inversions en l’economia verda i del coneixement.

 Prioritzarem les polítiques socials i de promoció econòmica als sectors més afectats per la crisi
econòmica. Farem especial atenció als sectors d’aturats de joves, dones i majors de 50 anys.

2. DEMANAREM MÉS AUTORITAT DEMOCRÀTICA PER ALS ALCALDES I LES ALCALDESSES PER
MILLORAR LA CONVIVÈNCIA I EL CIVISME
 Volem garantir la seguretat, la convivència i el civisme en l’espai públic dels nostres pobles i ciutats.
 Proposem que els alcaldes i alcaldesses tinguin suficients instruments jurídics per a combatre els
comportaments incívics i la sobre ocupació dels habitatges.
 Impulsarem una llei catalana d’espai públic que doni cobertura jurídica als governs municipals.

3. PER UNES VILES, POBLES I CIUTATS MÉS SEGURES
 Proposem un Pacte per a la seguretat a Catalunya com una acció integrada de totes les
administracions.
 Demanem més Mossos d’Esquadra a les viles i ciutats de Catalunya.
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4.LA NOSTRA PRIORITAT SÓN LES PERSONES, CAP PAS ENRERE A LES POLÍTIQUES SOCIALS
 Exigirem a la Generalitat de Catalunya que es compleixen les inversions programades en matèria de
salut, educació, cultura, serveis socials i escoles bressol.
 Treballarem per fer efectius els drets reconeguts a la llei de serveis socials i la llei de la
dependència. També vetllarem pel compliment d’uns serveis socials bàsics de qualitat a Catalunya
per a la gent gran i amb discapacitat, així com els ajuts domiciliaris, els serveis telealarma i de
teleassistència, la bona gestió dels centres de dia, entre altres.

5. EXIGIREM LA CONTINUÏTAT DE LA LLEI DE BARRIS
 Apostarem per la rehabilitació integral dels nostres barris amb l’objectiu de millorar la qualitat de
vida dels veïns en: l’espai públic, habitatges, equipaments socials, infraestructures medi ambientals i
d’accés a les TIC.

6. TREBALLAREM PER A LA INTEGRACIÓ DE LA IMMIGRACIÓ A CATALUNYA
 Desenvoluparem plans locals d’integració que vetllaran per l’exigència dels deures i el
reconeixement dels drets amb l’objectiu de garantir la convivència. Així com el compliment del Pacte
Nacional per a la Immigració.
 Treballarem per a que els informes municipals d’immigració siguin determinants en la regulació de la
immigració a Catalunya.
 Lluitarem contra els discursos demagògics i racistes que busquen la fractura social a Catalunya.

7. APOSTEM PER UN MODEL DE MOBILITAT SOSTENIBLE
 Treballarem per una mobilitat accessible, sostenible, clau per la cohesió territorial, el benestar i la
millora de la competitivitat.
 Vetllarem pel compliment dels acords d’inversions en la xarxa ferroviària, les línies de metro
programades i les infraestructures estratègiques per les viles i ciutats de Catalunya.

8. PRIORITZAREM LA PROMOCIÓ D’HABITATGES PÚBLICS DIGNES
 Farem un esforç per la dinamització de les iniciatives per a la rehabilitació d’habitatges.
 Apostem per l’habitatge de propietat i de lloguer públic per a joves i gent gran.
 Potenciarem l’habitatge sostenible (eficient enèrgicament i de construcció ecològica)
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 Prendrem mesures per evitar la sobre ocupació d’habitatges.
 Crearem consorcis territorials per coordinar les promocions d’habitatge públic de les diferents
administracions.

9. DEMANAREM A LA GENERALITAT QUE S’ATURIN LES RETALLADES ALS ENS LOCALS DE
CATALUNYA
 Demanem al Govern de la Generalitat que sigui conscient del paper de les administracions locals en
la lluita contra la crisi i la prestació de serveis bàsics a les persones.
 Demanarem, que es mantinguin les aportacions del Fons de Cooperació Local de Catalunya i que es
millori d’una manera definitiva el finançament dels petits municipis.
 Demanem una llei de finançament local on es concreti la participació dels municipis en els tributs de
la Generalitat de Catalunya.

10. REIVINDIQUEM ELS VALORS DEMOCRÀTICS I DE PROGRÉS , QUE LA SOCIETAT ACTUAL
RECLAMA I QUE EL MUNICIPALISME DEL PSC DEFENSA
 Treballarem en l’aprofundiment democràtic i la millora de la qualitat del govern per garantir un
procés de complicitat constant que refermi els vincles entre la ciutadania, les persones que la
representen i les institucions.
 Impulsarem un lideratge social des de la proximitat dels responsables polítics socialistes. Això
implica generar credibilitat i confiança des de l’honestedat i estar presents en la vida quotidiana de
la ciutadania, coneixent els problemes reals dels ciutadans.
 Cercarem maneres per a la recuperació d’una Ciutadania implicada per una millor Comunitat. Hem
de refer una comunitat disposada a avançar junta per solucionar els nous reptes plantejats a la
nostra societat enfront de la cultura individualista. El municipalisme és el millor espai per aquesta
reconstrucció.
 Aprofundirem en la transparència i rendiment de Comptes. Hem d’avançar en aquelles formes de
gestionar les institucions que permetin retre comptes a la ciutadania de la política i gestió fetes. Cal
fer un exercici de pedagogia constant de què, perquè i com s’han fet les diferents actuacions.

