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MÉS PELS NOSTRES MUNICIPIS

0. El punt de partida
 Els municipis conformen el marc fonamental on s’ha de construir una societat
equilibrada, cohesionada, justa i sense discriminacions
 El país i el benestar dels seus ciutadans es pot construir, principalment, des dels
ajuntaments
 Catalunya ha de disposar només de dos grans estructures de poder polític i
administratiu: la Generalitat i els Ajuntaments
 Volem que els ajuntaments de Catalunya disposin d’un marc competencial molt
més ampli i d’una dotació econòmica suficient
 Creiem en el “principi de “subsidiarietat”, això significa que de tot el que se’n
puguin ocupar els ajuntaments, no ho faci la Generalitat
 Aspirem a un model competencial i de disponibilitat de recursos públics de
50/50 entre Generalitat i Ajuntaments
 Imaginem una Llei Municipal de Catalunya que estableixi el marc jurídic i
econòmic del nou municipalisme i de la simplificació dels nivells d’administració
 Incentivarem i possibilitarem geometries variables de mancomunació de serveis i
de fusions municipals per tal de garantir la prestació de serveis
 La nostra noció del país que volem, és una Catalunya constituïda com una xarxa
de ciutats
 Els ajuntaments han de ser la garantia de la construcció d’un país més sòlid, més
lliure, més democràtic i més integrador

1. Pla de Xoc per l’Ocupació
 Impulsarem un Pla d’Emergència contra l’atur, amb recursos
municipals articulats amb recursos supramunicipals. Volem
ajuntaments emprenedors i generadors d’ocupació
 Crearem l’Observatori de l’Ocupació, com a plataforma participada per
entitats socials, que vetlli per les polítiques i la destinació dels fons

 Implantarem Plans d’ocupació vinculats al Medi Ambient
 Fomentarem Plans d’ocupació vinculats a l’economia social

 Farem Polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a
persones i col∙lectius amb dificultats elevades
 Crearem Plans d’ocupació específics contra l’atur juvenil
 Dissenyarem Plans d’ocupació específics per a majors de 50 anys

 Fixem com a objectiu la Transició local cap a l’autosuficiència
energètica i les energies renovables
 Farem un Pla d’estímuls i incentius a la creació d’empreses
 Promocionarem a l’empreneduria i el finançament dels nous
projectes

2. Canvi de model productiu i batalla pel Medi
Ambient
 El canvi cap a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental s’ha de fomentar des
dels municipis. Impulsarem la transició cap a l’economia verda, amb incentius i
fiscalitat verda
 Disminuirem la petjada de carboni dels nostres municipis, contribuint a la disminució
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i de la contribució a l’escalfament global
 Fomentarem una mobilitat baixa en emissions de carboni en el transport públic i
incentivarem l’ús de vehicles híbrids i elèctrics
 Pla global, incentivat, de reducció del consum energètic i de millora de l’eficiència
 Substituirem les energies fòssils per renovables en tots els espais i equipaments
municipals
 Impulsarem barris sostenibles i autosuficients en energia (ecobarris). Incentivarem el
canvi d’usos i costums en el sector privat
 Establirem sistemes d’indicadors mediambientals i de qualitat de vida. Fixarem
objectius institucionals i de ciutadania, i n’avaluarem els resultats
 Posarem en marxa un pla de reducció i minimització de residus domèstics i comercials i
contra el malbaratament alimentari
 Establirem mesures i normatives que facilitin la disminució del consum de l’aigua, així
com el seu aprofitament i reaprofitament
 Fomentarem l’educació mediambiental, el valor i el respecte a la biodiversitat, la
producció i consum de Km0, així com la creació de llocs de treball verds i decents

3. Eradicació de la Pobresa
 Dotarem el Serveis Socials de recursos suficients per que puguin atendre i
apoderar les persones, famílies, grups i comunitats amb l’objectiu de
potenciar les seves capacitats i recuperin l'autonomia personal i col∙lectiva
 Impulsarem Estratègies Locals d’Inclusió 2015‐2019 que continguin l’acció
pública local en matèria de lluita contra la pobresa i actuacions preferents als
barris amb més necessitats
 Farem d’un Fons de Solidaritat, amb recursos municipals, extramunicipals i
privats, per ajudar a totes les persones en situació de pobresa
 Crearem una Taula d’Entitats contra la pobresa, per fer d’aquesta finalitat un
objectiu socialment compartit, amb un observatori permanent sobre la
situació social al municipi
 Ens comprometem a garantir l’autonomia i la suficiència alimentària de tota
la població
 Assegurarem els subministraments bàsics d’aigua, llum i gas a totes les
famílies en risc d’exclusió
 Estarem especialment amatents en relació a la pobresa infantil i a situacions
de dèficit alimentari. Garantirem l’accés de tots els infants, durant tot l’any,
als menjadors escolars
 Establirem un Pla de Rescat Familiar per tal d’evitar les situacions d’exclusió
per raons econòmiques
 Implementarem el Decret contra la Pobresa Energètica
 Prioritzarem un pla per l’eradicació de la Pobresa Infantil i Juvenil

4. Garantir el dret real a l’habitatge
 Elaborarem un Pla d’habitatge. Impedirem desnonaments sense
mediació pública
 Crearem un Banc d’habitatges de lloguer social
 Implantarem la garantia real de l’exercici del dret a l’habitatge
 Farem un Pla específic d’habitatge per a joves per tal de facilitar la
seva emancipació i la construcció del seu projecte de vida
 Farem un Pla específic d’habitatge per a gent gran
 Crearem un Parc d’habitatges tutelats per a persones discapacitades
 Penalitzarem fiscalment als habitatges buits en mans d’institucions
bancàries
 Incentivarem la rehabilitació i a la posada en lloguer dels habitatges
privats
 Aplicarem un recàrrec de l’IBI als habitatges desocupats després
d’una execució hipotecària
 No volem cap ciutadà es quedi sense habitatge als nostres municipis

5. Prioritzar l’accés i la qualitat de
l’Educació
 Assegurarem l’escolarització en condicions d’igualtat des de les llars d’infants
fins a l’educació superior
 Garantirem la coresponsabilitat de tots els centres mantinguts amb fons
públics, sense discriminacions ni separacions
 Garantirem suficiència de places públiques de llars d’infants
 Lluitarem decididament contra el fracàs i l’abandó escolar prematur tot
establint les estructures i recursos per atendre les dificultats educatives
 Assegurarem l’atenció de les necessitats educatives de tothom al llarg de la
vida
 Defensem un sistema educatiu fonamentalment públic, de qualitat i equitatiu
en l’accés
 Lluitarem per la recuperació i manteniment del model d’immersió lingüística
 Defensarem la participació de tota la comunitat educativa en la gestió i
modernització del sistema educatiu
 Impulsarem els Projectes Educatius de Ciutat, tot treballant amb la
perspectiva de la comunitat/ciutat educadora
 Garantirem les cobertures de menjador escolar, de material escolar i
d’activitats escolars, sense discriminacions

6. Assegurar el dret a la Salut i als
Serveis Socials Bàsics
 Defensarem el sistema públic de salut en el nostre territori, la seva qualitat, les
seves prestacions i l’accés equitatiu
 Ens oposarem a les retallades, tancaments, reducció d’horaris i serveis i a la
privatització sanitària
 Denunciarem les llistes d’espera, així com les retallades salarials i l’empitjorament
de les condicions laborals dels professionals
 Donarem prioritat a la Salut Pública (vigilància epidemiològica, protecció i
promoció de la salut, prevenció malalties)
 Posarem èmfasi a la lluita contra les desigualtats en salut per raó renda, nivell
educatiu, sexe, edat...
 Impulsarem la pràctica esportiva per a tothom, com a element de vida saludable i
de cohesió social
 Vetllarem per l’ús social dels equipaments esportius i dels espais públics dels
centres educatius
 Impulsarem l'atenció comunitària des dels centres de salut i els serveis socials que
han de permetre els diagnòstics i l’atenció sociosanitària integral
 Defensarem que les persones amb malaltia crònica i dependència rebin l’atenció i
cobertures públiques que els corresponen
 Farem que la salut i l’atenció social siguin responsabilitat dels ajuntaments

7. Un model de Qualitat Urbana
 Garantirem serveis i infraestructures suficients i sostenibles
 Farem que la prioritat inqüestionable de les nostres ciutats siguin les
persones
 Impulsarem zones de vianants, àrees de prioritat invertida i la pacificació
de la circulació. Apostem pel model de slows cities
 Apostem per espais verds socialitzadors en la trama i el seu perímetre,
així com en fixar com a objectiu primordial la qualitat ambiental
 Assegurarem la preeminència de transport públic eficient
 Cuidarem de l’espai periurbà, com a àrea per a activitats econòmiques i
de lleure. Protegirem el sòl no urbanitzable com a espai estratègic de la
ciutat
 Promourem les activitats agrícoles de proximitat i la seva recuperació
 Farem nostres totes les possibilitats conceptuals i tecnològiques que
ofereix el model de smart cities
 Lliurarem la batalla de la reducció dels residus i del seu reciclatge
 Municipalització dels serveis d’energia (mix de renovables) i aigua

8. Aposta per la Qualitat de Ciutadania
 Farem de la cultura, la seva producció i consum, un element clau d’exercici
de ciutadania. Impulsarem un Pla de foment del consum cultural (T‐10)
 Donarem suport a les activitats creatives i vinculades al coneixement
 Apostarem de manera clara per la democratització que comporten les
noves tecnologies, impedint la fractura digital
 Aspirem a fer ciutat per viure‐hi i per viure’n. Impulsarem el teixit
econòmic i comercial, així com la coexistència de funcions i usos
 Impulsarem entorns urbans per poder fer vida saludable, amb qualitat
ambiental i mobilitat tranquil∙la
 Convertirem les nostres poblacions en àmbits de vida complerta
(habitatge, treball, educació, lleure, cultura)
 Assegurarem espais públics de qualitat que facilitin la sociabilitat
 Facilitarem i impulsarem la vida associativa
 Donarem impuls a l’economia social i col∙laborativa, per tal de generar
comportaments socials incloents i inclusius
 Promourem un Pacte del temps. Apostem per la reducció de la jornada
laboral, el repartiment del treball i la modificació dels usos horaris

9. Participació, proximitat i transparència
 Implantarem un paquet de mesures de transparència i
fiscalització de l’activitat pública municipal
 Crearem una administració oberta, amb finestreta única i tràmits per
Internet
 Impulsarem una simplificació administrativa dràstica







Fomentarem la cultura del rendiment de comptes
Impulsarem la elaboració de pressupostos participatius
Implantarem l’austeritat municipal en les formes i en els fons
Limitarem i farem transparents els salaris dels polítics
Reforçarem el paper de l’administració municipal i reduirem a la
mínima expressió els càrrecs de confiança i lliure designació
 Assegurarem que tota la informació i els tràmits municipals es
puguin fer des de la web de l’ajuntament
 Fomentarem la política de proximitat, creant Regidories de barri

10. Una concepció nova del municipalisme
 Municipis reforçats com a base de la Catalunya futura i del
benestar de la població
 Catalunya s’ha de distingir per funcionar com una xarxa de ciutats
 Pla pel reequilibri i l’equitat territorial
 Ordenació territorial pròpia, renovada i consensuada
 Aposta per la simplificació administrativa i institucional
 Llei Municipal de Catalunya. Principi real de subsidiarietat
 Supressió de Diputacions i Consells Comarcals
 Impuls a la mancomunació de serveis municipals i a les
col∙laboracions i fusions voluntàries de municipis
 L’espai públic de qualitat ha de ser l’element definitoris de les nostres
ciutats i de la sociabilitat dels seus ciutadans

 Protagonisme municipal com a garantia de qualitat i de
manteniment dels pilars de l’Estat del benestar
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