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INTRODUCCIÓ
El municipi no és una entitat abstracta, sinó l’espai immediat de relació entre les
persones i, per tant, el lloc on es posa a prova la maduresa democràtica d’una societat.
Un municipi pot ser considerat democràtic perquè així ho estableix l’ordenament
jurídic, o per sí mateix promovent com a base de tota relació la llibertat i igualtat en
dignitat i drets de tots els éssers humans sense distinció de raça, color, sexe, llengua,
religió, opinió pública o d’altra mena, origen nacional o social o de qualsevol altra
classe, que estan situats per damunt de tota legislació concreta i que un autèntic
compromís amb la democràcia exigeix.
Només els principis democràtics s’imposen per si mateixos, perquè el seu valor és
universal i se situa per damunt de la diversitat, sempre creixent, de col·lectius o
individus. El compromís amb aquests principis fa possible el reconeixement dels drets
de cada un, però s’imposa igualment a cada un com un deure en la mesura que li
exigeix el reconeixement dels drets dels altres i l’acceptació d’unes regles de joc
compartides, sent sobre la base d’aquests principis que prenen sentit els valors com
civisme, convivència o participació.
 La convivència democràtica només és possible quan més enllà del valor, sempre
relatiu, de les creences, ideologia, costums i maneres de fer que ens fan
diferents, hi ha uns valors superiors que ens uneixen i obliguen a tots en
condicions d’igualtat. És per això que el compromís amb els atributs
democràtics continua sent l’única via des de la qual es fa possible plantejar,
com una exigència, la integració i la convivència.
 El civisme ha de ser entès com a respecte per l’espai compartit. I això no
únicament en el sentit de respecte estrictament material de l’espai públic, sinó
també en un sentit més abstracte de respecte envers el que és de tots, envers
allò que està al servei de tots i a què tots hi tenim dret. Ningú no pot ocupar
l’espai públic, fer-se’l seu o imposar-hi la seva llei, oblidant que és un espai
també dels altres. Beneficiar-se de tot allò que és públic és un dret paral·lel a
l’obligació de respectar-ho.
 La participació ciutadana, com aportació del compromís individual a la
comunitat, és essencial per donar sentit a les inquietuds col·lectives com a
poble.
Volem portar el concepte de participació ciutadana a tots els àmbits de la decisió
política, impulsant processos de consulta popular per prendre les decisions més
importants de la ciutat, i convocant reunions periòdiques amb la ciutadania per
compartir la situació local i les mesures a emprendre.
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Pel que fa a la regeneració democràtica, el món municipal ha estat malauradament, i
especialment en els darrers temps, una mostra més de la urgent necessitat d’una
profunda revisió dels valors en la gestió pública. No com un camp de proves, sinó com
un espai d’actuació urgent; perquè si bé és cert que aquesta necessitat és compartida
amb altres administracions, no ho és menys que en l’àmbit local, hores d’ara, resten
masses espais, fins i tot en l’àmbit normatiu pendents de resoldre.
Els mitificats “Ajuntaments democràtics” són un híbrid entre la legitimitat de l’elecció
democràtica dels consistoris i el manteniment del caràcter residual dels Ajuntaments
en l’administració de l’Estat espanyol. Els partits polítics majoritaris han acceptat
aquest marc legal assumint que els Ajuntaments s’han de dedicar en exclusiva a temes
com la neteja, el trànsit, les llicències d’obres i d’activitats i l’organització de festes
culturals. Conceben els Ajuntaments com una “empresa de serveis” i no reivindiquen
competències que afecten directament als ciutadans com la justícia bàsica, l’ordre
públic local, l’ensenyament primari i secundari, la sanitat de proximitat, l’habitatge,
entre d’altres afers que cal resoldre el més a prop possible dels ciutadans. El caràcter
marginal dels municipis en l’estructura de l’Estat espanyol fa impossible una
democràcia de qualitat, el veritable poder és lluny dels ciutadans, impossibilitant així la
identificació dels ciutadans amb les institucions.
Des de Solidaritat Catalana per la Independència volem impulsar una nova etapa en la
que els Ajuntaments no es resignin a ser una “empresa de serveis” i els partits una
“agència de col·locació” d’afiliats.
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DEMOCRÀCIA REAL: Ajuntaments veritablement democràtics
La democràcia real és la que permet decidir dia a dia el model de societat que volem.
Això no és fàcil, però els ajuntaments, com a institucions més properes al ciutadà,
tenen una gran oportunitat i, sobretot, responsabilitat en aquest sentit.
Vivim en uns moments en que la política ha esdevingut una activitat en clara
decadència, la majoria de la població ha deixat de confiar en la classe política. La
població està desencisada amb les actuacions dels seus representants i necessita
canvis substancials i accions concretes que li demostrin que es pot arribar a confiar en
la tasca dels polítics. Volem traspassar als Ajuntament les nostres inquietuds i tenim
propostes encarades a fer que els polítics municipals siguin un reflex de la societat,
volem posar als polítics al nivell de servei a la societat on haurien d’estar com
qualsevol altre treballador públic. Un polític es deu als ciutadans que l’han escollit i per
als quals treballa i així ha d’actuar, informant en tot moment del que fa i com ho fa i
facilitant als ciutadans el contacte amb ell quan ho considerin.
En la nostra proposta de regeneració política volem fer èmfasi en la claredat en els
diferents àmbits d’actuació (administratiu, d’acció, presa de decisions, etc). Estem
convençuts que la claredat i la informació, fins i tot en excés, han de ser els pilars per
donar credibilitat i fomentar la participació i tenir el compromís, respecte i confiança
de la resta d’agents de la ciutat (ciutadans, entitats, etc). Proposem una sèrie
d’actuacions on pretenem un posicionament bel·ligerant dels consistori per tal de
promoure la regeneració democràtica, la transparència i l’austeritat a partir de la
regulació del règim dels seus membres.
Per tal d’acostar els polítics municipals als ciutadans proposem:

A. Regeneració democràtica
La ciutadania no s’ha allunyat de la política, senzillament la ciutadania pateix
desafecció per a la política tradicional. Així mateix, des de Solidaritat ens
comprometem a impulsar mesures sobre la participació ciutadana, la transparència
i l’austeritat i la regeneració política perquè la ciutadania s’apoderi de la política, és a
dir, que la política estigui al servei del poble, pel poble i per al poble.
Les organitzacions polítiques han de ser horitzontals en comptes de piramidals i les
direccions d'aquestes han de ser col·legiades. A propòsit, cal que aquestes facin
primàries, llistes obertes i tinguin limitació de mandats: aquests pilars són elementals
per erigir una nova organització política del segle XXI. Així se'n reforça la qualitat
democràtica, es crea una nova cultura organitzativa, flexible, transparent, canviant i
cooperativa i es poden obrir autèntics debats al conjunt de la ciutadania.
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La partitocràcia entesa com a organitzacions de professionals de la política, que fan del
tacticisme la seva guia d'actuació, no tenen cabuda en el rescat de la democràcia. La
regeneració democràtica comporta que la ciutadania s'organitza perquè es compromet
amb uns ideals, és a dir, que una organització de ciutadans compromesos s'obren a la
ciutadania perquè aquesta retorni a la política la noblesa de la seva funció. D'aquesta
manera, reafirmem el compromís de la política amb la societat a la qual serveix.
Considerem que és bàsicament des dels municipis que la ciutadania pot apoderar-se
de la política de manera immediata, a fi de construir els fonaments de la República de
Catalunya
1. Incompatibilitats/interessos: registre de béns
Els electes de SI formularan la declaració en els termes establerts a la Llei i faran
públics els seus béns, de manera que deixaran constància pública del seu patrimoni en
el moment de prendre possessió del càrrec, en el moment de cessar i sempre que es
produeixi una variació substancial en el mateix mentre exerceixin el càrrec.
2.

Retribucions

El règim econòmic dels electes locals és un àmbit amb un marge d’actuació important
en ordre a l’aplicació de criteris d’austeritat, racionalitat i transparència en les
retribucions d’alcaldes/esses i regidors/es. Un dels eixos del nostre model
municipalista és la regeneració política i creiem que un dels factors que dóna sentit a la
regeneració és el control de les actuacions dels representants de la ciutat, tant a nivell
econòmic com a nivell de treball i dedicació de la seva tasca. En aquest sentit fixarem
els límits salarials en funció de la següent taula:
Retribucions màximes dels alcaldes i alcaldesses amb dedicació exclusiva
3. Nombre d’habitants

4.

5. Màxim

6. Ajuntaments de 2000 a 10000
habitants

7.

8. 38.000 € bruts

9. Ajuntaments de 10000 a 25.000
habitants

10.

11. 57.000 € bruts

12. Ajuntaments de 25.001 a 75.000
habitants

13.

14. 66.000 € bruts

15. Gran municipi (més de 75.000
habitants

16.

17. 80.000 € bruts
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Tinents d’Alcalde o regidors amb dedicació exclusiva, se’ls aplicarà la retribució que
correspon a l’alcalde/ssa del municipi, amb una reducció del 25%.
Als alcaldes i regidors de municipis de menys de 2000 habitants el càlcul de la
dedicació parcial se’ls aplicarà sobre la base del SMI X 2’5.
Per tal d’evitar convertir els drets per assistència a les sessions d’òrgans col·legiats en
sous o sobressous encoberts, proposarem la prohibició absoluta de la percepció de
drets d’assistència de cap mena als electes amb dedicació exclusiva o parcial.
Els Ajuntaments no poden esdevenir una agència de col·locació per tal de tornar el
favor d’aquells serveis prestats al partit de torn, Suprimirem els càrrecs de confiança.
En cap cas es contractarà personal eventual com a càrrec de confiança ni a
l’ajuntament ni als organismes autònoms o societats amb participació de l’ajuntament.
3. Duplicitat de càrrecs
Els nostres electes no podran exercir simultàniament en més d’un càrrec electe. Tant si
estem al govern com a l’oposició en cap cas un regidor de SI podrà exercir de diputat al
Parlament de Catalunya o qualsevol altre càrrec electe.
Els nostres representants al Consell Comarcal seran escollits pels adherits i adherides
de la comarca de la mateixa manera que renunciem a que els nostres vots
comptabilitzin de cara a la representació a les Diputacions, no volem ser còmplices
d’una administració utilitzada per pagar favors i/ fer equilibris de poder dins les
organitzacions polítiques.
4. Informació i claredat
La informació sobre els representants de la ciutat ha d’estar sempre disponible i accessible per
facilitar-ne la consulta als ciutadans. Actualment aquesta informació existeix però ni de bon
tros és fàcil i accessible trobar-la. Volem posar a disposició dels
ciutadans tota la informació referent a les retribucions dels polítics i la seva tasca al servei de la
gent. Cal que estigui disponible al web de l’ajuntament, en un lloc ven visible, les despeses
derivades de l’activitat política al municipi (sous, indemnitzacions, subvencions...) així com les
derivades de la prestació dels serveis municipals i realització d’obra pública.
 Habilitarem un espai al web de l’ajuntament, en un lloc ben visible i accessible, on
informarem de l’assistència de tots els regidors als plens i d’altres òrgans col·legiats.
Informarem també de les tasques que porten a terme els regidors de l’equip de govern
i en farem un seguiment periòdic per tal d’acostar als ciutadans el dia a dia de la feina
dels seus representants, això es farà promovent la utilització entre els regidors d’eines
2.0 de comunicació directa amb els ciutadans.
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B. La participació ciutadana
La participació ciutadana és fonamental en l’activitat política municipal. Des de
Solidaritat Catalana per la Independència reivindiquem un model municipalista, de
representació més concreta, de ser al carrer, de tocar de peus a terra, on
l’administració més propera als ciutadans té les competències més àmplies, per tal de
garantir una administració millor.
És l’esperit de ciutadania, allò que forma un país. Les seves ànsies de participació
ciutadana. Aquest és el valor fonamental de la democràcia, el seu segell de qualitat;
sense civisme, sense participació ciutadana no hi ha una autèntica democràcia, sense
democràcia no hi ha civisme ni ciutadania, només súbdits i dependència. Sense
ciutadania no hi ha societat.
Des de Solidaritat treballem per fer ressorgir les formes catalanes de participació
democràtica més directes que corregeixin el caràcter purament representatiu a què
ens vol conformar la vella guàrdia partidista. A casa nostra, l’associacionisme de tot
tipus ha tingut molta volada des de temps enllà, precisament perquè la seva
participació en el desenvolupament dels afers públics ha estat i és sistemàticament
escatimat, podat, avortat en un exercici de cinisme servil, frustrant, absolutament
infèrtil.
Volem promoure mecanismes pràctics de participació, mitjans transparents
d’informació, ensenyar i inculcar a les escoles el valor de la participació. Volem generar
una energia social de participació a la ciutat, una sinèrgia ciutadana, que ens porti a la
concertació, tolerància i col·laboració que desemboca invariablement en la millora de
la nostra qualitat de vida, perquè és quan el poble és conscient, quan pren consciència
que són seves, que depenen d’all que les coses millorin.
Volem portar el concepte de participació a tots els àmbits de l’activitat i de la decisió
política. Aquesta participació ciutadana ha de ser el motor de l’acció política municipal.
Volem que totes les persones afectades per una decisió puguem participar-hi. Volem
conduir cada municipi cap a una democràcia més participativa i més directa. Volem
regenerar l’actual democràcia representativa tan limitada, perquè ens minva com a
persones i com a poble.
Per tal de millorar la participació ciutadana als municipis i que els ciutadans puguin
participar més directament en la presa de decisions, Solidaritat adquirim els següents
compromisos:
1. Pedagogia de la participació
Per tal d’afavorir la participació ciutadana i la seva implicació tant pel que fa a l’acció
política municipal com en la dinamització social, cal impulsar programes dirigits a
transmetre hàbits i valors participatius, que permetin l’apropament de la ciutadania a
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la gestió dels afers públics. Aquests programes es poden basar en iniciatives puntuals o
estructures participatives bàsiques.
2. Consultes populars vinculants
Un dels mecanismes de democràcia participativa que permet millor a la ciutadania la
seva intervenció en aquelles qüestions rellevants que els afecten, són les consultes
populars. Als ajuntaments on Solidaritat hi tinguem presència, impulsarem aquest
mecanisme establint àmbits d’obligat compliment i dotant-lo de caràcter vinculant.
3. Participació ciutadana als plenaris
Malgrat que les lleis estableixen el dret ciutadà d’assistir al pla de l’ajuntament, de
resultes del caràcter públic de les sessions d’aquest òrgan, el dret de participació
directe no existeix o està contemplat de forma molt limitada. Impulsarem la reforma
dels diferents Reglaments Municipals que regulen la participació ciutadana per tal que
aquesta sigui real, permetent la participació ciutadana als plenaris i que les seves
intervencions quedin reflectides a l’acta.
4.

Impulsarem la redacció del Reglament de Participació Ciutadana

Per tal de garantir la participació ciutadana sense que aquesta depengui de la voluntat
política o partidista del govern municipal de torn, impulsarem la redacció del
Reglament de Participació Ciutadana que blindi tots els àmbits reconeguts per la llei
que permeten la participació de la ciutadania en l’activitat política en aquells municipis
que no tenen Reglament de Participació
5.

Impulsarem la introducció dels Pressupostos Participatius

Una de les màximes expressions de l’autonomia municipal i de la voluntat política d’un
ajuntament, és el pressupost municipal. Aquest és el document que plasma en forma
d’accions concretes les polítiques a dur a terme als nostres pobles i ciutats. En aquest
sentit, caldria que aquest fos un dels documents més treballats i consensuats, tant pel
conjunt dels partits polítics representats a l’ajuntament, com amb la mateixa
ciutadania. La participació ciutadana ha de ser un principi que regeixi l’acció de govern,
en consonància amb allò assenyalat en la legislació vigent i fer-se ressò d’una amplia
demanda social existent en l’actualitat. Una aposta innovadora de cogestió pública
ciutadana que propugna com a principi bàsic la Democràcia Directa per a la planificació
comunitària dels recursos públics municipals la constitueixen els pressupostos
participatius, que el seu objectiu principal és el de generar un espai ciutadà de debat i
decisió, convertirnt a la ciutadania en protagonista actiu d’allò que succeeix al seu
municipi, reforçant la seva autoestima i responsabilitat, como a part important de la
política municipal, creant-se un espai de recerca de solucions en comú, que es
corresponguin amb les necessitats i desitjos reals dels ciutadans, a la vegada que es
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promou la transparència de les decisions, el coneixement dels procediments
administratius i el funcionament intern de l’Ajuntament.
Aquesta demanda social es fa encara més necessària en un context de crisi econòmica
aguda como l’actual. El sotmetre la decisió sobre el destí d’una part del Pressupost
Municipal a un procediment en el que intervinguin la ciutadania, els polítics i els
tècnics de l’administració donarà com a resultat un pressupost més just, igualitari,
transparent i puntual, en el que l’especulació deixarà espai a les demandes reals de la
societat.
6.

Enfortiment i dinamització del teixit associatiu

Suport organitzatiu, logístic i financer les associacions per tal que puguin desenvolupar
la seva activitat. Cal garantir la independència d’aquestes organitzacions, sovint
controlades directament o indirecta per organismes municipals. Creació d’hotels
d’entitats (edifici habilitat per cedir gratuïtament o no a les entitats), serveis
d’assessorament, la contractació de tècnics de suport o l’establiment de materials i
l’establiment de recursos per a la formació i la millora de la incidència de les entitats.
Promoure la relació entre les diferents expressions del teixit social local a través
de coordinadores d’entitats. Habilitar mecanismes de participació i interacció entre
l’administració local i la xarxa associativa de cada municipi. Coresponsabilització i
cogestió d’equipaments i programes, i la programació d’una oferta d’oci popular i
participativa.

C. Transparència
Els estats són molt clars amb les coses que els preocupen, i lògicament legislen al
respecte. Que fins ara cap dels diferents governs que ha tingut l'estat espanyol no hagi
tingut el més mínim interès en legislar sobre la transparència ho diu tot. I si ara han
començat a mirar-se el tema, evidentment no és a iniciativa personal sinò que la
pressió popular els ha obligat a plantejar-s'ho, i encara no s'ha aprovat que alguns dels
ponents de la citada llei de transparència, ja se'n desmarquen obertament. I
obviament, per laxa.
A Solidaritat, no podem entendre la voluntat de servei al ciutadà, sense una
transparència total per part dels càrrecs electes. Per això, i per tal de no deixar un
tema d'aquesta importància a l'arbitri del que pugui arribar a dir un llei feta per qui no
creu en aquest concepte de la transparència, el que proposem és que les mesures que
proposem en aquest apartat siguin incloses en el Reglament Orgànic Municipal de cada
municipi, per tal d'obligar-nos a respectar, i obligar als que vinguin al darrera a
respectar el que per nosaltres és el mínim exigible en aquest tema.
Volem que mesures com la publicació dels sous mensuals dels càrrecs electes, les
agendes dels regidors, l'exposició als webs municipals dels resultats de les licitacions,
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el pagament de factures,mesures que de ben segur, sobrepassaran amb escreix el que
pugui contenir la llei que pugui arribar a aprovar l'estat espanyol, però que no treu que
un cop recollides dins del R.O.M. passaran a ser d'obligat compliment per a tots els
regidors.
Mesures a aplicar per afavorir la transparència municipal:
•
•
•

Publicació dels sous mensuals dels regidors.
Fer pública l'agenda política dels càrrecs electes.
Penjar en el web municipal, des del pagament de factures, als concursos i
licitacions que efectui l'ajuntament, i els seus resultats.
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DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL: Impacte de l’espoli fiscal en
els ajuntaments i les finances locals
L’evident dèficit en el finançament dels ajuntaments atès el reconegut i evident espoli
fiscal que pateix Catalunya vers pràcticament la totalitat de la resta de comunitats
autònomes de l’estat espanyol, fa que la despesa mitjana del ciutadà de Catalunya
estigui a anys llum d’ajuntaments del País Basc o Navarra o dels centre i del nord
d’Europa, dificultant d’aquesta manera poder tenir pressupostos que siguin decisius
pel benestar de les persones i eradicar la pobresa de casa nostra.
Des de Solidaritat volem un desenvolupament local entès no només com a planificació
urbana o de l’activitat econòmica i la conseqüent generació d’ocupació, si no el
desenvolupament local com a garant de polítiques transversals encarades a aconseguir
una majora cohesió social.
En el desenvolupament local sostenible no només és necessari l’adopció d’estratègies
per a la creació d’ocupació, sinó que també són necessàries l’adopció de mesures per a
la implantació de l’esperit emprenedor, per afavorir l’accés a l’ocupació i l’adaptació al
mercat de treball canviant, la lluita contra la discriminació, l’exclusió social i el foment
de l’economia social.
Donada aquesta limitació apostem per:

A. Racionalització de la despesa municipal
Cada cop més les corporacions municipals assumeixen com a propis la prestació de
serveis pels quals no hi ha partides pressupostàries, per això s’ha de ser raonable i
pensar que només podem tenir allò que podem pagar. El nostre futur es construirà a
base d’esforç, estalvi i comptes clars. Ara toca administrar correctament, una
administració eficient es el primer pas per construir un municipi just i socialment
confortable per els seus habitants.
Les inversions estructurals del municipi hauran d’ atendre criteris ordenats i prioritzats
de:
 Necessitat: Considerada aquesta com aquella despesa que possibilita la marxa i
el desenvolupament adequat, raonable, i sostingut de l’economia i del
benestar dels ciutadans, i la solució a les mancances que dificulten o
impossibiliten el correcte desenvolupament dels veïns del municipi.
 Proporcionalitat: El criteri de despesa que ha d’ exigir-se sempre atenent a la
quantitat d’usuaris que li es d’aplicació i amb el suficient anàlisi de futur
respecte al temps d’utilització, atenent als processos d’evolució de la piràmide
de població del municipi.
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 Rendibilitat: Entenent aquest criteri com l’equilibri entre el cost que
representa la despesa feta i la satisfacció obtinguda per els ciutadans. Essent
aquest criteri que ha de quedar sempre circumscrit i limitat per els
pressupostos normals de desenvolupament del municipi i mai que l’execució
d’una inversió sigui limitativa i condicionant de la resta del pressupost o dels
futurs pressupostos del municipi.
 Oportunitat: Tenint en compte sempre el moment adequat en que es
compleixin les millors condicions substantives per efectuar la despesa, de
manera que sempre resulti, de la seva execució, la despesa més econòmica
possible, donades les circumstancies.
La despesa corrent del pressupost municipal ha de tenir com a base l’eficiència, la
capacitat i la immediatesa en l’execució i amb el seu pagament.
 Eficiència: Sempre s’ha d’efectuar la despesa en el convenciment de que
s’efectua essent l’opció més raonable de cost-satisfacció.
 Capacitat: La despesa corrent mai pot ser objecte d’endeutament, ha d’ésser
feta amb els ingressos corrents del municipi, mai endeutant ni comprometent
l’execució de la resta del pressupost ni futurs pressupostos.
 Immediatesa d’execució i de pagament: La tresoreria de l’Ajuntament ha de
poder efectuar les despeses pressupostades en el termini planificat i efectuar
els pagaments als proveïdors amb la major immediates possible, és fonamental
per el creixement de la indústria i l’empresa local, el respecte escrupolós als
terminis de pagament legalment establerts i/o pactats.
Totes les despeses són possibles, totes les inversions són possibles, l’estat del benestar
és possible, raonable i desitjable. Nomes cal saber administrar bé els recursos del
municipi.

B. Promoció de l’activitat econòmica
Cal crear a nivell local instruments de foment de cultura emprenedora: noves iniciatives,
autoocupació, microempresa, ampliació i desenvolupament de serveis, empreses d’economia
social, etc. Això requereix mecanismes de comunicació i de transferència d’experiències entre
empreses i administració, mesures d’acompanyament i assessoria de projectes, identificació
de nous escenaris i oportunitats, etc.
El principal puntal econòmic a Catalunya el formen la petita i mitjana empresa, cal crear plans
de suport als autònoms i microempreses del municipi, promovent la seva integració en el marc
de relacions laborals, així com la col·laboració entre ells, i un pla de suport financer a
emprenedors, mitjançant acords amb entitats financeres, per a l’accés a línies de microcrèdits i
avals en col·laboració amb la Generalitat.
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C. Comerç
El comerç és un sector en constant evolució en un model econòmic on no es pot anar
en contra dels hàbits socials especialment marcats pel consum i pel valor del factor
“temps”.
El comerç tradicional és un sector econòmic que en estructures bàsicament familiars
ocupa un bon nombre de persones a la vegada que és un sector social que dinamitza la
vida del municipi. La recuperació urbanística dels centres urbans va molt lligada a
l’existència del comerç tradicional. Cal incloure aquest objectiu en tota la planificació
municipal, tant urbanística com comercial. En aquest sentit cal emprendre iniciatives
com:
 Redactar un Pla d’Urbanisme Comercial i incorporar-lo al POUM local.
 Impulsar projectes de peatonalització del casc antic.
 Impulsar la modernització i dinamització dels mercats municipals...
D.

El desenvolupament local i les polítiques actives d’ocupació

La desocupació és un dels principals problemes als que s’enfronta la societat catalana; debilitat
la cohesió social i mina la credibilitat en les institucions democràtiques. Els seus efectes es
noten especialment en l’àmbit local, ja que és on es manifesten amb major intensitat les
necessitats i carències dels ciutadans i on millor es detecten. El desenvolupament econòmic té
un espai propi en l’àmbit local, de manera que ajudi a reforçar i potenciar un model de
creixement endogen, el posicionament competitiu del teixit empresarial, la generació
d’ocupació i, en definitiva, el manteniment de la qualitat de vida i la cohesió socials.
Des de Solidaritat no participarem de la política caduca i insostenible en la què els
ajuntaments rivalitzaven a oferir sòl barat i exempcions fiscals per a incentivar la inversió
externa. La promoció econòmica ha d’anar acompanyada del respecte al medi ambient, la
preocupació per la sostenibilitat i el foment del civisme.

E. Ocupació
Una de les competències que la majoria d’ajuntaments assumeixen, sense que sigui
d’obligat compliment, és la d’ocupació. L’ajuntament ha de dur a terme polítiques
actives encarades a la creació de llocs de treball, des d’aquest plantejament cal
abordar totes aquelles iniciatives que contribueixin a la desaparició d’un dels principals
problemes socials com és l’atur.
Les noves necessitats de la societat, fruit dels canvis socioeconòmics al costat del repte
d’augmentar el nivell d’ocupació, conflueixen en la identificació d’un conjunt
d’activitats, anomenats Nous Jaciments d’Ocupació, que tenen com a característica
13

www.solidaritat.cat

comuna que milloren la qualitat de vida, respectant el medi ambient i es preocupen
d’aspectes culturals i socials. La capacitat que tenen aquests Nous Jaciments
d’Ocupació per a genera noves empreses i ocupació, i la possibilitat que el seu
desenvolupament, exigeixen una atenció especial de l’actuació municipal.
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DEFENSA DELS DRETS SOCIALS
Els darrers quatre anys han estat marcats per la crisi, i els Ajuntaments, com a
administració més propera a la ciutadania, són els que han rebut amb major intensitat
les conseqüències socials de la crisi. I, a més, ho han hagut de fer en un context de més
dificultats en les finances locals per la caiguda dels seus ingressos i pels dèficits que
arrossega l’actual model de finançament, i en un moment també de profunds canvis
socials: envelliment de la població, desafecció política, etc.

A. Impacte de l’espoli fiscal en l’atenció a les persones
Els ajuntaments catalans pateixen l’impacte de l’espoli fiscal d’una manera molt
directe, ja que han d’assumir les seves competències en matèries d’atenció a les
persones com són els Serveis Socials Bàsics, Sanitat, Educació (0-3 anys), sanitat... i
sovint sense els recursos necessaris.

B. Preservar la cohesió i la inclusió social
La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur, precarietat i
exclusió social. Les dades mostren la gravetat de la situació actual. Per això la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social ha de ser una prioritat per als governs locals en el
moment actual, i això s’ha de traduir en polítiques ambicioses i valentes per a fer-hi
front. Els Ajuntaments han de ser els protagonistes i els impulsors d’una sortida de la
crisi que preservi la cohesió i la plena inclusió de tota la ciutadania.
Per això proposem:
1. Aprovar i desenvolupar Plans Locals d’Inclusió Social, amb la participació de les
entitats socials locals.
2. Impulsar Plans d’Acció Comunitària actuant preferentment en els territoris on

es concentren la pobresa, la desigualtat i altres factors de conflictivitat social.

3. Enfortir els serveis municipals des d’una visió transversal promovent de forma
prioritària itineraris i estratègies per acompanyar i donar suport a les persones
en els seus processos d’inclusió i incorporació social.
4. Impulsar polítiques d’infància preventives, desplegant plans integrals intensius i
sostinguts per a les zones on s’hi acumulen la pobresa i factors de risc.
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C. Desenvolupar els serveis socials municipals
Els avenços legislatius dels darrers anys en matèria de drets socials – serveis socials,
infància, autonomia personal i ajut a la dependència, acollida, eradicació de la
violència masclista-, així com els diversos pactes signats -educació, habitatge,
immigració-, han de seguir desplegant-se i concretant-se en l’àmbit local. Els
Ajuntaments han d’aprofitar al màxim aquest nou marc en matèria social per
evolucionar des de la concepció selectiva, reactiva i assistencial dels serveis socials, cap
a un nou model de proximitat, universal, de qualitat, sensibles a la diversitat i obert a
la participació. Per això proposem:
1. Aprofundir en la responsabilitat municipal de detectar les situacions de risc i
impulsar intervencions socials preventives.
2. Millorar els serveis municipals de promoció de l’autonomia personal i de suport
a la vida quotidiana de la gent gran i les persones dependents, garantint el dret
a viure i envellir dignament a casa, i a l viure autònomament.
3. Avançar en la planificació transversal amb salut, educació, habitatge,
urbanisme, promoció econòmica, etc.
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DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA: Des dels pobles i ciutats
construïm la independència
A. Assemblea de Càrrecs Electes Municipals dels Països Catalans per la
Independència
Crearem l’Assemblea de Càrrecs Electes Municipals dels Països Catalans per la Independència
amb l’objectiu d coordinar totes les accions possibles per a impulsar des dels municipis el
procés d’autodeterminació i d’independència. Això inclourà l’impuls de mobilitzacions,
consultes populars, mocions de suport, dotacions pressupostàries i coordinació de polítiques.

B. Exercici de la sobirania fiscal
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i agreuja la
retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació,
perjudica l’economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi econòmica que
colpeix Catalunya amb especial virulència. Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat
espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la
Generalitat i els Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets,
pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg dels
anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és
homologable a la dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials
molt allunyades de les mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans
passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les
bases per a una solució definitiva. Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal
és imprescindible que tots els impostos que actualment paguen les institucions i els
ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de ferho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels
impostos suportats a Catalunya.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa
amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a
l’objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i
ingressant, des d’aquest moment, a l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que
fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària espanyola.
En conseqüència, exercirem la sobirania fiscal ingressant els pagaments efectuats per
l'Ajuntament, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i
també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a
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l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària
espanyola com s'han realitzat fins ara.
Més enllà de l’exercici de la sobirania fiscal, l’Ajuntament informarà mitjançant una
campanya informativa les empreses i ciutadans/es del municipi de la possibilitat de
pagar els seus impostos a la hisenda catalana, amb l’objectiu de legitimar l’Agència
Tributària de Catalunya i dotar-nos d’estructures d’estat.

C. Política lingüística al municipi
Les recents sentències judicials per part del Tribunal Constitucional espanyol vers el
català, fa que els ajuntaments hagin de reforçar, en els seus espais de competència i en
especial en la seva organització, el seu compromís amb el català com a llengua pròpia
de les administracions de Catalunya. Els Reglaments d’Ús del Català als ajuntaments
són una eina no completament desenvolupada al mapa local català; per això
proposem:
 Per als ajuntaments amb reglaments vigents: la revisió del reglament d’ús del català a
l’ajuntament, en el sentit de reforçar l’eficàcia de la seva aplicació i donar-li la màxima
projecció sobre l’activitat municipal i sobre les relacions de l’ajuntament amb els
particulars i amb les altres administracions. En particular, el reglament haurà de
contemplar:
1. L’obligació de proveïdors i contractistes d’utilitzar el català en les seves
relacions administratives amb l’ajuntament.
2. El català com a llengua de senyalització, informació, relació exterior i
compareixença en judici (complements necessaris del principi general
establert a l’article 5.1 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya).
3. La incorporació de les previsions de la normativa de la Generalitat en matèria
de retolació comercial a les ordenances municipals reguladores de les
activitats.
 Per als ajuntaments sense reglamentació: L’aprovació d’un reglament d’ús del català
en els termes que s’assenyalen a l’apartat anterior.
 Elaborarem un pla municipal de normalització lingüística.
 Farem del català una eina d’integració social, a través d’accions decidides de promoció
de la llengua entre aquells que no l’usen habitualment.
 Potenciarem el voluntariat lingüístic, recolzant totes aquelles iniciatives del Consorci
per la Normalització lingüística i proposant-ne de noves.
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 Denunciarem les agressions al català que es produeixin en qualsevol indret dels
Països Catalans.
 Potenciarem l’intercanvi amb escoles i entitats que tinguin el català com a
llengua vehicular arreu del Països Catalans.

D. Símbols d’identificació
La senyera i la bandera local seran les úniques que onejaran als balcons dels
Ajuntaments on governem, i promourem que els municipis pengin l’estelada al balcó
de l’Ajuntament fins al dia en que Catalunya esdevingui independent.
Des de l’Ajuntament impulsarem la retirada de qualsevol símbol vinculat al franquisme
que resti al municipi.
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