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PRESENTACIÓ
L’experiència de vint-i-vuit anys d’ajuntaments democràtics, malgrat el dèficit d’infraestructures
bàsiques que encara tenim en molts municipis, fa que sigui l’hora de plantejar-nos nous reptes,
d’acord amb els canvis socials que es van produint a la nostra societat.
Esquerra, al llarg de tots aquests anys, ha anat acumulant un important pòsit municipalista. No
només és la nostra presència arreu del país, assumint cada cop més responsabilitats de govern en
municipis petits, mitjans i grans, sinó el fet d’haver anat introduint una nova forma de governar que
es fonamenta en els principis que mouen el nostre partit. De ben segur que l’etapa política que vivim
no s’entendria sense el bagatge previ i fonamental dels càrrecs municipals del partit, que són els que
ens permeten tenir una relació més directa i real amb la nostra societat i amb el territori.
Esquerra ha d’afrontar tots els reptes: des de les necessitats d’aquell petit municipi amb problemes
d’abastament d’aigua i enllumenat fins a la gestió d’una diversitat social cada vegada més complexa
que es viu a la gran ciutat.
Malgrat els avenços que s’han produït en els nostres municipis, encara arrosseguem alguns dèficits
estructurals. El més important de tots és el mal finançament, un mal que esdevé crònic des dels
inicis dels ajuntaments democràtics. També l’assumpció de competències que no els són pròpies,
fruit d’haver de fer front a les noves realitats que apareixen en els nostres municipis. I finalment un
model territorial, en aquests moments encara a debat, depenent dels marc jurídic espanyol i amb un
excés d’administracions.
Esquerra afronta des del món local els reptes importants que té la nostra societat d’avui. El fenomen
migratori, juntament amb les conseqüències del procés de globalització econòmica, comporta canvis
substancials en els nostres municipis. Per tant, hem d’estar capacitats per donar respostes a noves
situacions i problemàtiques d’una societat cada cop més complexa: la gestió de l’espai públic,
l’envelliment de la població, el paper dels serveis socials, el paper de l’educació, les polítiques de
seguretat, la problemàtica de l’habitatge o l’impuls de l’economia del coneixement.
Esquerra aposta per un model de convivència en els municipis basat en els principis republicans del
nostre partit i concep la identitat com un valor fonamental per a la societat. Per això hem definit quatre
eixos que inspiren el programa que avui us presentem: la cohesió, el civisme, la identitat i la sostenibilitat.
Principis que defineixen el model propi d’Esquerra, el model de municipi republicà basat en la llibertat,
les polítiques d’igualtat i el respecte a un marc de drets i deures per als ciutadans i ciutadanes.

Eduard López
Secretari de Política Municipal
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INTRODUCCIÓ GENERAL
Al llarg d’aquests vint-i-vuit anys d’ajuntaments democràtics s’ha produït una profunda transformació
dels municipis catalans. Durant aquest període ha calgut desenvolupar una política encaminada a
dotar els municipis d’equipaments i serveis elementals, de desplegar una administració local capaç
d’aportar, als nostres pobles i ciutats, una qualitat de vida i un estat del benestar de país desenvolupat.
Un període per a recuperar el temps perdut i atrapar el tren de la modernitat. Els ajuntaments han
estat un dels principals motors del desenvolupament i la catalanització del nostre país.
L’articulació política del món municipal, però, s’ha produït en paral·lel a la recuperació i consolidació
d’altres administracions. El procés de descentralització de l’Estat ha tendit a deixar en últim terme
l’Administració local. Possiblement, el fet que s’hagi desenvolupat al mateix temps que s’estructurava
la Generalitat i l’Estat anava cedint amb comptagotes competències i finançament l’ha acabat
perjudicant.
Gairebé tres dècades després, però, és necessari adaptar l’Administració local als nous reptes del
segle XXI i a la complexitat que requereix l’actual gestió municipal. Esquerra, com a partit especialment
emergent en aquesta segona etapa municipal, ha de ser la força que lideri en bona part el futur més
immediat.
Hem de ser conscients que les necessitats dels municipis i les polítiques locals ja no són les que han
regit fins ara. Cal un nou model de municipi i de política local. L’envelliment de la població, la immigració,
les comunicacions, els canvis econòmics i laborals, les noves tecnologies, la universalització de
l’estat del benestar, les noves formes familiars... suposen reptes de futur importants que només la
generació política d’Esquerra pot encarar.
És hora d’impulsar polítiques per a les persones, de posar l’accent en la cohesió, en les polítiques
socials, en el creixement sostenible, en la convivència, en la identitat municipal i de país. Cal fer
ciutat. Cal fer poble. Però, per sobre de tot, cal pensar en la ciutadania.
Hem de vetllar per un model propi de municipi ajustat als nous reptes, i estar capacitats per tenir un
discurs i governar en una societat cada cop més complexa. Per això hem d’estar preparats per trencar
les estructures clàssiques de l’ajuntament, les rigideses de l’Administració local.
Cal variar el concepte d’ajuntament des de dins, però també cal que com a partit tinguem un
model, i vetllem per un nou marc legal i de relació amb les altres administracions que permeti el
desenvolupament de les administracions locals com a ens més proper a la ciutadania i les seves
necessitats. Posant l’accent en el concepte proximitat i país, Esquerra aposta per un paper exclusiu
de la Generalitat en tot allò que afecta el marc normatiu i legal del món local català.
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Les competències
Les competències municipals que la legislació atorga als municipis no s’adapten ni a la realitat
ni a les necessitats dels municipis. Obliguen alguns serveis secundaris o obsolets, mentre que
n’ometen d’altres que a la pràctica sí que exerceixen. Més d’un trenta per cent de la despesa dels
ajuntaments és impròpia, o sia, destinada a assumptes de cultura, salut, benestar, educació... que
la legislació no atribueix als municipis, però que per demanda o necessitat de la població acaben
assumint els ajuntaments com a nivell administratiu més pròxim a la ciutadania i, per tant, a les seves
problemàtiques.
El problema no és només de finançament, sinó de la difusa línia que divideix les competències municipals
amb les de la Generalitat, i que a la pràctica acaba carregant en l’economia i les responsabilitats
de les corporacions locals. Aquesta situació obligarà forçosament una a major definició del paper de
cadascú, que passa per la modernització de la legislació de referència.

L’organització política
Els nous reptes municipals són difícils d’afrontar amb la rígida estructura actual, que divideix les
responsabilitats de govern en regidories monotemàtiques estanques. Els principals problemes que
ens afecten (immigració, habitatge, seguretat...) només poden tenir resposta des de plantejaments
polítics que tinguin en compte totes les actuacions de l’ajuntament que hi tenen incidència (serveis
socials, urbanisme, via pública, educació...).
Aquest model transversal, tan difícil en organitzacions grans, és molt més fàcilment aplicable a les
institucions municipals per la seva proximitat a les demandes de la ciutadania.
Aquest programa electoral que us presentem està estructurat no per àmbits, sinó a partir de quatre
eixos bàsics: cohesió, civisme, identitat i sostenibilitat, i pretén ser un reflex d’aquest nou concepte de
gestió municipal. L’aplicació d’una visió general, contraposada a les estructures típiques i rígides.
Cal adaptar l’estructura i el funcionament dels nostres ajuntaments a les demandes de la modernitat.
Cal aplicar sistemes que plasmin els nostres valors municipals en la gestió política dels pobles i ciutats.
Cal vetllar perquè l’eficiència, la transparència, l’agilitat administrativa, la proximitat, la informació,
la comunicació siguin els valors que la nostra actuació municipal transmeti a la ciutadania.

L’organització administrativa
Esquerra aposta per una organització àgil, transparent, que solucioni els problemes dels ciutadans
i ciutadanes. Cal adaptar l’organització dels ajuntaments a les necessitats de la ciutadania, fugir
també de les estructures rígides i apostar per sistemes organitzatius flexibles que primin l’eficiència
i rapidesa en l’Administració local. En aquest aspecte és clara la necessitat d’establir la figura dels
directius públics professionals, així com instaurar un model de treballadors públics que primi les
capacitats i, per tant, generi institucions flexibles i adaptables a les necessitats de cada moment.

La cooperació
Esquerra aposta per un marc legal que incentivi i faciliti la col·laboració entre administracions
públiques, i per la cooperació intermunicipal. Només així, per qüestions d’economia d’escala, serà
possible estendre els serveis de forma universal a tots els municipis i a tota la ciutadania.

El sistema electoral
La nostra tradició, el particular sistema de partits català, la pluralitat política, esdevé un actiu que fa
inviable un sistema majoritari per davant d’un de proporcional. Per això la nostra aposta és per un
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sistema de tipus parlamentari (regidors) i no per un de presidencialista. Creiem en un sistema electoral
proporcional que doni veu a totes les forces polítiques municipals. Cal que sigui la Generalitat qui
tingui competència exclusiva sobre la llei electoral municipal.

Els electes
Molt sovint els alcaldes i regidors tenen autèntics problemes per fer compatible la seva vida particular
i laboral amb la responsabilitat de govern. Al mateix temps, la complexitat i dispersió de les matèries
de competència municipal, sobretot en municipis petits, fa que els càrrecs electes acabin assumint
responsabilitats, a títol personal, sobre temes que ultrapassen la seva capacitat d’intervenció i la
capacitat estructural de l’ajuntament.
Per tot això, Esquerra considera prioritari definir un estatut dels electes que prevegi temes com
els salaris d’alcaldes i regidors (d’acord amb el nombre d’habitants, pressupost i especificitats del
municipi...), assignacions a grups municipals, dret a garanties socials (atur, alta seguretat social...),
tractament de les responsabilitats penals dels electes, i reconeixement clar i concís dels drets
i deures dels electes locals, a fi de garantir ajuntaments més participatius i democràtics.

La hisenda local
La resolució satisfactòria del finançament dels ens locals continua essent una de les grans
assignatures pendents. La llei d’hisendes locals vigent és excessivament intervencionista. Retalla
el marge de maniobra i decisió tant dels municipis com de la Generalitat, així com obvia l’existència
d’administracions com els consells comarcals.
Les transferències estatals no només no permeten la intervenció de la Generalitat com a element
decisori de reequilibri i compensació territorial, sinó que tampoc no s’adapten a les necessitats de
despesa i perjudiquen clarament els petits i mitjans municipis.
Tampoc no existeix autonomia municipal sobre la capacitat impositora de tributs, que passaria per
crear-ne de nous de forma voluntària segons les especificitats del municipi, així com la possibilitat
d’exempcions o bonificacions més enllà del que preveu la llei general estatal.
Per tant, es pot afirmar que el debat sobre el finançament implica sobretot un increment d’autonomia.
És necessària una capacitat de decisió deslligada de l’Estat, amb total o major intervenció de la
Generalitat tant a nivell legislatiu com de decisió sobre les transferències. Cal un nou marc legal
català, adaptat a les especificitats del país, que atorgui als municipis un marge de maniobra més
ampli i reconegui les institucions territorials catalanes.
Cal aconseguir que la despesa pública de l’Administració local passi del 13% actual al 30%, de manera
que es compleixi la norma del 30–40–30 (Adm. local–autonòmica–Estat).
Els municipis requereixen més recursos financers per prestar els serveis obligatoris, per fer front a les
despeses impròpies, i per assumir, coordinadament amb la Generalitat, noves competències i serveis
que puguin correspondre en aplicació del principi de subsidiarietat. Per aquest motiu, cal que el debat
sobre el finançament es faci en paral·lel i conjuntament amb la definició clara de les competències
municipals.

L’organització territorial
La divisió a diversos nivells (territorial, polític i administratiu) és un altre fet que ha marcat de forma
important aquest primer període democràtic.
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Dues realitats han marcat els anys vuitanta i bona part dels noranta: la Catalunya metropolitana —de
les grans ciutats— i la Catalunya rural —el territori i els petits municipis—. Una fragmentació política
i territorial que va portar també a la duplicitat administrativa i a la pugna entre administracions que
en ocasions —en lloc de coordinar-se— han acabat competint per l’exercici de determinats serveis
i competències a nivell supramunicipal. Aquest ha estat el cas de la pugna entre consells comarcals
i diputacions, o fins i tot de la mateixa Generalitat amb la Diputació de Barcelona.
La via per eliminar la duplicitat i ineficiència administrativa és mitjançant una nova divisió i organització
territorial.
La proposta d’Esquerra estructura el món local a diversos nivells:
El municipi. Entitat territorial bàsica i receptora màxima de competències i recursos.
Les comarques. Els consells comarcals com a element de col·laboració i associació de municipis, i com
a ens prestador de serveis als municipis que actua sempre per delegació d’ells o dels ens superiors.
El model d’Esquerra reconeix noves realitats comarcals segons les realitats existents i consolidades.
Les vegueries. Són ens locals que han de substituir les actuals demarcacions provincials, tant pel
que fa a organització de totes les administracions com a les circumscripcions electorals de totes les
eleccions que se celebrin als Països Catalans. L’objectiu a assolir és la substitució de les diputacions,
així com que les vegueries siguin l’objecte de la descentralització tant de la Generalitat com de l’Estat.
L’àmbit metropolità de Barcelona. El reconeixement d’una realitat particular i d’elevat pes demogràfic,
social, cultural i econòmic. La proposta d’Esquerra crea aquest àmbit a partir de la suma de les tres
institucions existents.
Sobretot, la nova organització ha de crear noves institucions que resolguin la fractura política
i territorial, eludeixin duplicitats, i garanteixin la gestió supramunicipal d’una manera eficient, de
manera que evitin reproduir a una nova escala la divisió imperant al llarg d’aquest primer quart de
segle en democràcia. Cal veure en aquest difícil i complicat debat una oportunitat real per arranjar
problemes històrics, i unificar i consolidar una administració local coordinada, eficaç i potent.

La unitat del municipalisme
La doble realitat territorial també s’ha acabat plasmant en la divisió del municipalisme en forma
de les dues associacions: l’ACM i la FMC, representants no només de dues realitats i d’interessos
municipals, sinó íntimament lligades als dos colors polítics preeminents.
Esquerra, com a partit arrelat a tot el territori, com a partit amb vocació municipalista, ha d’ajudar
a soldar aquesta fractura interessada. L’aposta per la unitat del municipalisme ha estat, i continua
essent, una demanda del món local d’Esquerra. Cal unir esforços en pro de l’Administració local,
sumar i no dividir. Cal una única entitat municipalista capaç de treballar per les diferents realitats de
municipi que representi l’heterogeneïtat i diversitat del territori, i que sobretot vetlli pels interessos
municipals de tots els ajuntaments catalans i les seves diferents sensibilitats i necessitats.
Aquest és el nostre programa electoral. El discurs municipal d’Esquerra. La visió del nostre projecte
de país des del municipi.

10
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EIXOS I PROPOSTES
PROGRAMÀTIQUES

COHESIÓ
INTRODUCCIÓ
El foment del benestar i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta, ferma
i decidida, de les polítiques dels ajuntaments d’Esquerra. El municipi és l’espai bàsic des d’on
impulsar actuacions destinades al foment de la universalització de l’accés als serveis socials.
Cal que es faci un pas endavant des dels ajuntaments en la consideració del dret als serveis socials
en la línia del que succeeix en els països més avançats del nostre entorn. Cal treballar perquè el
benestar social no sigui un àmbit infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la importància
que requereix per a la seva repercussió sobre el conjunt de la població.
L’impuls de polítiques que vagin destinades al foment de la cohesió ha de ser un dels pilars bàsics
de treball dels ajuntaments d’Esquerra mitjançant el foment de programes municipals que lluitin
contra la marginació, a partir de la prestació de suport personal i d’orientació de tota la ciutadania.
El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà que defensa Esquerra.
El benestar social, paral·lelament, s’ha d’entendre com un fet que ha de ser impulsat des d’àmbits
molt diversos. D’aquesta manera les polítiques de benestar s’han de concebre des d’un punt de
vista integral, a partir de l’anàlisi global de les problemàtiques del municipi i coordinant-les, de forma
transversal, amb els serveis de salut, ensenyament, treball, urbanisme...
Cal que els municipis d’Esquerra disposin dels instruments i les polítiques necessàries per fer front
als nous reptes que s’estan esdevenint ja avui. La nostra societat està vivint processos de canvi
social destacats que cal saber analitzar i abordar com correspon. D’aquesta manera, hem de tenir en
compte l’envelliment progressiu de les nostres poblacions, els canvis que s’estan produint en el si
de l’estructura familiar, així com l’arribada de persones immigrants. Tot plegat, per evitar que aquests
fenòmens puguin generar exclusió social.
D’altra banda, cal no oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o coordinar les
polítiques en l’àmbit del benestar social i fomentar una implicació directa i clara, alhora que responsable,
de la ciutadania per tal de crear llaços de solidaritat enfront dels problemes de desigualtat.
També cal incidir en el model d’ajuntament d’Esquerra i la seva relació amb la ciutadania. A partir
d’un concepte de participació realista, possible, democràtic i efectiu, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la societat civil per tal d’alimentar-se del seu coneixement, de la seva
tasca, i adequar les polítiques a la realitat social i a les necessitats del municipi i la seva gent.
Per aquest motiu, esdevé de gran importància la creació dels consells municipals o la realització
d’audiències públiques com a òrgans de participació, factors de convivència, elements d’adequació
de polítiques, i generadors de proximitat a la ciutadania.
Tampoc no es pot eludir la responsabilitat de l’Administració local com a referent ètic en la seva
actuació. Els ajuntaments d’Esquerra, com a administració pública i més propera a la ciutadania,
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ha d’actuar en l’exemple i en conseqüència amb aquelles actituds i valors que vol fomentar en la
societat. Per tant, ha de ser sensible amb la conciliació entre la vida laboral i personal dels seus
treballadors i treballadores i promoure la compra ètica dels seus serveis, pensant també en el foment
de l’economia social.
Cal incidir, finalment, en l’anàlisi de la realitat social, que ha de servir per conèixer les problemàtiques
que pateixen els diferents sectors de població que conviuen als municipis i poder, així, impulsar
mesures que fomentin la convivència, el respecte i la qualitat de vida que volem.

PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES

BENESTAR. L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar
de la ciutadania i es recolza sobre uns principis d’universalitat en el dret d’accés
als serveis socials
—

Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència.

—

Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i la promoció de la salut, posant
l’accent en el jovent, les dones, la tercera edat i les poblacions nouvingudes, i tenir-los en nivells
idonis.

—

Constituir el Consell Municipal de Serveis Socials, especialment en aquells municipis de més
de 20.000 habitants que tenen competència directa sobre la matèria. Aquest òrgan consultiu
i de participació, format per l’ajuntament i totes aquelles entitats, grups i associacions que
col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el benestar social, serà el nexe
entre l’Administració i la ciutadania a l’hora de formular propostes, definir polítiques de benestar,
i veure’n i analitzar-ne l’execució.

—

Dotar el municipi, si hi ha prou demanda, de serveis de residències per a gent gran, centres de
dia, residències d’estada limitada i serveis de menjadors, així com d’acompanyament de dia
i residencials.

—

Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu
sola, i crear serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin resposta a les
necessitats de les persones grans sense plena autonomia i a les persones cuidadores.

—

Promoure l’atenció integral a l’individu, la família i la comunitat mitjançant programes d’educació
sanitària i promoció de la salut, prevenció, cura, rehabilitació i reinserció.

—

Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.

—

Coordinar-se amb el Departament de Benestar i Família i administracions supramunicipals
(consells comarcals, diputacions) per promoure actuacions o serveis com els centres d’atenció
a la infància i a l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç de
problemes i situacions de risc o d’exclusió social.

—

Potenciar —si cal coordinant-se amb administracions supramunicipals— l’existència de
serveis d’informació i atenció a les dones en situació de violència masclista. Preveure també
centres d’acolliment i recuperació, allotjaments familiars temporals que ofereixen acolliment i
recuperació a les dones, i filles i fills, dependents per una situació de risc causada per la violència
masclista.

—

Crear protocols que estableixin mecanismes de suport, coordinació i cooperació entre els
serveis, administracions i agents socials que garanteixin l’atenció coordinada i delimiti els àmbits
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d’actuació municipal en la intervenció en les diferents situacions de violència masclista.
IGUALTAT. Els ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats
davant la societat que evitin l’exclusió social i permetin la igualtat de drets i deures, en especial
el dret a la diferència
—

Impulsar programes (suport econòmic, estructural...) que garanteixin accions per a la inserció
laboral i social de dones i homes exconvictes.

—

Treballar contra l’exclusió social dels col·lectius amb risc —com són persones immigrants,
famílies de rendes baixes, grups ètnics...—, posant especial èmfasi en el col·lectiu de dones
i del jovent.

—

Promoure polítiques actives de suport a gais, lesbianes i transsexuals.

—

Garantir que les treballadores sexuals puguin accedir els recursos d’atenció, assistència i serveis
socials dependents de les administracions locals.

—

Aconseguir la plena supressió de barreres arquitectòniques, que dificulten l’accés a les persones
amb disminucions físiques als equipaments municipals i a la lliure circulació per l’espai públic.

—

Promoure accions formatives dirigides a la població amb més risc d’exclusió digital, enfocades
a la seva capacitació per a l’ús de les eines que ens ofereix la societat de la informació i el
coneixement.

—

Promoure les accions específiques en tots els àmbits d’actuació sectorial que garanteixin la
igualtat d’oportunitats de les dones, tot implantant la formació del personal de l’ajuntament en
l’àmbit de les polítiques de dones per a la seva aplicació i avaluació.

PROXIMITAT. Una política de proximitat és la que permet conèixer els interessos de la ciutadania
i impulsar la cohesió social
—

Dotar el municipi dels equipaments municipals (esportius, culturals, lúdics, de serveis socials...)
necessaris per a satisfer les necessitats específiques de la ciutadania. En aquest aspecte es
garantirà tant una correcta distribució física dels equipaments dins del municipi —adequant la
seva presència a les necessitats de cada zona— així com el fàcil accés als serveis municipals
des del punt de vista de tràmit.

—

Vetllar perquè aquells equipaments i serveis que depenen d’altres administracions s’ajustin a
les necessitats de la població, tenint en compte les especificitats del municipi i garantint també
criteris de proximitat física i facilitat d’accés al seu us.

—

Promoure i facilitar la creació dels consells municipals de joventut, de cooperació i solidaritat,
d’esports, de la gent gran i de les dones, com a òrgans de participació i definició i avaluació de
les polítiques municipals en cada matèria que els afecti.

QUALITAT DE VIDA. Els ajuntaments d’Esquerra desenvolupen polítiques de promoció de la salut,
el lleure i la cultura que ajuden a la formació integral de la ciutadania
—
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Planificar els diferents programes esportius, de manera que arribin a tots els sectors de la
població. Difondre de manera específica les activitats esportives en tant que element de prevenció
de la salut i de millora de la qualitat de vida, i potenciar especialment la pràctica esportiva de les
dones i de col·lectius amb dificultats per practicar-lo habitualment.
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—

Promoure l’esport de participació amb activitats no competitives obertes al conjunt de la
ciutadania.

—

Facilitar l’esport com a element de cohesió, socialització i millora de la salut entre les persones
que hi tinguin un accés més difícil, i promocionar aquells sectors esportius més febles, per
exemple l’esport escolar femení.

—

Fomentar la cultura com a element de cohesió i millora de la qualitat de vida del conjunt de la
ciutadania, amb una cura especial pel que fa al jovent.

—

Facilitar l’exercici dels deures dels ciutadans i ciutadanes respecte a l’Administració local. És
necessari preveure accions com simplificar i millorar l’eficàcia del sistema tributari local mitjançant
actuacions com la possibilitat de pagament dels impostos de forma mensual i regular, a l’estil
de tarifa plana. En aquest aspecte tributari també es pot incidir en la cohesió social establint
un sistema de tarificació social que tingui en compte de forma prioritària els col·lectius més
desafavorits (gent gran, persones sense recursos...).

—

Vetllar pels drets de la ciutadania com a consumidors i consumidores. Promoure les oficines
municipals d’informació al consumidor.

—

Situar el codesenvolupament com una de les prioritats de la política municipal de cooperació.
L’objectiu ha de ser esmerçar un mínim del 0,7% dels recursos propis de l’ajuntament a cooperació
al desenvolupament.

CONVIVÈNCIA. Els ajuntaments d’Esquerra fan polítiques pel foment de la interrelació generacional
(infància, joventut, adults i gent gran) així com polítiques concretes dirigides a sectors socials
amb necessitats específiques
—

Impulsar plans locals de ciutadania que abordin el tema de la immigració en aquelles poblacions
que encara no en tinguin.

—

Incentivar inversions en aquelles zones més degradades per dignificar l’entorn i millorar les
condicions d’habitabilitat i de convivència.

—

Fomentar la realització de plans d’acollida per a les persones nouvingudes que incloguin informació
sobre els serveis públics municipals existents i les normes bàsiques de convivència, fent èmfasi
en la necessitat de corresponsabilitat i en les condicions de vida de les dones immigrants.

—

Disposar, si el contingent de població nouvinguda ho justifica, d’agents cívics o mediadors
interculturals.

—

Mantenir una política de transparència en relació amb el conjunt de la ciutadania sobre la naturalesa
de les polítiques de prestacions socials. Unes prestacions que poden arribar a qualsevol persona
que pugui justificar tenir-ne necessitat, independentment del seu origen.

—

Fomentar l’intercanvi d’experiències entre joves de diferents generacions i diferents realitats
socials del municipi.

—

Establir polítiques per un envelliment actiu que donin resposta als nous processos d’envelliment
i que fomentin l’activitat social de la gent gran.
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—

Vetllar per la conciliació d’horaris i zones d’oci i lleure al municipi. En aquest sentit, els agents
cívics també han de fer una tasca de conciliació intergeneracional entre jovent i gent gran per
evitar conflictes.

—

Promoure xarxes socials d’intercanvi entre dones que possibilitin donar valor a les aportacions
socials, econòmiques, polítiques... que fan les dones al municipi.

CONCILIACIÓ. Els ajuntaments d’Esquerra fomenten la conciliació entre la vida laboral,
personal i familiar
—

Establir polítiques que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, familiar i personal mitjançant la
cerca d’alternatives d’acord amb els actors implicats, la conciliació dels horaris dels equipaments
i serveis públics, i la mobilitat entre els itineraris laborals, familiars i d’oci.

—

Vetllar per la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic
o esportiu per a l’alumnat del centre educatiu, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de
vacances.

—

Promoure polítiques d’atenció als infants com xarxes d’escoles bressol amb serveis flexibles
i complementaris, i programes educatius, lúdics, culturals i esportius per als infants. En aquest
aspecte, a banda de les escoles bressol, també es promourà la creació d’espais familiars i de
joc per a infants.

—

Desenvolupar mesures que possibilitin la conciliació d’horaris i facilitin la pràctica esportiva de
les dones i homes amb responsabilitats familiars, com ara activitats paral·leles a les activitats
esportives dels fills i filles.

CONEIXEMENT. La socialització del coneixement i l’ús de les noves tecnologies és una prioritat
per als ajuntaments d’Esquerra
—

Garantir una web municipal de qualitat, a partir d’una clara vocació d’informació i servei al conjunt
de la ciutadania.

—

Vetllar perquè l’ús de les TIC sigui a l’abast de tota la ciutadania, de manera igualitària i no
esdevingui un element d’exclusió social, fent especial èmfasi en la fractura digital de gènere
perquè les dones puguin desenvolupar tot el seu potencial comunicatiu i professional.

—

Garantir que el coneixement generat per l'ajuntament, gràcies al recursos públics, sigui de domini
públic, lliure i gratuït.

—

Promoure iniciatives d’alfabetització i de formació digital que doti la ciutadania dels coneixements
necessaris per fer un ús efectiu de les TIC.

EDUCACIÓ. Els ajuntaments d’Esquerra estableixen lligams i complicitats amb la comunitat
educativa com a element de foment de valors socials
—

18

Evitar concentracions en aules i escoles —públiques i concertades— d’alumnat nouvingut o
amb necessitats educatives especials, mitjançant els instruments i competències municipals
en matèria d’educació, a fi i efecte d’equilibrar les escoles del poble i garantir així un alumnat
divers.
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—

Vetllar per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics.

—

Col·laborar en l’organització dels programes educatius de transició que facilitin l’accés a la vida
activa laboral i/o a la reinserció educativa per al jovent que acaba l’ensenyament obligatori sense
assolir el graduat en ESO. Implicar les empreses i els agents socials en aquests programes.

—

Millorar els mecanismes de control sobre l’empadronament per evitar conductes fraudulentes
que puguin alterar la planificació educativa.

—

Impulsar, a través del Consell Escolar Municipal, els projectes educatius de ciutat o territori, així
com coordinar elements importants per a la ciutadania: calendari de festes escolars, horaris dels
centres o transport i menjador.

—

Implantar els plans d'entorn per donar una resposta integrada comunitària a les necessitats
educatives més enllà de les escoles. Aquests plans serveixen per donar a conèixer l’oferta
educativa al municipi i obrir les escoles i les seves instal·lacions (equipaments esportius,
biblioteques, accés a les TIC) per ser usades més enllà del temps escolar.

—

Potenciar les oficines d’escolarització municipal.

HABITATGE. El dret a l’habitatge digne implica el compromís dels ajuntaments d’Esquerra
amb les polítiques de creació d’habitatge social a l’abast de tothom
—

Utilitzar l’urbanisme com una eina de promoció local i, sobretot, com un sistema públic de
compensació de rendes que permeti posar al mercat habitatges dignes a preus assequibles, i no
pas exclusivament com una font de finançament municipal.

—

Fer promoció pública d’habitatge de lloguer adreçat a jovent, gent gran, famílies monoparentals i
segments de població amb dificultats, per tal de garantir el dret a l’habitatge de tota la ciutadania.

—

Crear una borsa d’habitatge jove.

—

Establir mesures per detectar i evitar la concentració massiva de persones en immobles. Es
tracta d’un fenomen negatiu tant a nivell social com pel que fa a la degradació personal i humana
de les persones ocupants.

XARXES SOCIALS. Els ajuntaments d’Esquerra reforcen les xarxes socials i el teixit associatiu
com a element fonamental d’integració i de valoració de la vida i l’activitat pública
—

Vetllar per l’existència d’associacions de caràcter comercial i turístic. Escoltar les necessitats dels
sectors i dotar-los d’eines per a la promoció d’acord amb les polítiques conjuntes de dinamització
tant comercial com turística.

—

Agafar el compromís d’actuar com a element motor en la salut de les associacions de la població.
Posar a disposició de les entitats les eines suficients per realitzar amb dignitat la seva activitat,
ja sigui amb recursos econòmics, humans o materials mitjançant iniciatives, com per exemple els
hotels d’entitats.
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CIVISME
INTRODUCCIÓ
Els ajuntaments governats per Esquerra tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida i el benestar
de les persones que habiten els pobles i les ciutats de Catalunya.
La societat catalana necessita un compromís de l’Administració i del conjunt dels ciutadans i les
ciutadanes per tal de trobar els canals de convivència més satisfactoris per a tothom.
Un element imprescindible per al benestar social és el civisme; és a dir, aquell comportament
fonamentat tant en el compliment de les pautes establertes en la relació entre les persones com en
el profund respecte per la llibertat individual i col·lectiva.
És per això que l’acció del govern del municipis d’Esquerra posarà una atenció molt acurada a dificultar
al màxim aquells conductes que atemptin contra la dignitat de l’individu i penalitzar-les. En aquest
sentit, es vetllarà molt particularment per les persones grans, pels menors i per la gent que pateix
qualsevol discapacitat. També es farà una atenció especial a l’ús correcte del mobiliari urbà, als
espais verds i la via pública i a la tranquil·litat del veïnat.
El govern local ha de garantir la llibertat de tothom. El límit de la llibertat individual es troba en la
llibertat col·lectiva i el bé comú. Els ajuntaments d’Esquerra elaboraran polítiques i accions que
garanteixin el dret a un lliure desenvolupament de la persona i, al mateix temps, fomentaran la
necessitat que cada individu sigui respectuós amb els altres. Cal, doncs, assegurar que l’interès
individual respecti sempre el bé comú.
L’acció de govern d’Esquerra s’esmerçarà en la defensa de la igualtat i la llibertat de les persones,
i vetllarà perquè no es produeixin situacions de discriminació en la relació entre l’Administració
i els ciutadans i les ciutadanes ni al si de la ciutadania. L’ajuntament farà especial atenció a aquells
col·lectius que estiguin en situacions de risc.
Per tal de garantir una convivència cívica, lliure i respectuosa, les polítiques municipals d’Esquerra
passen per la protecció del bé comú, l’equitat i la dignificació social de la vida i els afers públics.
Els ajuntaments d’Esquerra han de garantir, mitjançant el compliment de la llei, el dret a la seguretat
de totes les persones com a ciutadans i ciutadanes que es relacionen entre ells i amb l’Administració.
Els ciutadans i les ciutadanes han de tenir la seguretat que l’ajuntament vetllarà pels seus interessos
i pels interessos del conjunt de la societat.
L’espai públic ha de ser el punt de trobada principal de la ciutadania. Ha de ser, doncs, un àmbit de
tolerància i d’aprenentatge constant, presidit per la cultura del respecte a les persones i l’entorn. S’ha
de treballar per evitar la degradació urbana que provoquen certes actituds incíviques que empitjoren
la qualitat de vida i, sobretot, l’entorn. Aconseguir-ho és una responsabilitat col·lectiva i de la qual cal
que tothom sigui plenament conscient a partir de l’exercici dels drets i deures propis d’una societat
amb maduresa democràtica.
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Fer complir les normes que regulen l’ús de l’espai públic és la garantia perquè aquest espai sigui
democràtic i realment de tothom.
Les propostes d’Esquerra per al mandat vinent han de constituir la base per al benestar i la convivència
d’avui i la de les generacions futures. Això, però, només s’aconseguirà amb una decidida acció de
govern dels ajuntaments d’Esquerra en pro del foment del respecte entre persones i amb l’entorn.

PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
LLIBERTAT. Els ajuntaments d’Esquerra garanteixen el mateix grau de llibertat per a tothom.
El límit de la llibertat individual està en la llibertat col·lectiva i el bé comú
—

Vetllar perquè el lliure desenvolupament de la persona esdevingui una realitat i no només una
declaració d’intencions.

—

Elaborar programes per fomentar la necessitat que cada individu sigui respectuós amb els altres
ciutadans i ciutadanes i amb l’entorn quotidià i espai públic que l’envolta.

—

Avançar en l’objectiu que l’Administració i la ciutadania aprenguin a tenir cura del municipi
conjuntament. Només amb aquest compromís es pot avançar cap a una convivència en llibertat,
amb respecte i amb més seguretat per a tothom.

—

Garantir el dret a viure en una societat en què totes les persones siguin lliures per desenvolupar
les seves capacitats personals i prendre decisions sense cap tipus de limitacions imposades per
qüestions de gènere, cultura, creença, origen o orientació sexual.

BÉ COMÚ. La prioritat de l’acció dels ajuntaments d’Esquerra es fonamenta en la protecció
del bé comú, l’equitat i la importància de la vida i els afers públics
—

Impulsar polítiques de sensibilització que afavoreixin la conscienciació general que la llibertat
individual és un dret que ha de ser compatible amb el bé comú.

—

Fonamentar l’acció de govern en l’equitat social, element imprescindible per a la convivència
pacífica i el respecte als drets humans i al bé comú.

—

Fomentar en la ciutadania la necessitat de la implicació en les qüestions d’interès social i, alhora,
impulsar programes per tal de dotar la vida pública d’una major importància i presència en la vida
de les persones.

—

Avançar cap a la fita perquè la ciutadania sigui socialment responsable; és a dir, que s’inverteixin
esforços individuals en el benestar dels altres i del medi.

—

Promoure espais de convivència. Es tracta d’espais verds, d’esbarjo i de trobada dins de la trama
urbana del municipi. S’implantaran, igualment, mesures per tal d’evitar, a partir de la complicitat
entre l’Administració i la ciutadania, que les persones o els animals els puguin malmetre.
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RESPONSABILITAT COMPARTIDA. Els ajuntaments d’Esquerra entenen que el civisme
i la convivència són una responsabilitat de l’Administració i de la ciutadania
—

Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura de respecte a les persones i a l’espai públic
com a principals elements de promoció i defensa de la qualitat de vida de la ciutadania.

—

Dissenyar mesures encaminades a millorar la neteja i el manteniment, els espais verds, la
mobilitat i els espais de convivència. També s’impulsaran iniciatives per reduir els sorolls i altres
accions contaminants.

—

Fomentar el compromís i la necessitat de mantenir les vies públiques urbanes i interurbanes,
platges i espais naturals en un correcte estat de neteja. Les principals propostes per aconseguirho seran més i millors papereres, contenidors, cendrers públics i serveis adequats de recollida
de trastos i mobles. També es perseguirà el mal ús dels contenidors, l’escampadissa de fulls de
publicitat o d’altres, i deixar al carrer les deposicions d’animals domèstics.

—

Evitar la proliferació de cartells, adhesius, grafits i pintades en el mobiliari urbà i façanes,
i destinar, si és possible, espais reservats a aquest ús.

—

Adoptar mesures per tal d’evitar l’estacionament de cotxes en doble filera, la utilització indeguda
del carril bus, el taxi o la bicicleta, l’emissió de gasos i sorolls no permesos, l’aparcament a
la vorera o altres zones que provoquin molèsties als vianants i sobretot a les persones amb
mobilitat reduïda i persones amb cotxets amb infants.

—

Impulsar mesures més efectives per tal de promoure el transport públic, i millorar així la qualitat
ambiental, l’estalvi energètic i la reducció de sorolls.

—

Aconseguir que els ciutadans i les ciutadanes respectin els carrils i els espais reservats al
transport públic. L’accés a aquest tipus de transport per part de certs col·lectius com gent gran,
jubilats, infants, persones amb mobilitat reduïda, persones amb cotxets d’infants, entre d’altres,
ha de tendir a la gratuïtat.

—

Fomentar i regular l’ús de la bicicleta dins la trama urbana i interurbana mitjançant circuits,
carrils, aparcaments i normatives de responsabilitat. El foment de l’ús de la bicicleta ha d’anar
acompanyat de mesures que atorguin preferència al vianant.

—

Elaborar plans i programes específics que vetllin per la cura i utilització cívica dels parcs, jardins,
espais verds, parcs infantils, platges, monuments i altres recursos i espais d’interès especial.

—

Potenciar polítiques per reduir l’emissió de sorolls, i generar complicitats al si de la ciutadania per
tal de dur-les a la pràctica.

—

Impulsar mesures per reduir la contaminació de tot tipus. Pel que fa a l’acústica, les mesures
aniran orientades cap a l’aplicació d’asfalts sonoreductors als carrers, renovació d’aquelles
infraestructures i vehicles municipals productors de soroll excessiu i indegut, formulació de
normatives reguladores de l’emissió de sorolls en els habitatges, locals comercials, vehicles i
animals domèstics, entre d’altres.

CIUTADANIA. Els ajuntaments d’Esquerra estableixen un marc de drets i deures partint
de les normes democràtiques i cíviques
—
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Garantir el respecte als drets de les persones, així com el compliment de les obligacions que les
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normes democràtiques i cíviques situen en l’àmbit de responsabilitat de la ciutadania.
—

Treballar perquè en tots els municipis catalans hi hagi una carta de drets i deures de la ciutadania
com a usuaris de l’Administració local, juntament amb una carta dels serveis que l’Administració
ofereix als ciutadans i ciutadanes.

—

Crear una regidoria de drets civils, especialment en municipis de més de 50.000 habitants, com
a potenciació de polítiques de garantia i defensa dels drets de les persones.

—

Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i el desenvolupament dels serveis necessaris
per a totes les dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. És urgent avançar
i invertir per posar fi a l’actual situació d’indefensió en aquestes situacions.

—

Actuar amb major decisió sobre els sorolls excessius, vibracions, radiacions i factors contaminants
químics, biològics i radiològics.

—

Lluitar pel compliment de la carta d’accessibilitat per a totes aquelles persones amb mobilitat
reduïda, fent especial èmfasi en les vies públiques i els edificis municipals o on es realitzin
activitats d’interès general.

—

Potenciar la comunicació i la col·laboració amb les diferents comunitats d’immigrants. Cal
cercar uns interlocutors reconeguts pels seus propis membres, elaborar plans de formació i de
sensibilització a la policia local sobre la seva cultura i els seus hàbits, i integrar-los de manera
progressiva a les diferents plantilles de policies locals.

COMPLIMENT DE LA LLEI. Els ajuntaments d’Esquerra vetllen pel compliment de la llei
i les normes de convivència, eviten l’arbitrarietat i garanteixen la llibertat col·lectiva.
És a dir, fan efectiva la seguretat ciutadana
—

Vetllar pel compliment de les normes i no aplicar-les arbitràriament. L’ajuntament impulsarà
mesures sancionadores per combatre els actes incívics.

—

Vetllar per la seguretat de les persones. Entenem la seguretat en un concepte ampli: seguretat
física, seguretat psicològica, seguretat com a consumidors –tant de serveis públics com privats–
i seguretat mediambiental, entre d’altres.

—

Actuar decididament per combatre l’absentisme escolar. A tal efecte es crearan programes
municipals en què participin des de centres educatius, assistents socials i mediadors culturals
per a problemes emergents fins a la policia municipal en els casos de problemes de major
gravetat.

—

Facilitar als propietaris i propietàries d’animals domèstics el compliment de la normativa pel que
fa a la tinença d’animals perillosos, així com la implantació del xip d’identificació. S’aplicaran,
igualment, les normatives i ordenances municipals per la tinença d’animals domèstics.

—

Vetllar pel compliment de les normes que fan referència a la persecució d’aquelles persones que
inciten o coaccionen els infants a pidolar o a realitzar petits furts. Per tant, de manera conjunta
amb els Mossos d’Esquadra, s’elaboraran o actualitzaran programes específics que tinguin per
finalitat eliminar totalment aquesta explotació.

—

Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen que les activitats d’oci nocturn
siguin respectuoses amb la qualitat de vida de la ciutadania. L’ajuntament, mitjançant formes de
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participació ciutadana, impulsarà mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn amb
el descans de les persones.
—

Incrementar la col·laboració entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les
juntes locals de seguretat, i l’avaluació dels programes de prevenció i coordinació en matèria de
seguretat.

—

Potenciar un servei de policia local tan proper com sigui possible a la ciutadania a fi de facilitar
un major coneixement de les problemàtiques del territori.

—

Augmentar la presència d’efectius de la policia local a les portes i als voltants de les escoles
i instituts. També es realitzaran programes a les aules per sensibilitzar l’alumnat dels perills
d’aquests fenòmens i per explicar quins són els mitjans de què es disposen per ajudar el conjunt
de l’alumnat i el professorat.

SERVEI A LA CIUTADANIA. Els ajuntaments d’Esquerra estan al servei de la ciutadania
com a gestors de la voluntat popular
—

—

26

Escoltar les demandes ciutadanes i actuar respectant sempre l’interès general. L’acció de govern
es fonamentarà, a més, en la formulació de polítiques que dotin la ciutadania dels serveis
necessaris i cercant que siguin de qualitat.
Orientar el servei públic a les necessitats dels veïns i veïnes del municipi. L’ajuntament prestarà
els serveis buscant la manera més còmoda possible per a les persones que en siguin usuàries.

—

Fer un atenció especial a les polítiques per a la gent gran. Una mesura que s’impulsarà seran
les polítiques per un envelliment actiu que donin resposta als nous processos d’envelliment,
polítiques de suport a l’autonomia de les persones i polítiques de suport a la gent gran que viu
sola.

—

Col·laborar en la prevenció de les malalties cardiovasculars promovent la disminució dels factors
de risc com el tabac, la hipertensió, la hipercolesterolèmia i l’obesitat.

—

Procurar que l’assistència primària disposi de serveis específics adreçats a les dones, com la
planificació familiar o les campanyes de detecció precoç de malalties específiques.

—

Fomentar la pràctica de l’esport al conjunt de la població facilitant l’ús de les instal·lacions
esportives del municipi.

—

Augmentar les actuacions esportives per a la gent gran. Es potenciaran programes d’exercici físic
per a aquest segment d’edat, dotant-los de mitjans i promocionant-los a tots els barris, casals
d’avis, associacions de veïns...

—

Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i reforçar l’educació
sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.

—

Promoure l'esport per a persones discapacitades físiques i psíquiques d’una manera efectiva,
oferint-los les diverses possibilitats –tant a nivell de lleure com de competició– i mantenint
contactes amb associacions especialitzades en aquest temes.

—

Potenciar la formació contínua per a persones de totes les edats mitjançant mesures que
possibilitin la conciliació entre el temps de formació i la resta de tasques.
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—

Elaborar un pla d’acció de les polítiques de dones que tingui en compte tots els aspectes i
actuacions municipals des d’una perspectiva transversal.

—

Potenciar la policia local de proximitat. Cal que sigui un referent dels serveis municipals.

—

Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens i nenes no hagin de compartir el mateix
espai amb animals domèstics de companyia.

—

Disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a persones discapacitades, per al transport
escolar i de passatgers, per als taxis i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran.

—

Racionalitzar l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades o amb mobilitat
reduïda, especialment disposant aparcaments reservats a aquest efecte.

—

Preveure espai suficient per carregar i descarregar mercaderies i contenidors per a la recollida
selectiva de deixalles.

—

Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn, pensant
sobretot en les necessitats de la gent jove.

—

Actualitzar els plans de protecció civil de tipus especial i territorial a fi d’adaptar-los als canvis de
circumstàncies de cada municipi. En aquelles localitats on encara no n’hi hagi cap, elaborar-lo ha
d’esdevenir una prioritat.

—

Impulsar l’ús de les noves tecnologies tant en la seva organització i gestió interna com en la
relació amb la ciutadania.

—

Facilitar el seguiment dels tràmits i altres informacions municipals mitjançant missatges de correu
electrònic o de text (SMS).

—

Fomentar la implantació pública de sistema de tecnologies sense fils (sistema Wi-Fi), la creació de
punts d’accés públic a Internet (telecentres, biblioteques, oficines d’atenció ciutadana, centres
cívics) i la presència de personal dinamitzador que orienti les persones usuàries. Aquests punts
d’accés públic disposaran d’eines i instruments que facilitin l’accessibilitat a la xarxa per a
persones amb discapacitat.

—

Promoure l’alfabetització digital amb plans de formació específica, dirigits sobretot a la gent gran,
persones immigrants, a l’atur... les que tenen major dificultat per trobar feina i col·lectius amb
problemes de marginació.

—

Fomentar l’ús de les TIC entre les dones per tal d’evitar la fractura digital de gènere així com
augmentar la presència femenina en els continguts. Es posarà una especial atenció en les dones
de la Catalunya rural.

TRANSPARÈNCIA. Tots els àmbits d’actuació dels ajuntaments d’Esquerra estan sotmesos
a mecanismes d’austeritat i transparència, control democràtic i l’honestedat en la gestió
—

Vetllar mitjançant mesures d’informació i control perquè la gestió municipal sigui transparent,
eficient i eficaç.

—

Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries.
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—

Contenir als límits raonables la pressió fiscal.

—

Tendir a la simplificació del sistema fiscal municipal.

—

Respondre a criteris escrupolosos de transparència en la gestió dels contractes públics, mitjançant
l’estricte respecte dels principis de contractació per a l’adjudicació de les obres, subministraments
i consultories.

—

Seguir principis d’austeritat pel que fa a la construcció, la prestació de serveis, la comunicació i
el manteniment.

—

Informar anualment de la situació econòmica municipal. A tal efecte, el govern municipal adoptarà
mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora que s’augmentarà la transparència
i qualitat de la documentació i informació econòmica subministrada als càrrecs electes municipals
i a la ciutadania.

—

Aplicar mecanismes de transparència en els criteris d’adjudicació dels ajuts, sobretot pel que fa
a l’habitatge, a les places en centres educatius i en els serveis socials bàsics.

PARTICIPACIÓ. Els ajuntaments d’Esquerra potencien els mecanismes de proximitat
i de participació ciutadanes
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—

Acostar a la ciutadania la política i la gestió municipals.

—

Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’ajuntament.
Mitjançant l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, l’ajuntament garantirà l’accés dels ciutadans i les
ciutadanes i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal.

—

Impulsar mecanismes per tal de promoure la participació i interès de la ciutadania en els afers
públics. Els ajuntaments governats per Esquerra fomentaran la transparència i la participació
mitjançant la convocatòria d’audiències públiques, com a mínim un cop l’any. En aquestes audiències les persones responsables municipals informaran la ciutadania del programa d’actuació i les
ordenances municipals i recolliran les propostes que se’ls faci arribar.

—

Entendre la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la integració
col·lectives.

—

Elaborar plans d’usos i serveis per als centres escolars del municipi, en resposta a la necessitat
d’obrir-los al seu entorn i ser un element central de la participació de la ciutadania.

—

Potenciar la participació i la corresponsabilitat de la ciutadania en matèria de seguretat per mitjà
de la creació d’organismes que permetin vehicular les demandes de la societat civil.

—

Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions locals de caràcter
social, cultural, esportiu i solidari entenent-les com a centres de desenvolupament personal,
i fent especial atenció a l’associacionisme de dones així com a la participació de les dones en el
teixit associatiu local.

—

Impulsar l’activitat associativa local mitjançant la signatura de convenis de col·laboració per
activitat i defugint l’atorgament arbitrari de les subvencions.
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—

Impulsar la creació del Consell Municipal de Civisme amb representació de l’ajuntament i la
ciutadania per tal de tractar aquells aspectes que puguin afectar la normal convivència cívica del
municipi.

EDUCAR EN VALORS. La comunitat educativa i els ajuntaments d’Esquerra treballen
conjuntament per la transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, ciutadania
i responsabilitat individuals
—

Planificar i aplicar polítiques transversals de foment, defensa i transmissió de valors que afectin
els drets dels infants, la gent gran, les dones, les persones immigrants, les persones homosexuals
i transsexuals i el jovent.

—

Impulsar polítiques per tal d’obtenir un compromís de treball conjunt entre l’Administració i la
comunitat educativa municipal (alumnes, pares, mares i centre) en tots aquells aspectes que
influeixin directament o indirectament en la formulació o transmissió dels valors cívics i ètics
socialment necessaris.

—

Fomentar la relació entre diferents generacions com a canal de transmissió de valors i creixement
personal mutu.

—

Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques municipals i garantir la no-discriminació per
raons de gènere dins l’estructura de funcionament de l’ajuntament.

—

Fomentar i prioritzar el comerç just i el consum responsable en les compres de béns i serveis
de l’ajuntament. En aquest sentit, l’adhesió a la Xarxa de Compra Pública Ètica i l’anàlisi del
comportament social de l’ajuntament han de ser el primer pas per esdevenir una administració
exemplar.

—

Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els consells
escolars del municipi i els centres de normalització lingüística.

—

Elaborar programes preventius com els de drogodependències, la sida, l’alcoholisme, les
ludopaties, els maltractaments, l’educació sexual o els programes de promoció de l’activitat
física.

—

Incidir mitjançant programes en el caràcter integrador i saludable de l’esport, cultura i lleure,
enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància.

—

Realitzar campanyes d’informació dirigides a tota la població per tal de donar a conèixer els
beneficis que comporta la pràctica esportiva per a la salut, sobretot com a element preventiu
i terapèutic de gran nombre de dolences força generalitzades a la nostra societat.

—

Potenciar una major presència de les dones en les institucions municipals, per exemple en els
cossos de policia local.

—

Vetllar perquè el llenguatge utilitzat en les institucions del municipi sigui respectuós, i en cap cas
masclista ni discriminatori.
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FUTUR. L’actuació dels ajuntaments d’Esquerra es concep pensant en la societat d’avui
i en les generacions del futur

—

Col·laborar amb el Departament d’Educació en la previsió d’escolarització de la població per
atendre les necessitats actuals i futures per tal de garantir el dret a una educació de qualitat.

—

Fomentar les campanyes d’educació alimentària potenciant els programes de lluita contra
l’anorèxia i la bulímia, fent especial èmfasi en aquelles campanyes destinades a la infància
i l’adolescència.

—

Promoure l’ús cívic dels vehicles així com el consum responsable d’alcohol per tal de contribuir
a reduir la sinistralitat entre el jovent. En cas que això no sigui possible, es potenciarà la difusió
d’alcoholímetres a les zones on el consum d’alcohol sigui més habitual per tal d’assegurar la
capacitat de conducció del jovent.

—

Impulsar plans en col·laboració amb el jovent, els pares i les mares, els centres docents i associacions juvenils per tal de treballar envers el consum responsable de drogues entre el jovent.

—

Elaborar una bona política de recepció de la nova immigració basada en els valors de ciutadania
i la identitat de la societat d’acollida com a eina fonamental per assolir la cohesió social.

—

Lluitar contra la violència juvenil i la venda de drogues en els centres docents amb una major
presència d’efectius de la policia local a les portes i als voltants de les escoles i instituts.

—

L’ajuntament, amb els centres docents i els serveis socials municipals, formularà programes
d’educació sexual destinats al col·lectiu jove.

—

Treballar per dotar de centres d’atenció la infància i l’adolescència, fent especial atenció en el
mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de risc.

—

Impulsa la creació d’espais neutrals de trobada; és a dir, de punts d’encontre transitoris que
faciliten i preserven la relació entre els menors i les persones de les seves famílies en situacions
de crisi. També es potenciaran altres serveis d’integració familiar.

—

Dissenyar polítiques d’atenció als infants mitjançant els plans d’infància i els consells d’infants,
així com amb xarxes d’escoles bressol amb serveis flexibles i complementaris, espais infantils
de suport a les càrregues familiars, i programes educatius, lúdics, culturals i esportius per als
infants.

IDENTITAT
INTRODUCCIÓ
La identitat constitueix un eix fonamental per a la bona marxa de la vida en societat. És, en aquest
sentit, un àmbit políticament no neutral en el qual han d’estar ben arrelats determinats principis: els
valors democràtics, pluralistes, de responsabilitat individual i la defensa de l’interès general que han
de caracteritzar, en definitiva, les modernes societats orientades cap al progrés social.
La globalització, un fenomen complex i amb múltiples i desiguals derivacions en l’àmbit internacional,
ha anat aparellada a casa nostra a dues conseqüències fonamentals. D’una banda, a l’arribada de
nova immigració, que representa un repte notable en la mesura que, com a país, encara som lluny
de superar el perill de minorització nacional i que el procés de normalització lingüística no ha assolit
encara els seus plens objectius. De l’altra, al progressiu debilitament de les fronteres polítiques
dels estats –amb un procés de construcció europea encara incompleta però irreversible en aspectes
substancials–, cosa que ha provocat que l’Estat espanyol i el projecte històric i identitari a què està
vinculat trobi cada vegada més dificultats per donar resposta a les problemàtiques que planteja de
manera creixent una societat oberta i cada vegada més complexa.
Davant aquesta situació, i des de sectors progressistes amb mala consciència, s’ha caigut en la
temptació d’apostar per un relativisme cultural absolut. Així, a partir d’un respecte paternalista però
no pas real a la identitat de les persones nouvingudes, s’ha renunciat conscientment —quan no a
denunciar farisaicament com a reaccionari— a conformar un sentiment de pertinença que pugui
servir de porta d’entrada als contingents de població immigrada, a una col·lectivitat adulta, amb drets
i deures iguals per a tothom. Aquest model, abocat al fracàs, generaria, si s’arribés a posar en
pràctica, els mateixos problemes de segregació i exclusió social que ha provocat a Anglaterra o a
Holanda.
Els ajuntaments d’Esquerra defensen, contràriament al model assenyalat, la identitat nacional
catalana com el punt de trobada del conjunt de la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen, la seva
llengua i el seu punt de partida, al si de la societat. Aquest procés, en el qual l’adquisició i potenciació
d’uns referents locals ha de jugar un paper fonamental, ha de ser capaç d’esdevenir també un vehicle
útil per a la integració col·lectiva i per a la potenciació d’un marc general de benestar i qualitat de
vida. Un marc que apunta cap a una societat oberta, dinàmica i regida per uns valors inequívocament
democràtics que atorguen drets però també obligacions al conjunt de ciutadanes i ciutadans. És aquí
on l’àmbit local pren una importància fonamental, ja que és en el municipi on s’ha de materialitzar
tota la càrrega de possibilitats que van aparellades a la concreció i la modulació aquest model
d’identitat vinculada al concepte de ciutadania.
Els ajuntaments d’Esquerra també han d’abordar, en un altre ordre de coses, les conseqüències d’un
model urbanístic de ciutat extensa que no afavoreix, sinó al contrari, la interrelació entre la ciutadania
i la potenciació d’elements vinculats a la comuna convivència en societat. En aquesta línia, cal fer
el possible per tal d’afavorir polítiques que fomentin la convivència i la col·laboració en comú dels
habitants del municipi i, al mateix temps, per posar l’espai públic al servei de les necessitats de les
persones.
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La despersonalització aparellada al model de ciutat extensa s’ha de superar per mitjà de polítiques
que estimulin la manifestacions de la cultura popular —creatives, crítiques i no estereotipades—,
la recuperació de la memòria històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del
seu patrimoni natural. Tot plegat requereix polítiques transversals capaces d’acabar confluint en
propostes que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. És en aquest sentit que, si no volen
quedar reduïdes a experiències puntuals o més o menys folkloritzants, aquestes polítiques vinculades
a la identitat s’han de concretar en propostes que passin per l’enfortiment del paper aglutinador del
comerç urbà de proximitat, de les propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat
pròpia i de les xarxes associatives locals.
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PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
IDENTITAT LOCAL. Aquells elements que singularitzen un municipi i el fan reconeixible i diferent
dels altres ajuden a construir una identitat pròpia
—

La identitat local ha de ser l’eix fonamental de singularització del municipi i ha de ser potenciada
des dels ajuntaments d’Esquerra com a factor d’integració ciutadana i de potenciació de la xarxa
social pròpia.

—

Facilitar la vinculació de la comunicat educativa a la promoció de la identitat local.

ESPAI DE TROBADA. El municipi és un espai de trobada, relació, cohesió i integració
a una identitat comuna
—

Els ajuntaments d’Esquerra han de treballar activament per vincular l’espai urbà al teixit social
existent al municipi. Les places i carrers no han de ser un espai neutre i asèptic, subjecte passiu
de la dinàmica del mercat, sinó el ferment per a la construcció d’un espai de convivència real.

—

Visualitzar les dones als espais públics i social tot promovent posar noms de dones als carrers
i places.

IDENTITAT NACIONAL. Els ajuntaments d’Esquerra són els principals agents dinamitzadors
del projecte de construcció nacional catalana al territori
—

Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els seus àmbits.

—

Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans.

—

Establir agermanaments entre municipis dels Països Catalans, i posar en qüestió les fronteres
i divisions administratives que els separen.

—

Promoure i donar suport a iniciatives que ajudin a avançar cap al ple reconeixement de la nació
catalana al si de la realitat institucional europea.

INTEGRACIÓ. Una bona política de recepció de les persones nouvingudes basada en els valors
de ciutadania i d’identitat de la societat que acull és fonamental per a la cohesió social
en el marc d’una cultura comuna dinàmica
—

Fomentar l’ús social de la llengua catalana entre les persones nouvingudes mitjançant la col·laboració amb el Centre de Normalització Lingüística o a partir de polítiques pròpies.
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—

Potenciar el programa de parelles lingüístiques, formades per persones voluntàries que volen
participar activament a facilitar l’aprenentatge del català entre la població nouvinguda.

—

Afavorir que la població nouvinguda participi activament en les manifestacions col·lectives que
configuren la personalitat del municipi per aconseguir la progressiva vinculació a la societat i al
país d’acollida.

—

Utilitzar la potenciació de l’esport als barris com a mecanisme per reforçar la identitat dels nuclis
veïnals.

LLENGUA. Els ajuntaments d’Esquerra són un garant de l’avenç en l’ús social
de la llengua catalana
—

Aprovar un pla municipal de normalització lingüística adequat a les necessitats específiques
del municipi i que tingui en compte la implicació activa del teixit social de la població (entitats
culturals i esportives, associacions...).

—

Elaborar un reglament d’usos lingüístics que orienti l’activitat lingüística de l’ajuntament.

—

Garantir que el català sigui la llengua d’ús dels mitjans de comunicació públics locals.

—

Afavorir que a les biblioteques municipals hi hagi subscripcions als diaris, setmanaris i publicacions
locals, comarcals i nacionals en llengua catalana.

—

Potenciar l’ús del programari lliure des de l’ajuntament com a mesura per fomentar l’ús de la
llengua catalana.

—

Col·laborar en les diverses instàncies administratives i empresarials implicades per tal d’aconseguir
que les sales de cinema locals disposin el màxim possible de còpies de pel·lícules en llengua
catalana.

—

Vetllar perquè la programació musical oferta per l’emissora municipal sigui majoritàriament en
llengua catalana, distribuïda equitativament en tota la franja de programació.

CULTURA I MEMÒRIA COL·LECTIVA. La vitalització de la cultura local i la seva xarxa associativa
i el foment de la memòria històrica són elements d’identitat i cohesió social
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—

Impulsar la creació del Consell Municipal de Cultura amb representació de l’ajuntament, les
entitats i els agents culturals locals.

—

Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de
la cultura popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi així com també
les de nova creació.

—

Prioritzar la programació d’espectacles, concerts i activitats vinculats amb la cultura catalana.

—

Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni
tangible i intangible del municipi. Entre altres mesures, caldrà estimular la col·laboració amb els
grups d’història local, la creació d’espais de memòria (museus, centres d’interpretació, rutes…),
la presentació d’exposicions, etc.
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—

Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions necessàries perquè les
persones puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals.

—

Potenciar una agenda cultural d’actes i esdeveniments degudament actualitzada.

—

Impulsar la recerca sobre la història local de les dones que han format part de la identitat i facilitar-ne la difusió.

PATRIMONI I PAISATGE. Els ajuntaments d’Esquerra vetllen pel manteniment i la potenciació
del patrimoni urbà i natural del municipi com a elements que configuren la identitat local
—

—

—

Elaborar un catàleg de patrimoni local per tal de preservar els béns culturals d’interès locals en
tots els diferents vessants (històric, natural, etnogràfic...) i fent una especial atenció al patrimoni
arquitectònic dels nuclis històrics.
Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà (neteja de carrers, rehabilitació de façanes, carta de
colors i de materials, enjardinaments...).
Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals i recuperar els antics traçats de carrilets
i la seva infraestructura.

PROMOCIÓ TURÍSTICA. El turisme constitueix, per als ajuntaments d’Esquerra,
una línia d’actuació estratègica que engloba les potencialitats culturals, paisatgístiques
i econòmiques presents al municipi
—

Elaborar un projecte turístic per al municipi a partir de les potencialitats naturals culturals,
patrimonials i econòmiques existents.

—

Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi basades en la identitat i la
creativitat dels seus ciutadans i ciutadanes (turisme literari, històric, genealògic, paisatgístic...).

—

Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i competitivitat del municipi com a
destinació turística.

—

Estudiar l’encaix del municipi dins el mapa de les grans rutes turístiques nacionals de
Catalunya.

—

Desenvolupar un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels diversos sectors del
teixit social que intervenen en l’oferta turística del municipi: potenciació del comerç urbà, cultura
gastronòmica, etc.

—

Crear una agenda cultural electrònica amb informació útil i actualitzada tant per a la gent de la
població com per a les persones visitants. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre
els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i festes, centres d’ensenyament artístic
del municipi, etc.

—

Promocionar l’obra d’artistes i autors locals mitjançant la web municipal, i facilitar-los un punt de
trobada i contacte virtual amb programadors, artistes i autors de la resta del país.

—

La promoció del municipi s’ha d’entendre com a conjunció de valors econòmics, socials, culturals
i de lleure.

ECONOMIA LOCAL. La promoció dels sectors econòmics locals, el comerç de proximitat
i els mercats ajuden a la cohesió i a mantenir la identitat del municipi
—

Potenciar el comerç urbà com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.

—

Identificar i potenciar els eixos comercials del municipi.

—

Impulsar la dinamització, modernització i viabilitat econòmica dels mercats municipals.

—

Vincular la promoció i dinamització dels mercats municipals als eixos comercials existents.

—

Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la seva continuïtat
com a canal de distribució propi que compleix unes funcions d’accessibilitat, proximitat, amplitud
d’oferta, competitivitat en preu, dinamització del municipi i punt de trobada de la ciutadania.

—

Promoure el consum del producte de proximitat.

—

Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la retolació com en
l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.

—

Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal d’establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació d’una marca catalana de
productes de qualitat amb denominació d’origen.

—

Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola, ramader i/o
pesquer.

MUNICIPI MEDITERRANI. Els ajuntaments d’Esquerra promouen un model urbanístic al servei
de les persones i de la cohesió social
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—

Potenciar els espais oberts que compleixin una funció compensadora de les activitats urbanes
i formen part essencial del patrimoni paisatgístic del municipi.

—

Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, i promoure polítiques
d’ordenació del territori que facin impossible la creació d’un continu urbà amb els municipis
veïns.
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SOSTENIBILITAT
INTRODUCCIÓ
Els municipis catalans han de ser ambientalment sostenibles, funcionalment eficients i socialment
justos.
La sostenibilitat és un concepte ampli que engloba àmbits ambientals, econòmics i socials i que esdevé
un autèntic full de ruta de l’acció municipal. No podem destriar o separar, per exemple, la igualtat
d’oportunitats del transport públic, ni el transport públic de la contaminació, ni l’equilibri de rendes
de l’accés a un medi saludable, ni els recursos naturals de l’activitat econòmica. La sostenibilitat
s’ha d’entendre tant en termes de defensa contra la degradació i contaminació ambientals, com de
lluita contra la injustícia social. El seu objectiu és garantir que la satisfacció de les necessitats del
present no comprometi la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves. La sostenibilitat
no és cap dogma, sinó més aviat un procés en desenvolupament constant que s’introdueix a totes
les activitats humanes i disciplines de l’àmbit municipal. La planificació i el disseny urbans no en són
pas una excepció.
Cada poble, cada ciutat, s’ha de veure com un sistema ecològic en el seu conjunt, i aquesta actitud
ha de regir el nostre plantejament de dissenyar ciutats i pobles i de controlar l’ús que fan dels
recursos. És necessari crear una nova cultura respecte als hàbits de vida i les formes de consum
que eviti el malbaratament de recursos, com ara les polítiques de reciclatge. La defensa del medi
ha de ser un dels principals referents d’actuació, incloses les mesures per aturar les agressions a
l’entorn natural relacionades amb els residus, d’estalvi energètic i mesures relacionades amb el cicle
de l’aigua i el medi atmosfèric.
El desenvolupament urbanístic de les ciutats ha de garantir la convivència d’usos, la recuperació
i renovació d’espais públics i urbans i la potenciació de l’habitatge públic, i fer ciutats i pobles
accessibles i sense barreres arquitectòniques.
Cal apostar per la recuperació i consolidació del model localitzat en trama urbana, integrat per petites
i mitjanes empreses, treballadors i treballadores autònoms i autòctons del municipi, que són la base
del teixit econòmic i social i que contribueixen a vertebrar socialment les viles i ciutats del nostre
país.
Cal tenir present el perill del desenvolupament exclusiu de grans superfícies a costa de la desaparició
del petit i mitjà comerç en trama urbana, ja que significa perdre cohesió social i la deshumanització
del texit urbà, repercuteix en la vida quotidiana de la ciutadania i, finalment, esdevé un problema per
al propi consumidor, captiu de l’únic model comercial que s’acabaria imposant sense les normatives
adequades que garanteixin l’equilibri i la coexistència de formats comercials.
Cal incentivar una política de sostenibilitat que faci compatible el creixement econòmic amb la defensa
del medi ambient i els recursos naturals.
En el context actual de creixent globalització de les economies locals, el creixement harmònic i
integral del municipi passa per superar les desigualtats i desequilibris existents; per dinamitzar el
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teixit econòmic industrial, comercial i de serveis; per facilitar la integració de tots els col·lectius al
mercat de treball; per crear les condicions que possibilitin innovar i ser més competitius a l’empresa
local, i per propiciar acords permanents dels agents socials en la recerca d’aquests fins.
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PROPOSTES PROGRAMÀTIQUES
MUNICIPI EQUILIBRAT. Els ajuntaments d’Esquerra fan compatible el creixement econòmic
amb el medi ambient i l’entorn urbà amb l’horitzó d’un desenvolupament equilibrat
—

Impulsar, en aquells municipis en què encara no s’hagi iniciat, el procés de redacció de l’Agenda
21, com un autèntic pla estratègic a curt, mitjà i llarg termini que incorpora diagnosi de la realitat
municipal, participació ciutadana i pla d’acció local; els resultats per determinar les actuacions
que poden guiar, en gran mesura, la redacció del pla general urbanístic del municipi.

—

Relligar els barris en l’espai urbà articulant l’estructura viària i de serveis.

—

Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les
diferents zones del nucli urbà entre ells i amb els espais naturals més adequats de l’entorn del
nucli.

—

Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les
masses forestals.

—

Aprofitar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el passeig i l’esport
on es pugui anar amb bicicleta o simplement caminar amb una relativa tranquil·litat.

—

Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge.

—

Avaluar els riscos i les conseqüencies dels fenòmens naturals propis del nostre clima mediterrani
(aiguats, incendis forestals, nevades, ventades, etc.) i actualitzar els plans de protecció civil de
tipus especial i territorial a fi d’adaptar-los als canvis de circumstàncies de cada municipi. En cas
que encara no se n’hagi impulsat cap, elaborar-lo ha d’esdevenir una prioritat.

—

Integrar la gestió forestal en la planificació territorial i urbanística, en especial en aquells municipis
amb un gran poblament dispers on s’intercalen urbanitzacions rodejades per grans masses
forestals, i crear zones de diferents usos del sòl a fi d’evitar la propagació d’incendis forestals.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. El desenvolupament econòmic i social per aconseguir
una millor qualitat de vida de les persones no pot limitar, en els ajuntaments d’Esquerra,
la capacitat de renovació tant del medi ambient com dels recursos naturals presents i futurs
—

Fugir del sistema de creació d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers
i tenen un cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població. Afavorir la regulació de
les urbanitzacions ja existents, dotar-les dels serveis públics bàsics i impulsar polítiques que
garanteixin la convivència d’usos per fer front als costos del creixement difús.
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—

Elaborar plans de gestió i preservació a nivell local dels espais oberts amb interès ecològic
o paisatgístic, o que compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. Aquests
espais no han de ser considerats només com a espais residuals per a futurs creixements.

—

Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per
tal de garantir el seu manteniment a mitjà i llarg termini.

—

Regular les activitats intensives ramaderes que tinguin un impacte en el territori i el medi
ambient.

MUNICIPI COMPACTE. Els ajuntaments d’Esquerra aposten per un model de municipi compacte,
vertebrat en la convivència d’usos, amb uns centres urbans forts i cohesionats i ben relacionats
amb els barris
—

Promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu, dens, policèntric,
multifuncional i participatiu... la ciutat complexa.

—

Afavorir en el planejament urbanístic el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri
entre els diferents formats d’oferta.

—

Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments perquè
afavoreixin el comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència
destacada de l’activitat comercial.

—

Crear circuits urbans per a la pràctica de l’esport.

—

Fer les reserves de sòl a les zones de nova urbanització i engegar estratègies per alliberar sòl allà
on sigui necessari per tal de dotar els barris de tots els equipaments escolars, esportius, etc. que
necessita la ciutat compacta.

—

Fomentar, on sigui possible, la creació de centres educatius integrats (infantil, primària i secundària).

ESPAI PÚBLIC. El disseny, la gestió i el manteniment de l’espai públic dels ajuntaments
d’Esquerra recull les necessitats de la ciutadania i les situa com l’eix central
de la política urbanística del municipi. Cal fer compatible l’ús de l’espai públic
amb una millora de la neteja i la conservació així com de la seguretat
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—

Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin
aconseguir espais integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar,
perquè tothom s’hi senti còmode. Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un factor de
seguretat.

—

Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds.

—

Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers, procurant
que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat, i en cas de carrers de poca amplada, tendir a
convertir-los en zones de preferència per a vianants.

—

Establir eixos cívics als centres de les poblacions, barris o nuclis, pensats de manera que els
espais de vianants guanyin presència, i minimitzar l’espai de circulació rodada al mínim necessari.
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—

Recuperar les façanes fluvials i/o marítimes amb criteris d’integració territorial i de recuperació
i protecció dels seus ecosistemes.

—

Ordenar l'horta marginal.

—

Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el respecte i la
recuperació en favor de la ciutadania.

—

Controlar la contaminació acústica i establir sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones
residencials del municipi.

—

Constituir el Consell Assessor Urbanístic, previst com a voluntari a la Llei d’urbanisme, per garantir
i fomentar els drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en la definició del municipi.

REHABILITACIÓ I HABITATGE. Els ajuntaments d’Esquerra potencien les polítiques
de rehabilitació, especialment dels centres urbans, així com el sistema de lloguer
i la construcció i promoció d’habitatges socials
—

Facilitar en el barris antics i centres urbans l’aparició de propostes arquitectòniques innovadores
que combinin l’arquitectura històrica amb la moderna.

—

Establir una ordenança específica de subvencions a les taxes de llicència d’obres i/o d’activitats,
amb la corresponent dotació pressupostària, per fomentar la millora del paisatge urbà.

—

Dificultar l’especulació dels solars no edificats i dels habitatges desocupats amb mesures fiscals
desincentivadores (increment de l’IBI, taxes específiques...). Fomentar la incorporació al mercat
dels habitatges buits mitjançant incentius a la rehabilitació estructural i/o funcional. Establir, si
cal, una ordenança municipal reguladora de tot el procediment. En els municipis grans o que s’ho
puguin permetre, cal crear oficines de rehabilitació del parc d’habitatges.

—

Evitar la venda de sòl municipal susceptible de ser utilitzat per a la promoció d’habitatge públic
de venda o lloguer.

—

Actuar en barris degradats utilitzant la fórmula de compra-reforma-lloguer al mateix propietari,
garantint la millora d’una zona urbana i creant una borsa d’habitatge. Les reformes les poden
realitzar empreses de caràcter social.

MOBILITAT. L’acció dels ajuntaments d’Esquerra ha d’afavorir i potenciar els desplaçaments
a peu i amb transport públic en comptes dels desplaçaments amb vehicle privat
per tal d’aconseguir una major qualitat urbana
—

Millorar el servei de transport públic municipal i intermunicipal. Crear, on sigui possible, carrils
especials per a la circulació del transport públic i reduir, així, els temps dels desplaçaments.

—

Instaurar els camins escolars com a vies de circulació preferent, escollides entre els recorreguts
més utilitzats pels nens i nenes per acudir al seu centre d’ensenyament.

—

Promoure la creació de zones de prioritat invertida, on els vehicles circulen a una velocitat
compresa entre 10–20 km/h, ocupen un lloc secundari respecte als vianants i ciclistes, i no hi
ha cap separació física entre els usuaris.
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—

Crear aparcaments d’intercanvi a les entrades de les ciutats connectats amb transport públic
amb el centre. Potenciar els aparcaments dissuasius perimetrals als espais més cèntrics. Crear
aparcaments per a bicicletes i vehicles de dues rodes, repartits estratègicament.

—

Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i/o planers,
amb la creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en
compte la suficiència i la continuïtat dels itineraris.

—

Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari o Carsharing (un
grup de ciutadans comparteix una flota de vehicles) o altres.

INNOVACIÓ I QUALITAT AMBIENTAL. Els ajuntaments d’Esquerra fomenten la recerca de sistemes
innovadors que potenciïn l’estalvi i el consum racional dels recursos naturals, i permeten recuperar
la qualitat ambiental dels municipis
—

Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització d’aigües
depurades o de menor qualitat per a aquells usos que ho permeten (reg, neteja de vials...).

—

Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i veïnes
(filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...).

—

Elaborar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment
d’actituds.

—

Controlar la qualitat de l’aigua, tant l’aigua potable de les fonts naturals com la de les piscines
públiques.

—

Elaborar un pla de millora de l’enllumenat públic per a la reducció de consum energètic i l’adaptació
a la llei de contaminació lumínica.

—

Prohibir la circulació motoritzada en zones d’alt valor ecològic, i limitar-la a una xarxa bàsica en
les altres zones naturals.

—

Supervisar la higiene dels equipaments d’ús públic (albergs, hotels, residències per a la gent
gran, mitjans de transport, mercats, zones d’esport), així com l’actuació responsable de les
persones encarregades de manipular aliments de consum comunitari.

—

Controlar les plagues modernes (coloms, cotorres, gavines...) amb programes específics.

ÚS DE RECURSOS. Els ajuntaments d’Esquerra promouen l’ús racional dels recursos
per tal de contribuir a un canvi de cultura respecte dels hàbits i les formes de consum
del recursos i les polítiques de reciclatge
—

Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos. Fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals
no malbaratadors de recursos (cabàs, bossa del pa...). Establir mecanismes de coordinació amb
els comerços per tal de col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos. Facilitar la tasca al comerciant amb assessorament i suport tècnic directe per part del
municipi.

—

Desplegament decidit de la recollida selectiva de residus. Si no s’ha fet encara, s’ha d’incorporar
la recollida segregada de matèria orgànica, i posar en marxa les deixalleries fixes o mòbils
necessàries per donar servei a tots els veïns i veïnes.

—

Augmentar en quantitat, ja sigui de contenidors o de serveis, la capacitat de recollida d'envasos,
vidre i paper/cartró. Promoure, en els municipis que sigui viable, la recollida porta a porta com
el sistema més eficient de recollida selectiva.

—

Elaborar un pla municipal d’estalvi energètic.

—

Fomentar la construcció d’edificis municipals amb criteris ambientals (bioclimàtics i de funcionalitat). Promoure modificacions en les seves instal·lacions per tal d’anar incorporant criteris
de sostenibilitat.

—

Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclusivament o prioritàriament energies renovables.

—

Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació
d’energia solar tèrmica i altres mesures d’estalvi energètic als edificis existents.

—
—

Promocionar els miniparcs eòlics en terrenys o instal·lacions públics.
Promocionar les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció pública
(habitatges o polígons), mitjançant la fórmula de “lloguer de sostres”, extensiu a sostres privats.

—

Fer estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa (per producció elèctrica o calor).

DINAMITZACIÓ ECONÒMICA. Els ajuntaments d’Esquerra promouen polítiques de dinamització
de les activitats econòmiques del municipi, tot estimulant els sectors emprenedors i l’ocupació
—

Liderar la cooperació i la coordinació entre les administracions públiques i els agents privats
implicats, mobilitzant i optimitzant els recursos disponibles per aconseguir la màxima eficiència
en les polítiques d’ocupació, més enllà de les pròpies competències municipals.

—

Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses
i les administracions per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals
del mercat de treball. Crear els òrgans consultius i de participació social que puguin vertebrar
aquesta comunicació.

—

Vetllar per la formació i la inserció laboral dels les persones desocupades, amb especial atenció
als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al
mercat laboral (jovent, dones, majors de 45 anys).

—

Establir una borsa de treball municipal de fàcil accés (operativa telemàticament) a què puguin
accedir ocupadors i demandants d’ocupació.

—

Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un tècnic competent i destinat als demandants
d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar que tothom pugui assolir i escollir
adequadament el lloc de treball: ordinador, impressora, correu electrònic, models de currículums,
publicacions especialitzades (ofertes/demandes), informació de cursos de formació ocupacional,
accés a pàgines web d’ocupació, etc.

—

Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o
deslocalització d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves
implantacions o trasllats d’empreses, es vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible
requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o deslocalització de
la mateixa empresa.

—

Promoure l’esperit emprenedor i innovador, especialment entre el jovent, a través de la creació
de punts d’informació, assessorament tècnic i financer, amb l’objectiu d’estimular la creació de
petites empreses de tipus associat o cooperatiu, així com de l’autoocupació. En funció de les
possibilitats del municipi, s’arribarà a la creació de centres (vivers d’empreses) per tal d’allotjar
inicialment els emprenedors en el procés de creació i arrancada dels seus projectes.

—

Donar suport a la creació d’empreses amb finalitats socials.

—

Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. Crear,
on sigui possible, parcs agraris que permetin donar valor a l’espai agrari i al sector primari en
general.

—

Progressar en la cogestió dels mercats municipals, entre les autoritats municipals i els
comerciants.

—

Potenciar el desenvolupament turístic garantint la participació dels diversos agents presents en el
sector (institucionals i privats) i contribuint a la generació d’una font de riquesa i llocs de treball
estable, al reequilibri territorial i a la descongestió de les zones madures.

—

Implicar el sector privat en la promoció turística del municipi i avançar en models de partenariat
públic-privat (codecisió i cofinançament).

—

Crear una xarxa de camins o vies verdes i recuperar, si escau, els antics traçats dels carrilets
i la seva infraestructura, per tal de donar altres possibilitats i models de desenvolupament turístic
al municipi.

—

Agilitar i simplificar la tramitació municipal de l’obertura de nous negocis. Facilitar la transmissió
familiar de l’activitat comercial.

—

Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors
comercials com a element vertebrador i de defensa del petit comerç, que cohesiona i revaloritza
l’espai públic urbà.

—

Promoure la incorporació de les dones a professions tradicionalment masculines. A més,
s’establiran mesures específiques per promocionar l’ocupació i l’autoocupació de les dones amb
tallers de formació, microcrèdits que facilitin l’activitat emprenadora i que esperonin la seva
promoció laboral.

ECONOMIA DEL CONEIXEMENT. Els ajuntaments d’Esquerra potencien i faciliten la incorporació
de la ciutadania a aquelles activitats econòmiques vinculades a l’economia del coneixement
i a les noves tecnologies
—

Treballar per una nova administració municipal més transparent, moderna i accessible per a
la ciutadania. Fomentarem el coneixement i l’ús de les TIC (tecnologies de la informació i la
comunicació) per part del personal al servei de les administracions locals, tant per facilitar les

polítiques transversals dins de la pròpia administració com també per facilitar la gestió per als
mitjans i petits ajuntaments a través de la connexió en xarxa.
—

Connectar el municipi a l'alta velocitat per tal de gaudir de les prestacions més avançades del
món digital. Vetllar pel desplegament de les infraestructures de les comunicacions, especialment
en els polígons empresarials.

—

Promoure una ciutadania en xarxa i apropar l’assistència sanitària i els serveis socials de qualitat
a la ciutadania.

—

Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies. Contribuir a la
creació de referents empresarials innovadors i dinamitzadors de l’economia local impulsant la
nova indústria del coneixement.

—

Promoure l’ús de les TIC com a eina de coneixement i promoció cap a l’exterior del municipi i, en
particular, la presència del municipi en el nou portal turístic de Catalunya.

—

Promoure la creació de continguts de valor afegit. Afavorir la difusió dels nostres artistes i creadors,
així com la digitalització del patrimoni cultural obrint aquest coneixement a Internet.

—

Donar prioritat a l'ús de programari lliure en català a l’Administració municipal i fomentar-ne l’ús
entre el conjunt de la ciutadania i les empreses locals.

—

Utilitzar les prestacions que ofereixen les noves tecnologies, pel que fa a l’accés a la informació
per part de les persones amb discapacitat, per tal d’oferir facilitats per a la realització de gestions
amb l’Administració local i l’accés a la informació.

—

Vetllar perquè l’accessibilitat a les eines informàtiques no dificulti les opcions de les persones
amb discapacitat a l’hora d’accedir a les ofertes de feina i a les proves de selecció de personal
municipal.

—

Promoure l'ús de les TIC en tot els processos productius de les empreses, molt especialment de
les petites i mitjanes empreses establertes en localitats amb una població inferior als 50.000
habitants.

—

Promoure el sistema Wi-Fi i col·laborar en el programa Banda Ampla Rural per tal de facilitar l’ús
de les tecnologies sense fil tant a l’Administració com a la ciutadania i a les empreses locals.

