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1. Preàmbul
Després de 40 anys de dictadura, el 1979 es varen elegir per sufragi universal, les
primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica.
Aquell any 1979 les nostres ciutats i pobles patien moltes mancances, dèficits socials,
urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van haver de
començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. Per això,
trenta-nou anys després, hem de fer valdre la tasca d’aquelles dones i homes que es
van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys han continuat la
seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels valors i des de la
voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit associatiu existent a
moltes ciutats i pobles de Catalunya.
Des del municipalisme ens hem de sentir hereus i compromesos en la defensa de la
nació catalana, la seva voluntat de ple autogovern, la seva força cultural i democràtica
i la seva vocació d’obertura i presència al món amb la capacitat per construir grans
projectes col·lectius a favor de la convivència i del seu progrés econòmic, social i
cultural.
2. Posicionament estratègic
Quasi 40 anys després, l’aposta electoral que volem fer des del PDeCAT gira entorn la
transversalitat, construcció de país amb valors republicans i nacionals catalans des
dels ajuntaments.
El món local, i els municipis en particular, són una eina fonamental per a la construcció
d’una Catalunya justa, equilibrada i lliure, de progrés econòmic i cohesió social. El
paper dels alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, funcionaris municipals i del
conjunt de treballadors que presten els seus serveis a les diferents administracions
locals són claus per garantir el bon funcionament dels serveis públics i contribuir al
benestar i progrés de les persones i de les comunitats locals en el seu conjunt.
La responsabilitat dels electes no és només amb els nostres municipis sinó que té, des
de sempre, un clar compromís de construcció nacional. Hem estat i estarem sempre al
costat de les institucions de país com el Parlament de Catalunya i el govern de la
Generalitat. En un moment clau per a Catalunya, els alcaldes i alcaldesses hem
evidenciat un ampli suport a la República i als nostres representants institucionals en
els durs moments de l’exili i de la presó.
La contribució del món local i dels ajuntaments a la cohesió social ha estat cabdal per
assolir els actuals nivells de progrés del país en el seu conjunt. I la seva contribució a
l’assoliment de més altes quotes de llibertat nacional ha estat també molt rellevant, tal
com es va poder comprovar en l’organització i desplegament dels operatius del
Referèndum de l’1 d’octubre de 2017, arreu del país.
Els municipis de Catalunya són una vertadera estructura d’Estat tenint en compte
l’asimetria del país per evitar plantejaments excessivament lineals i uniformitzadors. En
aquests moments estem vivint nous temps, tenim noves idees i nous camins sense
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oblidar que la nostra raó de ser és continuar servint la ciutadania, ja que som
l’administració més propera a les persones. Els municipis i la seva gent són els que fan
créixer el nostre país. Necessitem uns municipis cohesionats on la gent es trobi
satisfeta del lloc on viu.
En un moment com l’actual, es pretén que el paper dels ajuntaments quedi reduït a la
mínima expressió, davant els greus problemes que té la nostra societat i que
s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i pobles, defensem més que
mai que els ajuntaments, com a governs locals i administració més propera a la
ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució dels problemes socials existents
avui en dia per tal de continuar essent el principal instrument vertebrador de cohesió i
convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Des del PDeCAT apostem decididament per l’equilibri territorial a través de la
proximitat i el municipalisme. Tots els catalans, visquin on visquin, han de poder
accedir als mateixos serveis i prestacions i han de poder desenvolupar els seus
projectes d’acord amb el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats. Un país que té
Barcelona com a capital nacional, que compte amb potents àrees metropolitanes, però
que ha de poder garantir el present i el futur de les persones que viuen i treballen als
centenars de municipis que donen sentit a un país plural i divers.
Cal tenir en compte que dels 947 municipis catalans, 596 tenen menys de 2.000
habitants, als que anomenem petits municipis amb un ampli territori i població reduïda i
que són l’essència del nostre país.
Al mateix temps s'haurà de reconèixer legalment totes les competències que
actualment ja exerceixen els municipis actualment sense reconeixement.
Els ajuntaments han de tenir un paper encara més protagonista en el futur, en l’horitzó
d’una societat cada vegada més oberta, interconnectada i internacionalitzada. Com a
administració més propera al ciutadà, haurà d’adaptar-se a les noves necessitats i
exigències de la gent, les entitats i les empreses. Per això, caldrà dotar-los de més
recursos, més capacitat política i més instruments per donar resposta als nous reptes.
La capacitat de l’ajuntament d’influir en el desenvolupament d’un municipi és molt
important, malgrat que les seves decisions vinguin predeterminades per organismes i
disposicions d’àmbit superior. Cada ajuntament, en funció de les seves
característiques pròpies, haurà de trobar el millor camí per impulsar el seu
desenvolupament. No existeixen fórmules magistrals però les possibilitats d’èxit
augmenten si, a més de la seva decisió, l’ajuntament és capaç de generar una àmplia
coalició amb la societat civil, des del diàleg i la cooperació.
Les administracions locals, i especialment els ajuntaments, hauran de projectar-se no
només com a ens prestadors de serveis de proximitat, sinó també com a agents
dinamitzadors de l’economia local, amb una clara vocació de col·laboració amb el teixit
social i productiu del municipi; incorporant totes les capacitats i eines que facilitin el
treball en xarxa i que incorporin la cooperació entre la iniciativa pública i la privada.
Els ajuntaments estan cridats en un moment històric pel país com l’actual, a concertar
estratègies i accions, de la mà del Govern de la Generalitat, del Parlament de
Catalunya i d’altres entitats i institucions, per construir la República, des de la lleialtat
al mandat popular de l’1-O i dels resultats electorals del 21-D, com a punts de partida.
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El nostre compromís amb la construcció de les nostres viles, pobles i ciutats és ferm i
insubornable, així com amb el futur del nostre país, des de cada ajuntament.
La fortalesa del món local i dels ajuntaments en particular ha de reforçar-se no
solament des de les entitats municipalistes, sinó que aquestes han de convergir en un
procés d’unificació tan necessari com imprescindible, tal com l’ACM i la FMC van
aprovar l’any 2015, més enllà del paper nuclear de l’AMI, en el procés democràtic cap
a la independència de Catalunya.
En qualsevol cas, el procés polític que viu Catalunya ha de representar una
oportunitat, una qüestió de dignitat i convicció, per afrontar l'entramat legal i
institucional futur que esmeni el marc legislatiu espanyol, un tot consensuat i inert per
pensar un entramat legal i institucional futur que superi el marc legislatiu espanyol, que
actua sempre, governi qui governi a l’Estat, com una cotilla que restringeix i
homogeneïtza a la baixa les competències, les capacitats i els recursos dels nostres
ajuntaments. Un dels més recents exemples és la LARSAL, Llei 27/2013, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local.
Ara però, i en l’horitzó de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, des del
PDeCAT apostem per consolidar la nostra presència institucional al territori i al món
local. Perquè som una força inequívocament municipalista, perquè creiem fermament
en la política de proximitat, en la vocació de servei públic dels nostres electes locals, i
en la necessitat de potenciar la col.laboració del món local amb el Govern de la
Generalitat i el Parlament per avançar de manera ferma en la direcció del progrés
social i nacional, dues cares de la mateixa moneda.
I ho volem fer, en la línia del debat i els acords que es van produir a la Convenció
Municipalista celebrada els dies 15 i 16 de juny del 2018 a Castelldefels, des del
convenciment de la bona feina feta pels nostres alcaldes i alcaldesses, i regidors i
regidores arreu del territori, en el present mandat municipal. I des de la convicció que
els temps presents ens reclamen generositat, visió àmplia, pluralisme, unitat del
sobiranisme i vocació de suma, arreu del territori i tenint en compte les diferents
realitats socials, polítiques i electorals dels municipis de Catalunya.
El nostre és un país divers, plural i no uniforme, i per tant necessitarem diferents
estratègies per tal de guanyar el màxim d’alcaldies possibles per continuar construint
país des de tots els Ajuntaments.
Fem una clara i sincera aposta per la fórmula JXCAT per concórrer a les municipals
com a proposta política i estratègica que preservi la mateixa filosofia i vocació de
transversalitat que a les eleccions del 21 de desembre de 2017. Volem traslladar en
l’àmbit municipal l’esperit transversal, plural i republicà de Junts per Catalunya.
Es tracta de quelcom més que una marca, va molt més enllà per poder donar resposta
al clam sobiranista del nostre país.
Aquesta aposta implica que les candidatures del PDeCAT s’integrin dins el paraigua
de Junts per Catalunya a totes les poblacions, de tal manera que els alcaldes i
alcaldesses i candidats/es del PDeCAT articulin llistes municipals d’acord amb aquesta
fórmula electoral Junts per Catalunya-JxC, si bé que, per integrar tots aquells partits i
especificitats locals, es puguin combinar amb d’altres denominacions específiques.
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Tot això sense perjudici d’arribar a acords a zones estratègiques i municipis
emblemàtics on l’independentisme no és majoritari encara, i en aquest cas els nostres
candidats/es i equips locals exploraran els pactes necessaris per llistes unitàries i
transversals.
El balanç de la nostra acció de govern municipal recent és un actiu que cal fer valdre,
que caldrà reforçar i potenciar amb nous acords amb persones referents locals, amb
independents que reforcin les nostres candidatures, i amb grups i partits que facin
realitat, arreu del territori, una oferta electoral guanyadora sota la denominació de
Junts per Catalunya, i que sigui el resultat real de la confluència de tots els actius
locals existents al món local, en sintonia amb el que representa el PDeCAT, i que
reflecteixi fidelment la realitat política i social de la candidatura de Junts per Catalunya
que va ser la força guanyadora a les eleccions al Parlament de Catalunya el 21-D,
amb el President Carles Puigdemont liderant la candidatura.
Aquest plantejament estratègic i polític ha de néixer i agafar forma des d’un diàleg
franc i plural i ha de desembocar en un acord marc per a tots els municipis que formin
part de l’esmentada estratègia. És aconsellable que aquestes candidatures àmplies
amb denominacions diferents segons cada cas, però totes sota el paraigua de la de
Junts per Catalunya, que va ser la força guanyadora en l'àmbit independentista a les
eleccions al parlament de Catalunya el 21-D, siguin ratificades tant per les assembles
locals del PDeCAT com per part dels actors que s’hagin adherit a cadascuna de les
candidatures.
La implantació territorial del PDeCAT, juntament amb el reforçament del nostre
projecte polític a través de candidatures plurals i transversals han de poder garantir el
manteniment de la nostra presència a les institucions supramunicipals. I barrar el pas a
la penetració institucional de formacions polítiques unionistes emergents, que
representarien una amenaça per al nostre model de convivència i per al nostre full de
ruta sobiranista i republicà.
En qualsevol cas, no estem davant un canvi simplement de nom, i per aquest motiu cal
bandejar tot intent d’utilització del paraigua de Junts per Catalunya des de posicions
reduccionistes o instrumentals. Lluny d’això volem anar i ens volem comprometre a les
eleccions municipals amb el mateix esperit que vam adoptar a escala nacional el
passat mes de desembre.
L’ èxit electoral del 26 de maig de 2019 passa sens dubte per demostrar que les llistes
electorals locals sota la denominació de Junts per Catalunya a cada municipi
interioritzen la lògica política i la realitat social que va fer possible la victòria de la llista
del President Puigdemont el 21-D.
Les pròximes eleccions municipals tindran un gran component republicà perquè
suposarà un gran impuls en tot allò que fa referència en la construcció del nostre
projecte nacional. Farem el possible per mantenir les majories independentistes als
nostres municipis essent molt conscients de les peculiaritats locals que han de
permetre accions singulars i diferenciades per aconseguir els mateixos objectius.
Des dels nostres pobles i ciutats captarem l’opinió ciutadana amb respecte per totes
les opinions polítiques per dissenyar el projecte de construcció d’un nou país. Per tant,
caldrà una gran dosi d'atenció, pedagogia i cura en el desenvolupament de la
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República, per afermar-nos comRepública i serem un cop més la primera administració
que articuli el territori.
Necessitem municipis forts en la defensa de la República. Però no tindrem municipis
forts si caiem en la temptació de simplificar la realitat o de confondre les realitats per
oferir il·lusions.
Respectant l’autonomia municipal i apostant clarament per la fortalesa del
municipalisme independentista demanem als electes locals que treballin en clau local
per defensar la República.

3. Model territorial, governs locals i l’organització territorial

ESTAT/GENERALITAT
ENS SUPRAMUNICIPAL
MUNICIPI
3.1.

Model territorial

No podem endinsar-nos en com cal estructurar el país sense fer una breu radiografia
de la realitat del 947 municipis, la gran majoria petits o mitjans encara que la gran part
de la població viu en municipis grans.
El PDeCAT aposta per l’equilibri territorial, cohesionat i plenament interconnectat. Un
país amb equipaments, serveis públics i amb infraestructures que garanteixin la
solidaritat i la igualtat d’oportunitats per poder desenvolupar els projectes de futur
visquis allà on visquis.
Els municipis tenen diferents realitats territorials per tant les competències dels
diferents nivells d’administració a cada territori haurien de ser asimètriques adaptades
a cadascuna de les seves necessitats.
També fora important destacar que no s’ha de confondre l’organització geogràfica amb
l’organització administrativa.
Sota aquestes premisses cal considerar l’organització territorial com una “estructura
d’estat” d’un nou país que voldríem veure créixer en els pròxims anys i així ho
plantegem.
Ens supramunicipal
L’organització territorial del país s’ha d’estructurar en municipis, comarques i
vegueries. Es podran crear ens supramunicipals, com les àrees metropolitanes, si es
considera pertinent a cada territori.
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El seu objectiu d’oferir aquells serveis bàsics que per si sols no poden oferir els
ajuntaments, amb un finançament clar i garantit. Haurien de tenir funcions de prestació
de serveis als municipis i als ciutadans.
L’Ens Supramunicipal s’hauria de regir per un Consell Supramunicipal a on
estiguessin representats tots els municipis.
Les entitats municipals descentralitzades han de tornar a ser ens locals amb les seves
competències i autonomia local.
Barcelona, capital del país
S’ha de reinterpretar la identitat metropolitana, incorporant nous elements, més
territoris i valors que permetin generar un relat modern i cohesionador.
Aquesta Nova Barcelona ha d’utilitzar el gran poder d’atracció i lideratge que té i
encapçalar una finestra d’oportunitat per reequilibrar el territori i estar al servei de la
resta de municipis. La Nova Barcelona ha de ser la que incentivi l’activitat per
aconseguir progrés i faci de distribuïdor de riquesa econòmica, social i cultural a tot el
país.
Només així, serà possible superar el vell i encotillat concepte d’AMB i substituir-lo per
un que permeti explicar la realitat metropolitana en el conjunt del país a través de
Barcelona, més enllà dels límits de la gran ciutat.
En aquest àmbit territorial caldria redefinir el paper actual de les altres administracions
supramunicipals. És una obvietat que si el que busquem és simplificar l’administració
pública cal evitar duplicitats.
Els principals eixos de futur de Barcelona
Barcelona ha tingut sempre una vocació innovadora i avantguardista amb un
dinamisme econòmic, social i cultural que afavoreix la concentració de talent així com
l’atracció d’inversió i d’iniciatives basades en l’excel·lència, com per exemple, indústria,
comunicació, pagesia, medi ambient, mobilitat i transport.
Aliança del Govern amb Barcelona
En l’actual context, cal apostar per un retrobament entre Barcelona, la resta de
governs locals i el govern de la Generalitat, basat en la cooperació. Es tracta de teixir
una cadena de confiances i de complicitats, una suma d’esforços i de sinergies, que
permetin l’encaix de cadascun dels municipis de Barcelona en la construcció del nou
estat, situant la ciutadania en el centre del nostre relat de progrés.
Considerem imprescindible també establir una aliança amb les entitats municipalistes, i
que en els darrers anys, en especial l’ACM, han contribuït de forma molt notable en la
implicació dels municipis amb el relat nacional.
Barcelona requereix la creació d’un nou marc de referència territorial que permeti
ampliar el perímetre establert per l’AMB. L’ampliació territorial per tant, passa per la
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integració de municipis de les 3 vegueries (Penedés, Brcelona Comarques i Barcelona
capital).
El Partit Demòcrata en els diferents àmbits, locals, nacional i de govern han d’imprimir
el relat de Barcelona a través de les seves accions de govern, apostant per la
proximitat i l’aliança amb les ciutats que integren aquest marc territorial i la resta del
país.
3.2.

Governs locals

Cal establir un nou model d’organització i competències municipals, i un nou model
d’organització territorial.
Els ens locals han de tenir un marc competencial clar i ben articulat, per evitar
duplicitats o llacunes, mantenint tant la capacitat de decisió com la capacitat de gestió
dels serveis el més a prop possible de la ciutadania que l’ha d’utilitzar i basant-se en
relacions de complementarietat i de cooperació estables amb altres nivells de govern i
administració. Cal fomentar la cooperació local entre els municipis i d’aquests amb
l’ens supramunicipal.
Els ens locals han de disposar de recursos suficients per assumir una gestió
adequada de les seves competències, tot comptant amb un ampli poder de decisió per
al ple exercici de la seva autonomia local.
En aquells casos que els governs locals supleixin, millorin i ampliïn els serveis
competencials propis hauran de tenir el reconeixement i el finançament a l’efecte.
Proposem regular legislativament i decidir quin nivell d’administració local és l’idoni per
prestar els serveis locals, en alguns casos serà municipal, en d’altres, la
supramunicipal (comarca, vegueria, àrea metropolitana).
Seguint l'esperit de transparència i de processos de primàries per escollir els nostres
representants a les institucions, passades les eleccions municipals, el Partit
Demòcrata fixa la obligació de convocar tots els regidors i regidores de l'àmbit
territorial al qual pertanyin per tal que vagin a la votació per a l'elecció del representant
territorial.
El nou model d’organització s’ha de basar en, entre d’altres, els següents principis
informadors de govern:
-

Naturalesa política dels governs locals: les competències no s’han de limitar a
funcions de gestió, sinó que els ens locals han de tenir potestats com a govern:
potestats normatives, reguladores, fiscals i de planificació.

-

Principi d’autonomia local.

-

Principis de diversitat, flexibilitat i supletorietat.

-

Clàusula general d’atribució de competències, que atorga als municipis
capacitats per actuar en els àmbits no reservats expressament a altres
administracions.
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-

Principi de suficiència financera per a l’exercici de les competències locals: no
assumir competències sense finançament adequat.

-

Defensar que l'elecció de totes les eleccions locals siguin d'elecció directa per
part de la ciutadania, tal i com marca la carta europea de l’autonomia local.

-

Els equips municipals han de poder garantir la governabilitat dels ens locals, per
això es proposa l'elecció en dues voltes on sigui necessari en base a 3 principis:
- reforçar les majories -validació dels pactes -representativitat de totes les forces
escollides.

-

Principis de subsidiarietat, proximitat i diferenciació en la distribució de les
competències: assignació de prestació de serveis i delimitació d’àmbits mínims
d’actuació per garantir l’eficiència en la gestió municipal

Catalunya és un país asimètric on un 5 % de la població viu en municipis de menys de
2.000 habitants, però que s’estenen pel 65 % del nostre territori. Com a país hem
d’apostar clarament per polítiques de país amb discriminació positiva envers els petits
municipis amb l’objectiu de fixar la gent al territori i evitar-ne el despoblament.
Cal reconèixer als mateixos municipis la possibilitat de decidir amb qui es volen
agrupar voluntàriament en funció de les respectives especificitats, i incentivar
l’especialització dels municipis que disposin de peculiaritats per raó de la seva
geografia, el turisme, la seva ubicació (costaners o de muntanya) o activitat econòmica
predominant.
També caldria revisar la planta territorial, tant pel nombre de municipis i com per la
diversitat de municipis. La política de fusions municipals no té recorregut. Cal
incentivar les agrupacions voluntàries. I no hem de perdre de vista que la desaparició
de municipis no suposa menys despesa pública, i en canvi suposa allunyar
l'administració del ciutadà
3.3.

Organització municipal

L’esquema organitzatiu dels Ajuntaments plenament democràtics, en general,
s’estructuren en tres nivells: polític, directiu i tècnic.
És un model basat en l’adequació dels serveis municipals a les necessitats i
demandes reals dels ciutadans/es com a objectiu estratègic de l’organització.
Per a l’assoliment d’aquesta fita, esdevé peça clau la correcta estructuració de
l’administració per tal de facilitar la relació entre la ciutadania i l’Ajuntament. Els
ajuntaments han de treballar d’acord amb unes línies o plans estratègics, que
enforteixin la capacitat de servir als ciutadans, empreses i entitats, basades en dos
eixos fonamentals de compromís amb la ciutat i els ciutadans: a) la orientació al servei
de la ciutat i dels ciutadans; b) l’avaluació dels resultats i el rendiment de comptes i
s’ha de recolzar en un model de gestió interna que posi en valor tres elements
essencials: recursos humans (amb l’alineació de les àrees de gestió política amb les
àrees de gestió tècnica), procediments (amb la seva simplificació i optimització) i les
noves tecnologies (expedient electrònic).
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És fonamental que els càrrecs electes exerceixin el lideratge polític i el nivell directiu i
tècnic desenvolupi una gestió professionalitzada i eficaç.
Els regidors electes que formen part de l’equip de govern hauran de liderar la direcció
política dels diferents àmbits/àrees que conformen l’estructura de cada ajuntament
cercant el diàleg i el consens amb els veïns i els agents socials.
El govern de cada municipi ha de posar tota l’estructura de l’organització al servei de la
ciutadania, tot tenint present la forta vocació de servei públic que ha de regir a
qualsevol administració.
Per això, és cabdal la correcta adequació dels recursos municipals a les necessitats
dels veïns, de tal manera que, l’acció del govern ha d’estar en total sintonia amb les
prioritats de la ciutadania.
El nivell tècnic és l’encarregat de transformar els objectius definits al nivell polític en
actuacions concretes en cadascuna de les àrees, que poden estar organitzades
internament per serveis, departaments i per últim, unitats, sobretot en municipis grans.
En qualsevol cas, l’organització municipal serà asimètrica tal com hem dit diverses
vegades en aquest document i pot estar organitzada en funció dels habitants que
tingui cada municipi i el seu nombre de treballadors. Cada ajuntament ha de poder
decidir quina ha de ser la seva organització tècnica i de gestió, i s’ha de recolzar en un
model de gestió interna que posi en valor tres elements essencials: recursos humans
(amb l’alineació de les àrees de gestió política amb les àrees de gestió tècnica),
procediments (amb la seva simplificació i optimització) i les noves tecnologies
(expedient electrònic).

4. Finances locals
Els ajuntaments en tots aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i
adequat. Durant aquests gairebé trenta-nou anys les hisendes locals han estat
l’assignatura pendent, en la mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la
Generalitat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. Quan
una administració superior delegui uns serveis, caldrà que hi aporti els recursos
pertinents.
En aquest sentit, es proposa instaurar un sistema de finançament dels ens locals que
s’inspiri en els principis de l’autonomia local, la suficiència financera, la responsabilitat,
la participació en els tributs, i la confiança i amb perspectiva de gènere. Els ajuntament
han de ser transparents en la gestió responsable dels recursos públics interioritzant la
cultura de l’avaluació i el rendiment de comptes.
En l’àmbit del finançament local coincideix amb el concepte “d’autonomia local” que
recull la Carta Europea de l’Autonomia Local, on diu “per autonomia local s’entén el
dret i la capacitat efectiva de les entitats locals d’ordenar i gestionar una part important
dels assumptes públics, en el marc de la llei, sota la seva responsabilitat pròpia i en
benefici dels seus habitants” i també diu que les competències encomanades han de
ser “plenes i completes”.
Catalunya ha de disposar d’un sistema de tributs que permeti que totes les institucions
locals participin de tots els impostos. És fonamental garantir la capacitat financera dels
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municipis per gestionar els serveis públics que siguin de la seva competència, i no
haver de condicionar projectes bàsics de millora dels municipis a la concessió de
subvencions d’altres administracions superiors.
És necessari una normativa que tingui en compte el principi de diferenciació en el nou
sistema de finançament. Per exemple, els municipis de muntanya i turístics i petits
municipis necessiten solucions adequades i diferents respectant les seves
particularitats, i també la ciutat de Barcelona, que requereix un tracte diferenciat
donada la seva capitalitat i nivell competencial, i els fenòmens metropolitans.
El sistema de finançament de les corporacions locals ha de ser de
corresponsabilització amb els tributs, una aportació lliure de destí per cada
administració, deixant en l’autonomia local, la capacitat de decidir la finalitat dels
recursos que s’apliquen a cada territori, amb polítiques efectives per a disminuir el frau
fiscal en els tributs de competència municipal , a través d'un millor repartiment
d'aquests impostos entre les administracions.
Els recursos obtinguts pel nou sistema de finançament local que es proposa han de
suposar una millora dels recursos del sistema actual, encara que es redueixi el nombre
de figures tributàries, en el context d’una administració local que ha d’atendre noves
demandes socials.
Aquest sistema pot mantenir alguns tributs estrictament del món local, com per
exemple l’impost sobre la propietat o sobre les activitats econòmiques i alhora
corresponsabilitat amb la participació i cessió de la resta de tributs, com principalment
l’impost de les rendes de persones físiques i jurídiques. Es proposa, per tant,
augmentar la capacitat recaptatòria del sector amb un model que es fonamenti en dos
grans impostos (un impost sobre la propietat i una participació en la imposició sobre
les rendes de les persones físiques i jurídiques), que prevegi l’opció que els
ajuntaments puguin establir recàrrecs a aquests impostos per millorar la seva
autonomia i capacitat fiscal.
Els dos impostos sobre la propietat i sobre la renda possibiliten un trasllat a la
recaptació de l’evolució dels costos dels serveis de l’Administració local en millors
condicions que altres figures tributàries més volàtils.
I, també es proposa poder fer efectiva la deducció de l’IVA, i, fins i tot amb la
participació en els ingressos provinents de l’IVA.
Hem de rebaixar les subvencions finalistes d’altres institucions, i convertir el
finançament local en un autèntic model de suficiència financera.
La simplificació administrativa, també ha de ser un principi que ha de ser molt present
en la gestió tributària, establint un model impositiu clar, transparent i que fomenti el
compliment de les obligacions tributàries de la ciutadania, sense reduir l’autonomia
local. En aquest sentit, es considera necessari ampliar el marge de gestió i decisió del
municipi per modular la recaptació. Per tal de poder recaptar tots aquests impostos,
creiem que l’Agència Tributària de Catalunya ha d’actuar com l’autoritat recaptadora,
de forma consorciada entre el Govern Català i el món local.
En tot cas, aspirem a tenir una administració pública on el principi de subsidiarietat
sigui present de forma efectiva, els ciutadans i ciutadanes han de poder rebre els

11

serveis per igual, independentment del lloc on viuen. Per això, s’ha de buscar
l’administració més eficient per poder-los prestar, però sempre d’acord amb qui coneix
millor els veïns i veïnes, que són els ajuntaments, i ells són qui han de tenir la
capacitat de decisió i econòmica per determinar qui ha de prestar els serveis, sigui el
propi ajuntament, o altres administracions supramunicipals.

5. Govern obert i transparència
Des del PDeCAT apostem d’una manera clara i decidida pels Governs Oberts en tots i
cadascun dels municipis de Catalunya. Transparència, dades obertes i accessibles,
participació ciutadana, responsabilitat política i compromís amb els votants han de ser
l’eix vehicular tant de la relació amb els ciutadans com dels mateixos treballadors
municipals.
Això comporta una nova visió transversal de tota l’administració tant pel que fa al seu
funcionament intern i la introducció eficaç de termes com implicació ciutadana,
transparència o proximitat amb una societat que ha canviat i evolucionat amb més
rapidesa del que ho han fet les administracions públiques.
Els governs municipals del PDeCAT han de liderar aquesta transformació cap a
Govern Oberts i han de ser el punt de referència per a la resta de governs i de la resta
administracions.
Cal que cada ajuntament es doti d’un codi ètic de conducta per a tots els càrrecs
públics electes i designats, així com un codi de conducta i un codi de bones pràctiques
administratives per al personal al seu servei i regulació d’un codi d’infraccions per als
casos d’incompliment dels principis d’actuació dels alts càrrecs.
La participació ciutadana ha entrat amb força a les agendes municipals, com a
mecanisme per assolir una governança més democràtica i per dissenyar unes
polítiques públiques més perdurables i robustes al llarg del temps. A més, els profunds
canvis socials, econòmics i tecnològics viscuts recentment han tingut un fort impacte
directe en el mon local i, concretament, en les polítiques que s’impulsen des dels
ajuntaments. En definitiva, estem davant d’un canvi d’època que ens situa davant de la
necessitat manifesta d’adequar els instruments participatius per tal d’adaptar-los a la
nova realitat. Aquesta adequació implica simplificar i fer més operatives les estructures
formals de participació i impulsar processos participatius que donin cabuda a les noves
dinàmiques emergents d’interacció social basades en la lògica del govern obert.
Les noves eines tecnològiques per gestionar i accedir a la informació han tingut un fort
impacte, no només en l’organització del treball i les relacions socials, sinó també en la
nostra manera de viure, en l’ampliació del món i en la concepció de com cal gestionar
l’espai compartit.
El futur dels municipis és tecnològic. La dotació d'infraestructura tecnològica i
desenvolupament com a smart cities és clau. Cal potenciar iniciatives de mobilitat com
les infraestructures de recàrrega per a cotxes elèctrics, però també projectes de
serveis a les persones com els programes informàtics que permeten desenvolupar
amb èxit la tasca d'assistència a la llar en sanitat i serveis socials.
Aquest canvi de paradigma ha portat també una forta crisi econòmica i una forta crisi
institucional. Sortim d’aquest període amb una nova mentalitat sobre la nostra llibertat i
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amb unes noves expectatives sobre la la bona governança ha de gestionar el talent
local de l’espai compartit.
Es requereixen nous mecanismes que ara sí que són possibles: la transparència, la
participació, la bona governança i la regeneració política. Aquests quatre eixos
defineixen la nostra qualitat democràtica, que és el factor fonamental en la generació
de prosperitat per les persones.
També ha provocat una tensió amb el sistema actual d’estructura i funcionament de
l’administració pública, considerant-la com una estructura canviable i flexible.
L’administració s’ha d’adaptar a les necessitats que apareixen i ha de fer front a les
noves necessitats socials que se’n deriven. Els ciutadans sol·licitem solucions als
nostres Ajuntaments com a institució més propera.
Des del PDeCAT, tenim el repte d’aconseguir implantar la cultura de la transparència
com un valor fonamental en la gestió pública i en el disseny de les institucions
públiques, més enllà del simple compliment de la llei. La cultura de la transparència
implica també per als ciutadans una major responsabilitat en els processos de presa
de decisions. A nosaltres ens escau assumir la responsabilitat, i el repte, de l’augment
de la participació ciutadana en aquests processos.
El desenvolupament tecnològic és cabdal pels municipis. Potenciar iniciatives que
contribueixin a la sostenibilitat i l'eficiència energètica, així com tots els elements que
fomentin la cohesió social. - El paper dels ajuntaments en contribuir al creixement
econòmic i l'ocupació. Suport i atenció a les empreses per un creixement sostenible.
La confiança en les institucions s’ha de recuperar per mitjà d’una nova i bona
governança, amb institucions més obertes, properes al ciutadà/na, més eficients en la
implantació de polítiques públiques i fàcilment avaluables, amb sistemes clars de
rendició de comptes.
La bona governança té el repte de la gestió del talent local, i el repte de vehicular amb
èxit la voluntat de participació dels ciutadans en només aquells assumptes que els hi
afecten directament i/o que els motiven especialment. Per tant, en cada assumpte les
persones implicades variaran, i s’han d’adaptar els processos participatius a cada
circumstància.
És necessari igualment dissenyar mecanismes que impulsin els relleus en els
lideratges i que es puguin exercir de manera compatible amb altres dedicacions per tal
de no limitar-ne l’accés.
Per tant, proposem com a mesures de la governança local:
1. Rendiment de comptes dels governs locals i de les polítiques públiques, aprofitant
els mecanismes dels Plens i implantant accions que els condueixin a ser més atractius
i útils a la ciutadania, mitjançant la tecnologia. I hem d’introduir mecanismes senzills,
oberts i accessibles per exercir aquest control adaptats a la realitat del municipi.
2. L’administració ha d’utilitzar un llenguatge més planer i senzill per tal que qualsevol
ciutadà pugui entendre’l; els mecanismes per accedir a la informació han de ser
senzills i comuns: calen dades obertes, en formats que puguin ser tractats i analitzats
pels ciutadans.
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3. Cal disposar d’una dotació de recursos segons les especificitats de cada
administració local, atenent les especials dificultats dels municipis petits, les
transformacions rellevants que suposen els canvis normatius en la facilitat a l’accés a
la informació i l’obligatorietat normativa i la seva garantia pels ciutadans.
4. Els ajuntaments han d’impulsar mecanismes i instruments que permetin la
interrelació amb la ciutadania, preferentment amb l’ús de mitjans electrònics i les
tecnologies de la informació i la comunicació, en línia amb els plans d’acció i agendes
digitals europea i la normativa vigent.
Particularment, ha d’impulsar l’ús de mitjans electrònics i l’ús de les TIC per a facilitar
la construcció de comunitats virtuals de ciutadans i ciutadanes, entitats o altres formes
d’acció col·lectiva i empreses amb interessos comuns o connexos i facilitar-ne la
canalització cap als ajuntaments.
Hem de reforçar els òrgans participatius existents, com els consells municipals i
transformar-los en espais més dinàmics, per temàtiques i projectes i per tant amb
temporalitat, aprofitant les possibilitats de transmissió d’informació que dóna la
tecnologia actual, reforçant els canals de comunicació i participació on-line, adaptant
els plans de treball segons la temàtica i les persones implicades. Això s'haurà de fer
mantenint canals tradicionals de comunicació amb l'administració mentre no s'hagi
superat l'escletxa digital a tot el territori i tota la societat, ja que podríem deixar fora
dels processos participatius als "no connectats", ja sigui per motius econòmics o
d'edat.
5. Els grans temes de municipi han de ser tractats a través de processos participatius,
consultes i referèndums, més enllà de l’elecció dels regidors i regidores en les
eleccions.
6. Els nostres lideratges locals han de promoure la regeneració democràtica,
impulsant les mesures favorables a promoure la vocació de servei a la ciutadania per
sobre d’altres circumstàncies.
6.El PDeCAT ha de liderar l’elaboració d’un Reglament de Participació en tots els
municipis de Catalunya on tinguem les alcaldies o siguem decisius, per tal d’emmarcar
i encaminar-nos cap als Govern Obert, apostant per un sistema de funcionament i
gestió basats en la transparència, la participació pública i la col·laboració amb la
ciutadania, entitats, empreses, organitzacions i altres administracions, amb la voluntat
de contribuir a crear un clima social que ajudi a recuperar la confiança en les
institucions públiques.

7. Gestió, control i personal local
Hem de tenir molt present a l’hora de tractar la gestió i el personal dels ens locals fer
diferenciació entre la diversitat de realitats dels municipis. És fonamental remarcar el
paper i la funció d’acompanyament i suport que les entitats supramunicipals ofereixen
als municipis per poder exercir les seves tasques.
Treballar per oferir una bona gestió ens pot donar la confiança de la ciutadania. A les
administracions locals la gestió transparent, exigent i eficient és la base imparcial i
objectiva sobre la qual la ciutadania assenta la seva confiança en l’administració i en
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els seus gestors. Alhora, també és l’eina que dóna la confiança als gestors de fer la
feina ben feta i la que els permet justificar-la.
Les noves tecnologies han de servir d’eines per millorar la gestió dels ajuntaments. La
legislació que ens porta cap a l’administració electrònica, ens exigeix la incorporació
de les noves tecnologies com les eines que han de millorar la gestió dels ajuntaments,
treballarem per fer arribar el desplegament de les infraestructures arreu del territori.
Cal potenciar la formació continuada dels empleats públics i dels electes per assolir
una millor gestió. Invertir en la formació continuada dels empleats públics i dels electes
millora la gestió i la prestació de serveis als ciutadans, però també contribueix al fet
que els treballadors públics considerin que tenen tot el suport i ajuda per fer la seva
feina en les millors condicions possibles.
Pel que fa a la conciliació laboral i familiar, pla d’igualtat i reforma horària, com a
entitats impulsores de polítiques d’igualtat, cal implementar polítiques que facilitin al
màxim la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores. Avui en dia, és
imprescindible que estenguem l’aprovació dels plans d’igualtat i exigim que es
complexin, tot tenint en compte la reforma horària, per garantir la no discriminació de
treballadors i treballadores per raons de gènere en el salari, promoció, igualtat
d’oportunitats, carrera professional, etc. En aquest sentit la figura del tècnic d'igualtat
prendrà un relleu molt important.
Des del PDeCAT celebrem la bona feina que al llarg d’aquests tres anys i mig ha pogut
concretar-se en el Pacte per a la Reforma Horària. Han estat moltes les persones i les
institucions que s’hi han implicat. L’ocasió s’ho valia. Per tant, no és amb un afany
regulador que s’emprèn aquesta iniciativa, sinó des de la profunda convicció que entre
tothom podem organitzar els nostres horaris per viure millor. Estem convençuts que
això ha tingut diverses i conegudes conseqüències positives, tant en la salut com en la
mateixa productivitat i competitivitat de les empreses. Aquest Pacte ha de ser la
brúixola en el nostre camí, una guia transversal de les nostres polítiques públiques
municipals. Sabem quins horaris hem d’aconseguir, ens hem posat d’acord sobre un
canvi tan important que té només conseqüències positives per a tots en molts àmbits i
ens marquem un horitzó temporal, l’any 2025.
Molt sovint ens trobem que ens és impossible d’implantar les noves normatives per
manca de recursos humans i materials per materialitzar el seu desplegament. En la
gestió hi pren un rol determinant la legislació, que l’ordena i la impulsa i n’estableix el
control. Implantar les noves normatives suposa destinar-hi recursos humans i materials
necessaris per fer-ho amb èxit. En aquest sentit, el PDeCAT exigim la derogació
immediata de la LRSAL (Llei 27/2013, Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local), perquè ens limita la gestió i l’ampliació de recursos i de personal,
amb l'objectiu de dotar-nos d'una llei d'administració local adaptada a la realitat del
país.

8. Servei a les persones
Des del PDeCAT proposem uns ajuntaments que construeixin un país socialment just,
equitatiu i segur. On el progrés i la justícia social, que són garantia del progrés
econòmic, són al centre dels seus objectius. En aquest sentit, la perspectiva de gènere
en les polítiques que impulsen els nostres municipis serà fonamental. Per a poder ser
un país referent en polítiques socials innovadores i en la promoció i col·laboració amb
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el tercer sector social, s’ha de renovar a fons l’estat del benestar i així afrontar els
reptes de la globalització econòmica, l’envelliment de la població, la digitalització de la
societat, la diversitat cultural, facilitar la integració de tots els col·lectius de les diferents
cultures que conformen la ciutadania amb l'atenció a la diversitat en tots els àmbits
d'acció però especialment en convivència ciutadana i educació, i la seva sostenibilitat.
L’estat del benestar garanteix els drets socials, la igualtat d’oportunitats i l’equitat, I
lluita contra la pobresa. Un estat del benestar que inverteix en l’educació des de la
primera infància i durant tota la vida; protegeix a tothom davant els riscos de malaltia,
atur, accident o de tenir una discapacitat; assegura unes pensions dignes i un nivell de
vida suficient per a les persones grans i promou les relacions intergeneracionals; dóna
ple suport a les famílies, de manera prioritària en el relacionat amb la cura I l'atenció
als fills i promou una organització horària racional; capacita l’emancipació i els
projectes vitals dels joves; i protegeix davant dels abusos i la violència contra les
persones, en especial els col·lectius més vulnerables.
És un país on la igualtat d'oportunitats és la base d’una societat més justa. Un país on
el sistema sanitari, el sistema de serveis socials, el sistema cultural i el sistema
d’educació són els fonaments que sustenten una igualtat real d'oportunitats i són
vertebradors de la societat.
Des del PDeCAT proposem que han de ser competències municipals :

•
•

•

•

La gestió de totes les instal•lacions i equipaments de benestar social.
El funcionament dels serveis i del personal de benestar social hauria de ser
dirigit per professionals dependents del Govern i també de les autoritats locals Ajuntaments grans i mitjans i Ens supramunicipal.
S’ha de potenciar la multiplicació d’experiències pilot tractant les
problemàtiques emergents, amb un sistema d’avaluació primerenca de
resultats i capacitat de promoció de les bones pràctiques amb èxit acreditat.
S’ha de promoure especialment l’experimentació de sistemes de
contraprestació, de manera que els beneficiaris de programes de benestar
siguin incentivats per sortir de la situació de dependència i es reinsereixin en el
teixit productiu i social.
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