
 
 

RESOLUCIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES  
DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA 

 
 
 
El Consell d’Alcaldes, reunit a Barcelona el dia 9 de desembre de l’any 2010, i 
en representació dels alcaldes i alcaldesses del PSC que governem prop del 
80% de la  població del nostre país, proposem al Consell Nacional la següent 
resolució:  
 
 
Catalunya s’ha construït al llarg de la nostra democràcia recuperada des dels 
Ajuntaments, que han tingut un paper protagonista i de lideratge clar. Sense 
cap mena de dubte, la feina feta per tots els responsables municipals, ja sigui 
des del govern o des de l’oposició, és un dels pilars bàsics del progrés del 
nostre país. 
 
Partint d’aquesta realitat, estem convençuts que els ciutadans i ciutadanes del 
nostre país esperen que els seus alcaldes i alcaldesses, els seus regidors i 
regidores, treballem, des de la responsabilitat, la serenor i la proximitat, per 
mantenir la cohesió social i el progrés als nostres pobles i ciutats. 
 
En aquests moments, la nostra responsabilitat i prioritat passa per donar 
resposta als veïns i veïnes de tots els municipis del país perquè estem 
convençuts que el projecte progressista, catalanista i d’esquerres que 
representem és el referent amb més garanties de futur. En aquest sentit, 
continuarem treballant per reforçar els nostres lideratges al pobles i ciutats de 
Catalunya i continuar treballant amb el Govern de la Generalitat i de l’Estat 
perquè, d’una vegada per totes, s’impulsi un sistema de finançament local 
adequat a les competències i serveis que desenvolupem els Ajuntaments.  
 
 
Per tot això, el Consell d’Alcaldes del PSC volem: 
 
 

I. Manifestar que la nostra prioritat és continuar fent política al costat de 
la ciutadania, des de la proximitat, atenent a les necessitats reals de 
la gent, donant resposta a les seves demandes i fent dels nostres 
municipis la base del progrés de Catalunya.  

 
II. Expressar la nostra valoració positiva sobre la gestió de l’Executiva 

liderada pel Primer Secretari José Montilla, que ha conduït el PSC 
durant aquest darrer període i que ha liderat el Govern de Catalunya, 
i donar el nostre suport per conduir el partit fins el proper Congrés, 
que es celebrarà a la tardor. 



 
 
 

III. Instar al conjunt de companys i companyes del PSC a debatre el 
futur del Partit amb totes les opinions expressades lliurement i de 
manera intensa a partir del moment en què es convoqui efectivament 
el Congrés. 

 
IV. Traslladar al Primer Secretari i a l’Executiva en el seu conjunt la 

nostra predisposició a contribuir a enriquir aquest debat amb les 
nostres aportacions i, molt especialment, a contribuir al futur lideratge 
del PSC a Catalunya. Els alcaldes i alcaldesses tenim la confiança de 
la ciutadania per governar amb la màxima eficiència i eficàcia els 
nostres municipis i reafirmem que aquesta és la nostra única prioritat. 

 
V. Manifestar el nostre convenciment que  des de les aportacions de 

tots i totes farem que el PSC continuï liderant el projecte 
progressista, catalanista i d’esquerres. El Partit dels Socialistes de 
Catalunya és clarament el partit majoritari en l’àmbit local i 
continuarem treballant per seguir sent la referència municipalista. 


