
V CONVENCIÓ MUNICIPAL PSC 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA V CONVENCIÓ MUNICIPAL DEL PSC 

 
 

Contra la crisi, no a les retallades 
 
 
Exposició de Motius 
  
Davant situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs 
municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses 
més enllà de les seves competències directes , han actuat amb responsabilitat, garantint, dins 
de les seves possibilitats i amb els recursos amb els que compten, la cohesió social en els seus 
municipis, amb polítiques de proximitat i atenció personalitzada. 
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest esforç 
per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb l’increment de 
recursos pressupostaris directes dedicats al món local. 
Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arrel de les eleccions autonòmiques 
del passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al 
món local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha pogut comprovar amb els anuncis i 
declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims mesos.  
  
 
Proposta de resolució 
  
Per tots aquest motius, el plenari de la Convenció Municipal del PSC  volem: 
  
1.            Reivindicar i defensar amb fermesa les millores en la igualtat d’oportunitats, la 
cohesió social, la transformació del model de competitivitat de la nostra economia i la 
superació dels dèficits en infrastructures de mobilitat, transport, de caràcter social, 
energètiques, etc. que han protagonitzat des de la Generalitat els Governs d’esquerres i 
catalanistes juntament  amb els municipis. 
2.            Manifestar que no  renunciem als compromisos adquirits per la Generalitat en relació 
amb el pla d’infrastructures, les inversions en matèria de transports, la llei de barris i la llei de 
serveis socials. 
3.            Instar al Govern de la Generalitat a convocar al món municipal per tal d’acordar el nou 
model de finançament local que es deriva del model de finançament autonòmic pactat a 2009 i 
del canvi en la normativa de base de règim local.  
4.            Exigir al Govern de la Generalitat que encapçali la lluita contra la crisi, coliderant amb 
la resta d’administracions públiques i concertant amb els agents econòmics i socials les 
polítiques públiques que han de fer possible el creixement econòmic i la creació d’ocupació. 
  
5.            Manifestar que la prioritat de les administracions públiques ha de ser la lluita contra la 
crisi, fomentant la millora de la competitivitat dels sectors productius i pal·liant les 
conseqüències de la crisi sobre els més desfavorits, com a principals polítiques per incentivar el 
creixement econòmic, crear ocupació i d’aquesta manera reduir els nostres nivells de dèficit i 
endeutament. 
  
6.            Defensar la necessitat de prioritzar els efectes de la contenció de la despesa, tenint en 
compte els objectius fonamentals esmentats anteriorment, evitant la tendència conservadora 
a reduir dràsticament la despesa sense cap tipus de sensibilitat social davant els més 
desfavorits. 
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7.            Exigir al Govern de la Generalitat que, especialment en aquest context, no afavoreixi 
als més privilegiats amb mesures com la supressió de l’impost sobre successions i donacions, 
que ja només paga el 6% més ric dels contribuents, mentre demana esforços a la resta dels 
ciutadans.  
  
8.            Mostrar el nostre suport a la continuïtat de les polítiques d’austeritat que la 
Generalitat, com totes les administracions públiques, han posat en marxa més intensament en 
els últims anys a causa del context econòmic. 
  
9.            Defensar la millora en la eficiència i en la eficàcia de la gestió i dels comptes públics, 
no com a justificació per reduir la despesa pública de forma indiscriminada sinó com fórmula 
per contribuir a la sostenibilitat de les polítiques socials a mig i llarg termini, sense renunciar 
als avenços socials aconseguits fins el moment. 

 


