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Tranquil·litat, convivència i seguretat 

 
 

 
Els i les socialistes defensem un espai públic on es puguin exercir en llibertat i en condicions 
d’igualtat els drets, però amb la garantia de compliment dels deures de la convivència, un 
equilibri necessari per la vida amb tranquil·litat als nostres pobles i ciutats. 

 

L’espai públic és l’entorn que ens és comú a tots, en els nostres pobles i ciutats, els carrers i 
places són l’escenari on compartim, on exercim els nostres drets i també els nostres deures i 
on en definitiva convivim com a societat organitzada. Ha estat una victòria col·lectiva la 
consecució de drets de ciutadania, i el fet que avui esdevinguin realment públics, de tots i 
totes. L’ús del carrer implica assumir també el deure de solidaritat, de respecte i tolerància als 
altres. 
 
Avui, el repte que tenim és millorar les polítiques que incideixen sobre l’espai públic fent  front 
a les amenaces que el posen en risc, com és per exemple l’apropiació indeguda de l’espai, o 
l’aparició de noves formes delictives. La gravetat d’alguns delictes o l’activitat d’organitzacions 
delictives fa, en no poques ocasions, que l’esforç del sistema de seguretat i dels seus agents no 
guardi relació amb la percepció de la seguretat i es malmeti de retruc la convivència. 
 
Els canvis socials posen en evidència la fragilitat dels nostres carrers i places.  
 
Els socialistes refermem la nostra aposta perquè les viles i ciutats de Catalunya siguin garantia 
de convivència, de tranquil·litat, de seguretat, de equilibri territorial i fonament de la cohesió 
social.  
 
L’objectiu és construir i preservar la qualitat dels carrers i places, amb un ús convivencial i 
segur, actuant des dels ajuntaments i el conjunt d’institucions, per fer front a fenòmens que 
són globals però que es manifesten localment en els barris, com l’explotació sexual, el soroll, el 
consum d’alcohol, la venda ambulant, el furt, i en definitiva tots els usos i conductes que 
provoquen el trencament de la convivència. La gent té dret a viure amb tranquil·litat i 
convivència. 
 
La nova situació ens motiva a superar els plantejaments clàssics en matèria de seguretat i 
convivència i emprendre un nou concepte de seguretat, de més abast, més transversal, més 
proper i sobretot més preventiu. 
 
Per tot això exposat, els i les socialistes acordem en la V Convenció Municipal: 

• Iniciar els treballs necessaris i d’impuls d’una Llei Autonòmica de l’espai públic per 

dotar d’un marc competencial als Ajuntaments per abordar els nous fenòmens que s’hi 

donen i per reforçar l’autoritat municipal. 

L’espai públic una vegada més es troba a l’agenda dels alcaldes i alcaldesses, però cal 
que també hi sigui a l’agenda del país. Els municipis necessitem una llei on es tipifiquin 
aquelles conductes i situacions que per les seves característiques i repercussions 
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generin problemes de convivència a l’espai públic i a la vegada reforci l’autoritat 
municipal en aquesta matèria. 

 

• Establir un Pacte per la Seguretat a Catalunya entre totes les administracions 

independentment de quin sigui el color polític que les governi. 

Cal impulsar i exigir un pacte basat fonamentalment en cinc eixos: La coordinació entre 
els cossos policials, el compliment del nombre d’efectius (18.000 mossos d’esquadra el 
2015), l’abordatge de les noves formes de delinqüència, el reforç de l’autoritat 
municipal i l’actuació preventiva, amb especial atenció a les escoles i a l’espai públic. 

En aquest Pacte, es fa del tot imprescindible el treball des de la prevenció amb tots els 

serveis públics, com ara els serveis socials o educatius a més a més de l’actuació 

policial. 

També es fa del tot necessària, l’acció conjunta dels cossos de seguretat, així com el 
desplegament legislatiu necessari per tal de definir aquelles respostes a les noves 
formes delictives i els seus impactes en la percepció de seguretat de la ciutadania, 
vetllant a la vegada pel desenvolupament de la convivència. 

Reforçar l’autoritat dels Alcaldes i Alcaldesses. En concret, que es puguin dotar de 

plena capacitat per definir prioritats i impulsar les accions necessàries en matèria de 

seguretat i convivència en els nostres municipis, aprofundint en la coordinació de les 

forces de seguretat, i enfortir la cooperació entre policies, fiscalia i judicatura.  

Els socialistes, també des dels municipis, estem compromesos amb la seguretat i amb els 
valors de la convivència, i impulsarem aquestes dues iniciatives amb el deure de liderar la 
lluita vers els nous fenòmens i les noves realitats que se’ns presenten com a país des del 
món local.  

 


