
MANIFEST “ELS ALCALDES I ALCALDESSES AMB EL PRESIDENT MONTILLA”  

 

Els alcaldes i alcaldesses socialistes estem profundament orgullosos dels governs 
progressistes que han encapçalat els Presidents Pasqual Maragall i José Montilla.  

Havíem viscut una etapa on els diferents governs del President Pujol van donar l’esquena al 
món municipal. Aquest menyspreu institucional es va traduir en la supressió de 
l’administració que dirigia l’àrea metropolitana de Barcelona, es va destinar 3 vegades 
menys recursos econòmics als ajuntaments que els que han destinats els governs presidits 
per socialistes i, a més, van incomplir un mandat parlamentari de 1987 per aprovar la 
descentralització dels serveis de la Generalitat en 5 regions. Pocs recursos econòmics, gens 
descentralització de serveis i la destrucció de la governança i l’estratègia metropolitana 
motivat per raons de cobdícia política. 

En canvi, el govern del President Montilla ha aprovat la creació de 7 vegueries, la 
institucionalització i definició d’una nova Àrea Metropolitana de Barcelona pensada pels 
reptes del segle XXI, i ha creat el Consell de Governs Locals; tot això amb l’objectiu 
d’apropar els serveis públics a la ciutadania, simplificar l’administració pública en temps de 
crisi i millorar la cooperació entre la Generalitat i el món local. Més recursos econòmics i 
més estratègia comuna i de reforç del món municipal, treballant colze a colze el territori i el 
govern de Catalunya. 

Parlem de recursos econòmics: S’ha donat més suport que mai als ajuntaments, triplicant 
les transferències al món local, de 371 milions d’euros el 2003 a 1.106 el 2010. S’han 
triplicat els recursos destinats al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que té 
una especial incidència en municipis petits, passant de 256 milions d’euros en el període 
2000-2003 a 815 milions en el període 2008-2012, i s’han multiplicat per 2,5 els recursos 
del Fons de Cooperació Local. 

Els governs amb president socialista han invertit en els 141 barris amb més necessitats de 
Catalunya una quantitat superior als 1.300 milions d’euros, aportats de manera conjunta 
amb els ajuntaments, i beneficiant més d’un milió de persones. Els resultats són claríssims: 
el 86% dels seus veïns ja no volen marxar del barri i el 71% estan satisfets de viure-hi. 

S’ha millorat la qualitat urbanística de prop de 100 urbanitzacions aïllades d’arreu de 
Catalunya, construïdes entre les dècades dels 50 i els 80, amb actuacions de transformació 
per un valor de 16 milions d’euros. 

Hem impulsat més de 1.000 nous equipaments a tot Catalunya! I hem dignificat la funció 
dels alcaldes i alcaldesses de municipis de menys de 2.000 habitants, retribuint justament 
l’exercici de la seva responsabilitat. 

Tot plegat ha estat la etapa més fructífera i positiva que mai havíem vist els ajuntaments, i 
volem continuar aprofundint en aquesta línia de treball comú i constructiu que beneficia a 
les nostres comunitats. No volem que acabi, cal que continuï. Per tot això donem suport al 
President Montilla en la vital tasca que ha desenvolupat fins ara i subscrivim amb ell les 
propostes que el PSC proclama al seu programa electoral per tal d’accentuar els espais de 
col·laboració i tenir present al món local en la tasca de transformació de Catalunya. 



Aquests són els nostres compromisos: 

 ��� Contribuirem a l’estabilització de les finances locals: 

o Impulsant un sistema de finançament local adequat a les competències i serveis que 
desenvolupen els ajuntaments i evitant les duplicitats de despesa en determinats serveis. 

o Regulant el Fons de Cooperació Local a partir dels ingressos tributaris de la Generalitat i 
tenint en compte la capacitat fiscal i les necessitats de despesa dels governs locals.  

o Impulsant la introducció de criteris de necessitat d’inversió dels governs locals en el Pla 
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i, a la vegada, incrementant l’aportació anual per sobre 
de la mitjana d’increment dels pressupostos dels ajuntaments.  

 ���Continuarem garantint la qualitat i l’equitat dels serveis que reben els 
ciutadans: 

o Fent que les comarques passin a ser òrgans de gestió mancomunada dels serveis 
municipals per  millorar l’eficiència i l’eficàcia. 

 ���Desenvoluparem l’organització territorial aprovada en el marc de 
l’Estatut d’Autonomia... 

o Potenciant les vegueries com a governs locals intermedis. 

o Desplegant la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

o Impulsant una Llei de Governs Locals  

 ���Continuarem invertint en els barris de Catalunya, en la seva 
transformació i dignificació, tant social com urbanística: 

o Incorporant 100 nous barris al Pla de Barris 

o Obrint una línia de crèdit per a la instal·lació d’ascensors en aquells barris no inclosos en 
el Pla de Barris 

o Creant un programa integral de reformes d’habitatges dels municipis o barris beneficiats 
per la Llei de Barris. 

o Seguint impulsant les millores en les urbanitzacions amb dèficits de serveis. 

Els alcaldes i alcaldesses del PSC manifestem el nostre suport al President 
Montilla perquè reconeixem que ha estat el President que més ha fet pels 
ajuntaments de Catalunya – construcció d’escoles bressol, infraestructures per 
als municipis, ajuts socials per als més desfavorits...- i perquè volem que durant 
els propers anys els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin continuar 
veient com milloren els seus pobles i ciutats. 


