
DECLARACIÓ DE LA IV CONVENCIÓ MUNICIPAL DEL PSC 

 

Després de 30 anys d’ajuntaments democràtics volem fer palesa la transformació dels nostres pobles i 
ciutats i de l’aportació del municipalisme en la consolidació de la democràcia. Aquesta transformació 
basada en criteris d’equitat, cohesió i equilibri territorial ha estat possible gràcies a la capacitat de fer 
ciutat dels ajuntaments, que han posat el sol per la construcció de milers d’equipaments socials (escoles 
bressol, ambulatoris...) per garantir  l’exercici dels drets fonamentals dels ciutadans. 

En relació als presumptes casos de corrupció denunciats per la justícia, i en el marc de la IV Convenció 
Municipal del PSC, la secretaria de Política Municipal dels Partits dels Socialistes de Catalunya, proposa 
al plenari l’aprovació de la següent  

DECLARACIÓ  

Les darreres setmanes la vida política i social de Catalunya i Espanya s’ha vist sacsejada per notícies 
sobre presumptes casos de corrupció. Aquests casos estan afectant de manera directa institucions 
emblemàtiques, a càrrecs i ex responsables públics i polítics. En la mesura que creiem en la necessitat de 
donar una resposta ferma i transmetre un missatge de confiança als ciutadans i ciutadanes i alhora en la 
defensa de la tasca de tants i tants càrrecs públics que han exercit amb honestedat i transparència les 
seves competències, el plenari de la Convenció Municipal del PSC, compost pels alcaldes i alcaldesses i 
regidors i regidores socialistes, volem: 

1. Mostrar el nostre més total rebuig i condemna a qualsevol forma de corrupció. Des del respecte 
a la presumpció d’innocència d’aquells que estan imputats, creiem del tot incompatible amb 
l’exercici del servei públic i amb la pertinença al Partit dels Socialistes de Catalunya,  els actes 
de corrupció, públics o privats. 

2. Transmetre a la ciutadania la consciència del desànim, desconfiança i tristesa que s’han produït, 
a causa dels coneguts presumptes casos de corrupció. És tasca dels polítics i de la política estar 
al servei dels ciutadans i ciutadanes, que són qui ens legitimen i ens deleguen la potestat de 
governar, així com la de donar una resposta ràpida i adequada als casos concrets, indignes de la 
política i impropis de les tasques institucionals.  

3. Afirmar el nostre compromís amb la tolerància zero vers la corrupció. Pel Partit dels Socialistes 
de Catalunya, i en especial per tots els càrrecs públics socialistes, aquest compromís és un 
principi ètic i com a tal, ha de guiar  la nostra actuació, en la vocació democràtica de servei 
públic, rendiment de comptes i control de l’exercici del poder. 

4. Continuar vetllant per la total transparència de les actuacions i decisions que, com a 
responsables públics hem de prendre en l’exercici dels nostres càrrecs. Som conscients de la 
necessitat de reforçar la imatge de transparència de l’activitat política i en això ens 
comprometem 

5.  Traslladar un missatge de confiança en la política i en els polítics. La dedicació a la cosa pública 
és un servei honest i com a tal, digne de ser exercit amb la més alta estima. Són milers a 
Catalunya els càrrecs públics de tots els partits que, dia a dia, fan de la seva activitat política un 
exercici d’honradesa, transparència, dignitat i vocació. 

6. Afirmar la nostra confiança en les institucions, essencials per al desenvolupament de la vida en 
societat i democràcia i rebutjar la temptació de reaccions populistes, que en cap cas pretenen 
reafirmar la nostra estructura moral com a societat. 

7. Demanar al nostre partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya que, continuant la línea 
d’actuació adoptada en els assumptes que ens han afectat,donant ràpida, inequívoca i ferma 
resposta, segueixi treballant en l’ impuls de mesures encaminades a la regeneració 



democràtica, la transparència i el reforçament de la confiança en la política. Demanar a la resta 
de partits polítics que també contribueixin a aquest esforç.  

8. Manifestem que el comportament d’una minoria no desbaratarà els projectes i els objectius 
socials a aconseguir, demanem que s’eviti els judicis ràpids i fàcils sobre la gestió municipal, 
però també som conscients de que no són moments de silencis i que, com a Partit, hem de 
donar resposta.   

 

Per tot això, i per deixar constància del nostre compromís, firmem la declaració, i emplacem a tots els 
càrrecs públics del PSC a sumar-s’hi. 
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