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DECÀLEG DE COMPROMISOS DEL MÓN 
LOCAL SOCIALISTA 
 
 

1. DEMANEM EL REFORÇ DE L’AUTORITAT 
DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES 
ALCALDESSES PER A MILLORAR LA CONVIVÈNCIA I 
EL CIVISME 

 
 Volem garantir la seguretat, la convivència i el 
civisme en l’espai públic dels nostres pobles i ciutats. 

  
 Proposem que els alcaldes i alcaldesses tinguin  
suficients instruments jurídics per a combatre els 
comportaments incívics i la sobre ocupació dels 
habitatges. 

 
2. IMPULSAREM MESURES PER GARANTIR 

L’AUTONOMIA DE LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA 
 

 Incrementarem els serveis d’ajut domiciliari que 
permeten romandre més temps al seu domicili a les 
persones grans i amb discapacitat. 

 
 Millorarem la cobertura del servei de telealarma i de 
teleassistència que dóna seguretat i tranquil·litat a les 
persones grans. 

 
3.  POTENCIAREM LES POLÍTIQUES DESTINADES A  

LES FAMÍLIES DEDICANT MÉS RECURSOS I MÉS 
SERVEIS   

 
 Les famílies necessiten suport de totes les 
administracions per a conciliar les responsabilitats 
laborals i familiars.  
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 Noves polítiques, més recursos i més serveis: 
centres de dia, activitats extraescolars, suport als 
pares i mares per a l’educació dels seus fills. 

 
 Augmentarem les places d’escola bressol fins arribar 
a les 30.000 places compromeses. 

 
 Actualment, 283 municipis ja han engegat projectes 

de construcció d’aquestes 30.000 noves places. 
 
4.  CONTINUAREM MILLORANT ELS NOSTRES BARRIS 
 

 Actuarem integralment per a millorar la qualitat de 
vida dels veïns dels nostres barris: espai públic, 
habitatges i equipaments socials.   

 
 S’han aprovat plans de millora per a 47 barris.  Amb 
la nova convocatòria (la quarta), recentment  
aprovada per la Generalitat de Catalunya, arribarem 
a 60 barris rehabilitats al nostre país. 

 
5. TREBALLAREM PER L’ACOLLIDA I LA INTEGRACIÓ 

DE LA IMMIGRACIÓ 
 
 Desenvoluparem plans locals d’acollida per a les 
persones nouvingudes en els nostres pobles i ciutats. 

 
 Adequarem l’oferta de serveis públics a les noves 
realitats derivades de la immigració. Hem de garantir 
l’accés de tothom als serveis públics bàsics.    

 
6.  VETLLAREM PEL COMPLIMENT DE LES INVERSIONS 

PREVISTES EN LA MILLORA DEL TRANSPORT 
PÚBLIC 

 
 La mobilitat ha esdevingut un element clau per la 

cohesió territorial, el benestar i la millora de la 
competitivitat. 
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 Vetllarem pel compliment dels acords d’inversions en 

la xarxa ferroviària, la millora de l’atenció als usuaris 
i el traspàs del servei de rodalies un cop garantides 
les inversions previstes.  

 
 La disponibilitat del servei de metro nocturn els caps 

de setmana és un altre dels nostres compromisos. 
 
7. PRIORITZAREM LA PROMOCIÓ D’HABITATGE PÚBLIC 

DIGNE I ASSEQUIBLE 
 

 
 Promoció pública d’habitatge, rehabilitació de 

100.000 pisos i mesures contra la sobre ocupació.  
 
 Generarem més sòl públic per construir habitatge 

protegit. 
 
 Crearem consorcis territorials per coordinar les 

promocions d’habitatge públic de les diferents 
administracions.  

 
8. DEMANAREM LA CREACIÓ DE L’ÀREA 

METROPOLITANA DE BARCELONA 
 

 L’Àrea Metropolitana de Barcelona és imprescindible 
per garantir serveis públics eficients. 

 
 Mostrem el nostre suport a les demandes de creació 

d’altres àrees metropolitanes a Catalunya. 
 
9. TREBALLAREM EN POLÍTIQUES DESTINADES A 

L’EMANCIPACIÓ DELS JOVES 
 

 Farem nostres les demandes d’emancipació dels i de 
les joves. 
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 Cal treballar d’una manera integral en tres àmbits per 
fer possible aquesta emancipació: la formació, 
l’ocupació de qualitat i l’accés a un habitatge digne a 
preu assequible. 

 
10. DEMANEM LA MILLORA DEL FINANÇAMENT 

LOCAL 
 
 

 Demanem al Govern de la Generalitat que en un 
termini de 4 anys es quatripliqui el Fons de 
Cooperació Local de Catalunya. 

 
 Demanem, també, que es millori d’una manera 

definitiva el finançament dels petits municipis. 
 

 
 Igualment, continuem demanant que l’Estat i la 

Generalitat resolguin el finançament de les despeses 
impròpies que representen actualment el 27% dels 
nostres pressupostos. 

 
 
 
 
Resum de les principals conclusions de la III Convenció 
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-
PSOE) celebrada els dies 10-11 de març de 2007 a 
L’Hospitalet. 


