
RESOLUCIÓ SOBRE ESPAI PÚBLIC 

 
L’espai públic és l’essència i l’ànima dels nostres pobles, viles i ciutats. La ciutat 
comença en allò que compartim, en el que ens és comú, l’espai públic. 
 
A llarg de molts anys, els socialistes hem treballat activament en la configuració d’un 
espai públic democràtic, integrador i respectuós amb tots els seus protagonistes. 
Perquè l’espai públic esdevé l’escenari central de la convivència, és on cristal·litza la 
ciutadania, i allà on els canvis i les transformacions tenen el seu reflex de forma més 
evident i ràpida. 
 
En uns moments d’especial dificultat, quan la crisi econòmica global colpeja els nostres 
pobles, viles i ciutats, és quan més es posa en evidència la fragilitat de l’espai públic. I 
precisament per això, els socialistes refermem la nostra aposta per un espai públic de 
qualitat, que sigui garantia de l’equilibri social i territorial i fonament de la cohesió 
social. 
 
L’espai públic que els socialistes defensem és aquell en el qual, en condicions de 
llibertat i igualtat, tots els ciutadans poden exercir els seus drets, posant en comú unes 
regles de joc per a l’exercici dels deures de la convivència. 
 
El nostre compromís és el de garantir aquest drets, evitant situacions d’apropiació 
excloent i la vulneració de les regles del joc. Ho fem desenvolupant tots els instruments 
que disposem, i també apel·lant al compromís de totes les institucions i a la 
col·laboració de la ciutadania. 
 
És un compromís que passa per la dignitat de l’espai públic, amb una bona gestió de 
les polítiques de mobilitat, urbanisme, educació i medi ambient, i per treballar 
activament en el disseny i el manteniment urbà i en la inversió en equipaments. 
 
Avui, el repte que tenim és millorar les polítiques que incideixen sobre l’espai públic, 
articulant accions concretes per fer front a les amenaces que el posen en risc. 
L’objectiu és construir i preservar un espai públic de qualitat, actuant des dels 
ajuntaments i el conjunt d’institucions, i de manera estretament vinculada a la 
comunitat. Col·lectivament, hem de garantir un espai públic net, segur i ordenat; 
compartit, participat i àmpliament utilitzat.  
 
És en aquest sentit que els socialistes catalans acordem: 
 

• El reforçament de l’autoritat municipal, i concretament, que es doti als alcaldes 
de plena capacitat per definir les prioritats i impulsar les accions necessàries en 
matèria de seguretat i convivència en el seu municipi. 
 
Això passa ineludiblement per aprofundir en la coordinació de les forces de 
seguretat i per enfortir la cooperació entre policies, fiscalia i judicatura. 

 
 

• Que a través de la legislació que correspongui, es tipifiquin aquelles conductes i 
situacions que per les seves característiques i repercussions generin problemes 
de convivència i seguretat en l’espai públic. 

La normativa haurà de permetre als ajuntaments la seva concreció a través de 
les ordenances municipals, que d’aquesta manera obtindran l’empara 
necessària i guanyaran en efectivitat. 

 
 



• Que s’activin les reformes legals que permetin lluitar amb més intensitat i més 
eficàcia contra les noves formes de delinqüència organitzada que fan de 
l’espai públic l’escenari de la seva activitat, i de manera molt especial, contra 
la multireincidència de faltes i petits delictes.  
 
Cal eliminar els marges d’impunitat, i per això és imprescindible posar en marxa 
mesures concretes (organitzatives, executives i normatives) en els àmbits social, 
urbanístic, policial i judicial. 

 
 

• Que s’abordi de manera decidida el fenomen de la prostitució i l’explotació 
sexual, fent èmfasi en el combat contra les màfies i les xarxes, en la seguretat i 
protecció de les dones i en la convivència a l’espai públic.  
 
Expressem que l’exercici de la prostitució en l’espai públic és incompatible amb 
la vida urbana i normalitzada. Per aquest motiu, cal: 
 
- Arbitrar els mecanismes legals i administratius adequats per impedir aquests 

activitat. 
- Sensibilitzar la societat sobre la vulneració de drets que suposa l’explotació 

sexual. 
- Potenciar les accions d’atenció i suport a les persones que exerceixen la 

prostitució i que volen abandonar aquesta activitat. 
 
 

• Que s’intensifiquin l’educació en la convivència, la corresponsabilització de 
l’infractor i la mediació en els conflictes, mesures igualment bàsiques i 
imprescindibles en el manteniment de la qualitat de l’espai públic. 

 
 

 

 

 

 

 

 


