
Intervenció del Primer Secretari davant la 
IV Convenció Municipal del PSC 
Barcelona, 7 de novembre de 2009 
 
 
Bona tarda companys i companyes, 
 
 
Vull en primer lloc agrair la tasca del conjunt de persones que han permès 
l’organització d’aquesta magnífica convenció municipal. 
 
I també vull agrair molt especialment la tasca de tots aquells que amb les 
vostres esmenes i aportacions als documents, heu enriquit el full de ruta de la 
política municipal socialista pels propers temps. 
 
Sóc conscient del moment difícil que esteu passant. 
 
Sé de les dificultats econòmiques que està generant la crisi a tots els 
ajuntaments i a els vostres conciutadans. 
 
Sé que les dificultats són moltes, però que la força,  
les ganes i les idees per sortir endavant, són més. 
 
I aquesta convicció, aquesta força, 
amigues i amics, és el que ha fet del PSC el primer partit de Catalunya als 
ajuntaments, 
la primera força municipalista del nostre país. 
Durant més de 30 anys hem transformat els nostres pobles i ciutats, i ho volem 
continuar fent. 
 
Conscient com sóc que la crisi econòmica dificulta aquesta transformació, 
sabeu que des de l’any 2003 els ajuntaments compteu amb un Govern de la 
Generalitat que creu en vosaltres. 
 
Sabeu que fa 6 anys que Generalitat i ajuntaments som fidels companys de 
viatge. I ara ens està tocant gestionar les dificultats, i ho estem fent plegats, i us 
ho agraeixo. 
 
Com a president em sento orgullós de la tasca que feu cada dia, per això no us 
deixarem sols, no us hem deixat sols. 
 
L’aposta del Govern de la Generalitat pels ajuntaments no té precedents. 
 
Sabeu que en aquests anys: 
 
- S’han incrementat les transferències al món local en un 180%.  
 
- La inversió del  PUOSC 2008-2012 ha augmentat un 43% de mitjana 
anual respecte a l’anterior pla 2004-2007. 
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- Amb el FEDER, entre els anys 2007-2013, Catalunya rebrà 679,1 milions 
procedents dels fons europeus. Diners dels que els ajuntaments en 
cogestionen el 24%. 
 
- Hem implementat el Pla de Barris, amb una inversió pública total de 
gairebé 1.200 milions d’euros entre ajuntaments i Generalitat, un pla amb el 
que s’arribarà a 117 barris amb actuacions de regeneració en la majoria d’ells 
ja en marxa. 
 
- Hem destinat aquest any 2009 més de 151 milions a ajuntaments i 
consells comarcals amb el Fons de Cooperació Local.  
 
- Un Fons que s’ha multiplicat per 2,4, passant de 63 milions l’any 2003 a 
151 milions, aquest any. 
 
- Des de l’any 2008 els alcaldes dels municipis de menys de 2.000 
habitants, si ho volen, reben una ajuda del Govern, perquè pugui servir de 
retribució. I, a més, hem fet una aposta per aquets municipis de menys de 2000 
habitants, amb la convocatòria del programa Viure al Poble, amb un import 
global de més de 13 M€.  
 
Catalunya és la capital, la seva capital, les seves àrees metropolitanes i tots el 
territoris, viles i pobles per petits que siguin.  
 
Però sé que això, que tot això no és  suficient, 
 
I per això, tot i la crisi,  
la Generalitat augmentarà el suport als Ajuntaments als pressupostos del 2010, 
pressupostos que ahir va aprovar el Govern: 
 
- Per això creixeran tant les ajudes incondicionades com les destinades a 
polítiques socials i a polítiques per fer front a la crisi. 
 
- El Fons de Cooperació Municipal de la Generalitat per l’any 2010 
creixerà en un 3%, un augment superior al de 2009, que va ser del 2,5%. 
 
L’increment d’aquests recursos, se sumarà a les ajudes destinades a fomentar 
l’ocupació.  
 
En aquest sentit, els pressupostos de la Generalitat per l’any 2010 inclouran 
partides extraordinàries per a polítiques actives d’ocupació, que es gestionaran 
juntament amb els municipis mitjançant els corresponents convenis de 
col·laboració. 
 
- Creixeran també significativament els recursos destinats a beques 
menjador -amb l’objectiu de donar ajudes per aquest concepte a 30.000 nous 
alumnes-. 
 
- Hi haurà un creixement significatiu de la dotació destinada al fons 
d’emergències socials dels Ajuntaments.   
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-  En els propers dies aprovarem un nou Pla de comarques de Muntanya 
2009-2012, amb una inversió de més de 2.800 M€ per continuar desenvolupant 
les 10 comarques d’alta muntanya. 
 
- I a tots aquests increments, s’ha d’afegir la nova línia de crèdit que obrirà 
l’Institut Català de Finances, i que estarà destinada a finançar actuacions 
municipals amb els tipus d’interès bonificat.  
 
Us vull anunciar que estem analitzant les possibilitats, dins de les competències 
de la Generalitat i d’acord amb l’Estat de la possibilitat de flexibilitzar el dèficit 
de les corporacions locals, dins del marc dels escenaris d’estabilitat 
pressupostària. 
 
I sabeu, perquè durant el dia d’avui heu parlat i aprovat una resolució sobre el 
tema, que teniu el meu compromís amb els Ajuntaments per a constituir una 
comissió mixta amb l’objectiu de preparar el desenvolupament del model de 
finances locals previst en l’Estatut de Catalunya.  
 
Aquesta comissió analitzarà l’elaboració d’una nova llei de finances locals i la 
millora de les transferències incondicionades. 
 
I també teniu el nostre compromís pel que fa a l’avaluació de la despesa de les 
competències anomenades impròpies dels Ajuntaments, amb la finalitat 
d’elaborar un sistema i un calendari pel finançament d’aquestes despeses.  
 
Companyes i companys, molta feina feta, 
i molta feina per fer. 
 
Feina per lluitar contra la crisi. 
Lluita en la que ja us he dit que ens tindreu al costat. 
 
Feina per aconseguir un nou model de finançament local, 
objectiu en el que, com ja he dit, teniu el meu compromís i el del Govern.   
 
Feina, com també heu parlat avui, per garantir un espai públic democràtic, 
integrador, i respectuós amb el conjunt de ciutadans dels nostres pobles i 
ciutats.  
 
Ara no podem permetre que conductes incíviques trenquin les condicions 
d’igualtat i llibertat als nostres carrers. 
 
No ho permetrem! 
 
Companyes i companys, 
 
Hem celebrat aquesta Convenció Municipal en un moment polític molt delicat. 
Delicat per diverses raons. Jo vull destacar-ne tres: la dura crisi econòmica que 
encara no ha acabat, l’evidència de les limitacions de les polítiques nacionals i 
estatals per fer front als problemes globals i l’allunyament ciutadà de la política, 
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que té a veure amb les dues causes anteriors, i amb els obstacles amb que ha 
topat l’ampliació del nostre autogovern, i el sorgiment de casos de corrupció, 
com el cas Gürtel i els que han afectat el Palau de la Música o a l’Ajuntament 
de Santa Coloma de Gramenet. 
 
Vull agrair l’esforç que heu fet per donar respostes des del món local a 
aquestes qüestions. Un bon govern local, eficaç, ambiciós i transparent és 
imprescindible per recuperar la confiança ciutadana en la política. Les 
resolucions que heu adoptat van en aquesta direcció i per això agraeixo la 
vostra feina i la vostra sensibilitat.  
 
Els casos de corrupció que afecten institucions públiques i privades, a càrrecs i 
ex responsables públics i polítics han provocat una comprensible alarma social 
i un sentiment de rebuig i irritació per part de la totalitat de la societat catalana.  
 
Respectarem que l’acció judicial faci el seu curs, i reivindiquem el dret de 
presumpció d’innocència per a tothom.  
 
Cadascú farà, dins de cada formació política, el seu exercici d’autocrítica i 
prendrà les mesures que cregui pertinents.  
 
Però avui estem a la nostra Convenció Municipal. 
 
Avui esteu aquí els responsables de política local del PSC. 
 
Avui els electors, els simpatitzants i el conjunt dels militants esperen la nostra 
veu i la nostra resposta.  
 
I, encara més, el conjunt de la societat catalana espera el nostre missatge. 
Esperen els nostres fets... i també les nostres paraules.  
 
Estem davant d’una prova decisiva, que ens obliga a actuar amb contundència 
per a dignificar la funció pública i evitar que la política s’allunyi de l’ànima i del 
cor dels ciutadans.  
 
El jutge i el tribunal ja jutjaran. Si s’han comès delictes, que la justícia castigui 
amb fermesa. Als còmplices, també, i especialment aquells qui han estat 
exercint responsabilitats públiques.  
 
Amics i amigues, 
 
Sí, afortunadament, dins dels partits, dins dels socialistes de Catalunya hi 
podem fer amics i amigues, podem compartir treball i responsabilitats polítiques 
amb els nostres veïns i veïnes. Podem fer política amb les nostres parelles, 
germans, o fills. Sí, però el que ens uneix, el que ha de regir la nostra actuació i 
el nostre comportament no és l’amistat ni els lligams familiars ni la proximitat en 
interessos o territoris. El que ens uneix, el que fa que siguem el que som, són 
uns principis, uns valors, uns ideals, unes normes i un projecte.  
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Que un amic ens decep, ens fa mal i quan s’equivoca volem estar al seu 
costat... per això estan els amics, a les verdes i a les madures.  
 
Però el PSC no és un partit d’amics. Sinó de ciutadans i ciutadanes lliures que 
comparteixen un model de societat i uns valors. No ens podem confondre. I 
l’exemplaritat és un patrimoni de la política democràtica i de la política socialista 
en particular.  
 
Fins i tot, puc entendre, encara que no ho comparteixi, que algunes persones 
pensin que és menys greu incomplir la llei si és en benefici d’un projecte o 
d’una comunitat. No, no és cert. En política, no hi ha cap projecte ni cap causa, 
ni cap causa, que justifiqui els mitjans. Els mitjans són la mida moral i ètica de 
les nostres causes. 
 
Amics i amigues, el dany sobre les sigles del PSC és greu. I el dany en la 
nostra imatge, també. Com a primer secretari demano disculpes a tothom, a 
tots els nostres votants, en especial als ciutadans de Santa Coloma.  
 
Però, amb la mateixa humilitat que demano disculpes, també us dic, amb tot 
l’orgull i amb tota la força, que ni tots som iguals, ni tots reaccionem igual.  
 
Sóc conscient que la societat catalana exigeix que els partits anem un pas més 
enllà de l’estricte compliment de les normes i de les lleis. I nosaltres ho farem. 
Hem d’anar més enllà del marc legislatiu i desenvolupar la nostra acció des de 
l’exemplaritat i el rigor ètic i moral. Això és el que dignifica la política que, per a 
nosaltres, no és una professió sinó un servei públic temporal a favor de la 
justícia social. 
 
Un cop més, ara és el moment dels fets, no de paraules. 
 
En aquest sentit us proposo que donem noves passes per assegurar la nostra 
tolerància zero davant la corrupció i que ens comprometem amb un nou 
contracte de servei públic amb la ciutadania, que reforçarà la transparència, la 
rendició de comptes i el compromís personal dels representants públics del 
PSC. 
 
Companyes i companys, 
 
El problema de la desafecció política, del que porto temps parlant, va més 
enllà. S’ha de plantejar en termes d’una veritable regeneració política. Un 
procés de gran exigència que comportarà compromisos ètics personals i 
col·lectius, millora de mecanismes institucionals de control i transparència, i 
també algunes reformes legals. 
 
Avui vull parlar-vos, en tant que Primer secretari del partit, dels compromisos 
ètics, personals i col·lectius. 
 
Dijous a la nit m’adreçava als militants, simpatitzants i amics i amigues del 
PSC, per traslladar-los-hi un missatge de confiança, conscient de l’impacte que 
ha produït l’actuació de l’Audiència Nacional. 
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Hem actuat com calia: respecte a l’actuació judicial, respecte a la presumpció 
d’innocència i decisions que preservin també la bona imatge i la dignitat de les 
institucions, la política i el propi partit. Hem anomenat la nostra actitud com a 
“tolerància zero amb la corrupció”. 
 
Hi ha molta gent sorpresa per la contundència i la rapidesa de la nostra 
actuació. El cert és que pocs coneixen el nostre Codi Ètic. Un Codi exigent 
envers nosaltres mateixos, un Codi que vol regular el comportament públic dels 
afiliats i afiliades socialistes, i especialment dels companys i  companyes que 
assumeixen responsabilitats orgàniques o institucionals. 
 
En la carta que he adreçat als militants, simpatitzants, amics i amigues del 
PSC, parlava de la necessitat d’un Contracte de Servei amb la Ciutadania. És 
hora de començar a donar-li contingut perquè ha d’estar llest abans de les 
properes convocatòries electorals. 
 
Ha arribat l’hora de convertir el nostre Codi Ètic en un veritable contracte amb 
la ciutadania. Un contracte que haurà de ser signat individualment pels nostres 
candidats i candidates. Un contracte que recollirà un compromís cívic i polític 
de màxima exemplaritat. Per a un socialista no hi ha responsabilitat més alta ni 
més digna que la del servei a la ciutadania, un servei que exigeix dels càrrecs 
públics quelcom més que el compliment de la llei. 
 
Fixeu-vos què diu el nostre Codi Ètic. 
“Els criteris ètics i normes d’aquest Codi expressen no només un fre a 
actuacions mancades de valors socialistes, sinó també el rebuig a qualsevol 
actitud de permissivitat que pugui acabar legitimant formes de corrupció. Els 
afiliats i afiliades socialistes han de tenir una conducta personal íntegra, tant en 
la seva activitat pública com en l’activitat privada”. 
 
En efecte, la gent que viu de cobrar comissions o d’evadir capitals no té cabuda 
en el nostre partit, encara que no ocupi cap càrrec públic, encara que no ocupi 
cap càrrec orgànic. 
 
Diu també el nostre Codi Ètic: 
“Un càrrec públic no és, pel fet de ser-ho, ni superior ni diferent dels ciutadans i 
ciutadanes. Els socialistes que es dediquen a la política, així com les persones 
que desenvolupen responsabilitats de gestió a empreses i organismes per 
decisió institucional, no poden oblidar mai que estan al servei de la ciutadania, 
la qual n’espera una actitud i un comportament personal i polític exemplars, 
especialment pel que fa al respecte, la transparència, el rigor, el diàleg i el 
comportament democràtic”. 
 
Companys i companyes, els compromisos continguts en el nostre Codi Ètic i els 
que es derivin de la reflexió que proposaré que obrim en el si del partit, i a la 
que convidarem també potser a persones que no són del partit, hauran d’estar 
recollits en aquest Contracte de Servei Públic amb la Ciutadania. 
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Un Contracte de Servei que, vinculant individualment i de forma pública, a tots i 
cadascun els candidats i candidates socialistes, garantirà la total transparència 
de la nostra dedicació pública. 
 
Transparència dels nostres ingressos, patrimoni i interessos de qualsevol tipus. 
 
Transparència de les funcions que es desenvolupen al servei del públic, dels 
ciutadans, i també, si és el cas, de les raons que obliguen a una mateixa 
persona a ocupar diversos llocs de responsabilitat. Aquestes situacions han de 
ser transparents per evitar, entre d’altres coses, la demagògia d’alguns que 
volen fer passar bou per bèstia grossa. 
 
Transparència de la gestió, explicant el què fem i com ho fem. La ciutadania té 
dret a saber en què gastem els seus impostos, evidentment, a què dediquem la 
nostra jornada laboral. Al darrera de cada projecte hi ha centenars de reunions, 
de contactes amb entitats i associacions, amb empreses, amb persones, amb 
altres institucions, amb altres partits, amb sindicats. Vull una agenda pública a 
l’abast dels nostres ciutadans. 
 
Cada any hem de revisar què hem fet, avaluant resultats concrets, explicant 
personalment el grau de compliment dels nostres compromisos amb la 
ciutadania, explicant el què i el com, el per què i el per què no.  
 
Tot això ha de formar part d’un Contracte, un compromís individual signat en 
públic i a disposició de tothom. Un Contracte que pot ser exigit, un compromís 
ètic que s’ha de reflectir en els fets, una promesa incompatible amb la utilització 
del poder en benefici propi, incompatible amb el transfuguisme, o amb afavorir 
interessos privats o de part. 
 
El bon govern del segle XXI no es justifica només amb resultats, també s’ha de 
legitimar en els procediments, en les actituds, en l’ús dels temps i de les 
prerrogatives dels càrrecs electes, en la seva capacitat de diàleg, en la seva 
funció dinamitzadora i integradora. 
 
El nou Contracte de Servei Públic amb la Ciutadania serà l’expressió del 
compromís personal de tots i cadascun dels candidats i candidates socialistes 
amb el bon govern, un compromís que, com diu el nostre Codi Ètic, s’ha 
d’exercir amb correcció, transparència, dedicació, equitat i eficàcia. 
 
Obrirem d’immediat el debat per tenir el Contracte a punt a la tardor de l’any 
que ve.  
 
I mentrestant impulsarem la millora dels mecanismes institucionals de 
transparència i control i les reformes legals que retornin la confiança dels 
ciutadans en la política, que permetin recuperar el que mai s’hagués hagut de 
perdre o de malmetre. I tot això, entre d’altres coses, perquè així es 
reconeixerà millor l’esforçada feina de milers de persones que, com vosaltres, 
es dediquen a la més noble de les tasques: el servei públic. 
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Treballarem en el partit, en el Govern i en el Parlament. Amb propostes 
d’autoregulació exigent com les que us acabo de presentar. Amb noves 
mesures normatives i reformes de procediments en matèria d’urbanisme i 
control de l’ús dels recursos públics, entre d’altres, que abordarem en un proper 
Govern. Amb propostes polítiques que afecten al conjunt dels sistema de partits 
que impulsarem des de el Parlament.  
 
Tolerància zero, sí; i, al mateix temps, iniciativa total en favor de la regeneració 
i la revitalització de la política. Els socialistes volem una política crítica, exigent, 
revitalitzada; no ens interessa una política ensopida, previsible, i esmorteïda. 
Sense una societat que estimi la política no tenim opció com a projecte polític 
transformador. 
 
Amics i amigues, 
 
Estem afectats, sí; preocupats, també; però aquí està la prova que hem de 
superar i guanyar. Ni el victimisme, ni el pessimisme, ni el derrotisme són els 
camins per aconseguir l’energia necessària per rectificar, canviar el curs de les 
coses i superar l’estat actual. 
 
Per això us demano confiança en les nostres conviccions, en el projecte polític 
dels socialistes i en la capacitat regeneradora de la política democràtica.  
 
Estic compromès, personalment, amb aquest repte i convençut de què, junts, 
podrem superar totes les dificultats per continuar la tasca de servei i de 
transformació de Catalunya, des del més petit dels seus pobles fins a la seva 
capital. 
 
Estic confiat i esperançat. Us deia fa un parell de dies que les victòries 
polítiques i electorals han de fonamentar-se en les victòries morals i ètiques. 
Que aquest és l’únic camí, l’únic que val la pena si el cor et batega a l’esquerra. 
I el meu batega més fort que mai. I a l’esquerra. 
 
Aquí està una part de la força del PSC. I reivindiquem alt i fort que milers i 
milers d’homes i dones, simpatitzants, militants, càrrecs públics i electes als 
ajuntaments, consells comarcals, diputacions i parlaments actuen amb un grau 
de generositat i compromís que fan que el país avanci.  
 
Em sento molt orgullós de la vostra feina. I aquí trobo la força i l’energia amb la 
que penso afrontar els propers mesos. 
 
Acabo. 
 
Estem aquí per a presentar batalla per les nostres idees i el projecte que tenim 
per Catalunya i els pobles i ciutats del nostre país. No no ens resignem a res, ni 
vosaltres ni jo. 
 
Presentarem batalla per responsabilitat i perquè volem guanyar-la. Jo la vull 
guanyar i sé que tots i cadascun de vosaltres voleu guanyar les eleccions. Les 
eleccions al Parlament de Catalunya i les eleccions municipals. 
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No és l’hora dels que es resignen, ni dels pessimistes, ni dels covards.  
 
És l’hora del coratge, de la passió, i de la determinació. 
 
Ara és el moment de mirar en dins i de mirar la nostra trajectòria. I als que 
dubten o fan càlculs... els hi pregunto: 
Què faria Rafael Campalans, què faria Joan Reventós, o Marta Mata, o Maria 
Aurèlia Campany? o Ernest Lluch? A qui homenatjarem d’aquí dues setmanes 
a Santa Maria de Montalt. 
 
Què farien els nostres líders morals i polítics? 
 
Sabeu que farien? 
 
Donarien un pas al front. I amb un somriure confiat, ajuntarien les seves mans 
a les nostres per a fer la més gran força política de transformació de Catalunya, 
en favor de la justícia social i del socialisme.  
 
Ells i elles, ja no hi són. Però tots sentim el pes de la seva petjada en la història 
de Catalunya i en la història dels socialistes catalans. Jo seguiré i obriré camí. 
Us espero i estic segur que  tots i totes formarem la força imparable dels 
socialistes per a servir Catalunya i liderar el seu progrés. 
 
Ànims, i a treballar.  
Tot és possible i tot, absolutament tot, està al nostre abast.  
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