Moviment impulsor de
confluència municipal

Aprovat per l’Assemblea del 23 d’octubre de 2014

Principis i compromisos de confluència de
•L’economia neoliberal fonamentada en el capitalisme financer transnacional ha mostrat
la seva incapacitat per construir una societat justa i una economia sostenible, ha reforçat
el poder del capital sobre les administracions públiques i ha augmentat les desigualtats
socials i territorials, cosa que ha provocat la greu crisi econòmica que estem patint les
classes treballadores d’arreu del món.
•El sistema polític configurat durant la Transició trontolla. Ens trobem amb un sistema
desgastat per una crisi social i econòmica crònica, un disseny territorial incomplet, una
política allunyada de la ciutadania, i per l’espectacle d’una corrupció tan estesa que
sembla ja un element constitutiu de la nostra vida política. En conseqüència el descrèdit
dels partits polítics que han dirigit l’Estat des de 1978 és amplíssim i, potser, definitiu.
•La política tradicional de les darreres dècades ha deixat de tenir credibilitat.
Paradoxalment, creix la percepció que resulta necessari donar solucions polítiques als
greus problemes col·lectius enfront la creixent influència dels poders econòmics, centrats
a la cerca del màxim benefici del capital.

Per què volem guanyar l’Ajuntament de Vilafranca?
•Hem de fer, doncs, política d’una altra manera. Hem d’anar més enllà de la configuració
partidista que coneixem i vetllar pels interessos de la majoria de la ciutadania. La
confluència de la totalitat dels que tenim clara la necessitat de canviar-ho tot és un
dels camins més engrescadors, indiferentment de la procedència de cadascú, des
de partits, de sindicats, d’associacions o de persones sense cap militància.
•Els vilafranquins i les vilafranquines volem una alternativa que comporti una profunda
transformació dels objectius, les polítiques, els programes i les formes de governar una
Vilafranca que així no ens agrada. No ens agrada pel creixement de les desigualtats i de
la precarietat, per la regressió dels drets socials conquerits amb tanta dificultat, per la
manca de canals de participació popular, per la utilització privada d’allò que és de tots i
per la manca d’un projecte col·lectiu i il·lusionant.
•Per tant, volem transformar l’actual marc polític i el model econòmic que ens han portat
fins a aquesta situació. Pensem que, malgrat les seves limitacions legals, l’Ajuntament
és una eina cabdal per aconseguir-ho.

Com fer-ho possible?
•Ho volem fer a través del compromís amb els moviments socials, veïnals i sindicals,
amb els professionals i els treballadors dels diferents àmbits, amb gent políticament
organitzada i amb la contribució de la ciutadania en general. Ho volem fer amb un
programa comú. Ho volem fer amb més control i seguiment del dia a dia municipal i de
l’acompliment dels programes electorals. Tot això ho volem fer amb una radical
participació ciutadana, que ha de ser promoguda des del Consistori, cosa que implica la
total transparència en la gestió municipal mitjançant informacions a l’abast de tothom.
•Cal obrir un procés amb una àmplia participació per crear una majoria. Un procés obert
a la gent, a les organitzacions socials, als moviments i als partits polítics, que ens
permeti treballar conjuntament a partir d’uns principis comuns i d’uns objectius concrets,
per tal de fer possible l’inici d’aquesta confluència i guanyar l’Ajuntament de Vilafranca.
•Per començar aquest procés hem de comptar amb les iniciatives ja existents, però
també amb d’altres que haurem d’anar sumant, com ara són els moviments socials,
veïnals i sindicals, els professionals i els treballadors dels diferents sectors, els
col·lectius políticament organitzats i la ciutadania en general. D’una manera conjunta i
col·lectiva podrem concretar les propostes per transformar Vilafranca i les seves
institucions.

Principis i compromisos bàsics
•Aquests principis i compromisos s’han d’emmarcar en
l’àmbit de les competències de les administracions locals,
però no són elements clau del projecte. La redacció
definitiva d’aquests punts dependrà de les comissions
obertes a tothom.
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El què? JUSTÍCIA SOCIAL
1. Drets bàsics, una vida digna dels ciutadans i igualtat d’oportunitats
•Programa comú amb les entitats, associacions i moviments socials.
•Defensa dels drets socials i dels serveis públics.
•Dret a una atenció sanitària i a una assistència social de qualitat (no pot ser
un privilegi només a l’abast d’una minoria).
•Educació pública i de qualitat (és el futur de Vilafranca).
•Habitatge per viure dignament.
•Renda mínima, alimentació adequada i subministrament suficient d’aigua, llum
i gas.
•Dret a un treball digne. Lluita contra l’atur.
•Defensa del patrimoni col·lectiu.
•Urbanisme al servei de les persones. Una vila sense barreres
arquitectòniques.
•Impuls de la cultura com a element de cohesió social i transformació.
•Esport de base com a espai de transmissió de valors.

2. Majoria social per una economia ètica i sostenible
•Economia amb justícia social.
•Política fiscal municipal progressiva i amb una orientació mediambiental.
•Xarxes d’economia social, cooperativa i de proximitat. Creació d’un servei
d’assessorament tècnic i financer.
•Polítiques econòmiques i socials sostenibles en el temps.
•Energies renovables.
•Transport públic.
•Banca ètica.

3. Majoria social pels drets ciutadans
•Promoció i suport de l’acció als moviments socials i veïnals.
•Polítiques específiques per evitar l’exclusió social en tots els àmbits.
•Igualtat de drets, deures i oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes de
Vilafranca.
•Lluita contra tota discriminació.
•Igualtat de gènere.

El com?
CONTRACTE ÈTIC AMB LA CIUTADANIA
4. Codi ètic
•L’ètica com a valor essencial del càrrecs públics. Compliment del Codi Ètic de
Guanyem Vilafranca.
•Limitació de mandat a dues legislatures.
•Control dels càrrecs públics. Els càrrecs electes han de retre comptes davant
de la ciutadania. Impuls de procediments, com les consultes, per censurar i/o
revocar els regidors.
•Independència financera.
•Limitació de sous. Un sol sou públic.
5. Transparència i participació en la gestió municipal
•Pressupostos participatius (noves inversions...) de caràcter vinculant.
•Formes de democràcia directa.
•Referèndums. Establiment de la normativa que els regularà.
•Informació municipal a l’abast de la ciutadania.

6. Territorialitat
•Vilafranca del Penedès ha d’assumir un paper clau en l’àmbit funcional i en la
futura vegueria del Penedès. Les polítiques municipals han de tenir en compte
aquest fet.
•L’Ajuntament i la vila han de fer un esforç de coordinació i cooperació amb els
altres pobles, viles i ciutats penedesencs per tal de generar sinergies positives
en favor de la ciutadania del territori.

DRET A DECIDIR
•Dret a participar, dret a decidir-ho tot.
•Dret a l’autodeterminació.
Els ciutadans i les ciutadanes hem
d’expressar la nostra voluntat sobre el
model de relacions amb l’Estat i el procés
d’independència de Catalunya.

