
 

 
 
 
 
DECLARACIÓ DE SABADELL D’ICV-EPM: POBLES I CIUTATS PER 
L’EQUITAT, L’ECOLOGIA I L’ECONOMIA AL SERVEI DE LA GENT 
 
 
Els alcaldes i les alcaldesses, els regidors i les regidores d'ICV-EPM 
portem anys denunciant el model de creixement neoliberal. Ara, davant 
la greu situació de crisi econòmica apostem per fer-hi front també des de 
les polítiques locals. Els càrrecs electes d'ICV i de les EPM constatem que 
les polítiques econòmiques neoliberals han portat a la destrucció del 
capital productiu del nostre país i a augmentar la vulnerabilitat dels 
sectors més desafavorits de la nostra societat.  
 
Els qui han protagonitzat i dissenyat les polítiques neoliberals imperants 
difícilment poden aportar ara les solucions. No es tracta de repensar el 
capitalisme, sinó de construir un nou model econòmic que estigui al 
servei del benestar de les persones.  
 
Davant la situació de crisi apostem per uns governs locals forts 
econòmicament i competencial per reforçar les polítiques de proximitat. 
Els càrrecs electes d'ICV i de les EPM ens comprometem amb la lluita per 
l'equitat, amb pobles i ciutats sostenibles i per una economia al servei de 
les persones. 
 
La nostra màxima preocupació són les situacions que afecten els milers 
de treballadors i de treballadores que han perdut o estan a punt de 
perdre la seva feina, els ciutadans i ciutadanes que no poden fer front a 
la seva hipoteca o al seu lloguer i l'augment de la pobresa i les condicions 
dels col·lectius més vulnerables. 
 
Avui els ens supralocals, consells comarcals i diputacions, són 
observadors de la realitat sociolaboral i econòmica del seu territori. Hem 
de fer un salt qualitatiu convertint les futures vegueries en instruments 
de planificació i foment  de les economies locals. Hem de convertir els 
ajuntaments en elements actius de foment de la globalització que 
construeixin sistemes econòmics locals, sostenibles, interconectats entre 
ells.  
 
El món local reclamem més instruments per fer front a les desigualtats 
de les nostres ciutats i pobles i volem contribuir en l'impuls d'un nou 
model de creixement econòmic. Un nou model de creixement que no 
depredi ni els recursos ni el territori, al servei de les persones, que tingui 
en compte les potencialitats de la ciutadania i dels territoris i el seus 
entorns.  
Per tot això: 



 
 

• Demanem modificar els límits actuals a l’endeutament públic dels 
ajuntaments i organismes supralocals. Amb aquesta mesura 
d’arribar fins al 4% de l’endeutament, els governs locals podran 
impulsar, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, les 
inversions en equipaments d’atenció directa a les necessitats 
bàsiques de la ciutadania, així com aquelles que millorin 
l’accessibilitat i la qualitat de vida de les persones: xarxa educativa 
0-3 anys, equipaments residencials assistits, biblioteques ... 

 
• Reforçarem, pressupostàriament i organitzativa, la xarxa i els 

serveis d’atenció a les persones més vulnerables. Apostant pel 
total desplegament dels serveis definits per la Llei de Serveis 
Socials de Catalunya i la Llei d’Atenció a les Persones amb 
Dependència. 

 
• Impulsarem un nou programa específic destinat a cobrir les 

necessitats de les ciutadanes i dels ciutadans que més pateixen la 
crisi: més  pressupost per a beques de menjador escolar, més 
ajudes socials, reduccions fiscals per a famílies amb necessitats 
etc., nous tipus tarifaris per al transport públic, tarifació social dels 
serveis municipals, priorització dels programes per a la inclusió de 
forma transversal en tots els àmbits municipals. 

 
• Impulsarem les polítiques contemplades en el Pacte Nacional per 

l’Habitatge: construcció del parc necessari d’habitatge protegit 
oficial (HPO) i apostarem pels programes de rehabilitació 
d’habitatges. 

 
• Exigim, des dels ajuntaments, que la crisi no sigui una excusa per 

eludir els compromisos governamentals en la lluita contra el canvi 
climàtic. Apostem per un pla de renovació de les fonts d’energia,  
amb l’impuls de les  energies alternatives com a forma de generar 
nous jaciments d’ocupació i d’innovació. Alhora, ens comprometem 
a continuar desenvolupant, igualment des dels ajuntaments, plans 
d’estalvi energètic, d’implantació i d’utilització de nous sistemes 
d’obtenció i estalvi d’energia en les instal·lacions i vies públiques, i 
a fomentar la difusió d’aquests sistemes entre els nostres veïns i 
les nostres veïnes, amb incentius fiscals municipals, com són la 
reducció de les taxes que millorin les polítiques de residus, l’estalvi 
d’energia i la implantació de polítiques sostenibles... 

 
• Apostem per cogestionar, des de les actuals diputacions i, en el seu 

cas, des de les futures vegueries, un nou Fons per a la Recerca i el 
Desenvolupament Sostenible, que hauria de crear el govern 
central, finançant-lo amb un impost extraordinari sobre el sector 
financer. Aquest nou Fons ha de servir per impulsar a nivell local 
els programes d’innovació empresarial. 

 



• Elaborarem un nou programa de polítiques actives de foment de 
l’ocupació i la formació a nivell local. En matèria d’ocupació hem de 
convertir els ajuntaments, mitjançant els seus serveis municipals 
d’ocupació, en administració actuant, proposant activitats i serveis 
complementaris que impulsin la formació, el reciclatge i 
l’autoocupació. 

 
• Vetllarem per garantir les reserves de sòl equilibrades i necessàries 

per a l’activitat econòmica en els nostres municipis, defugint de la 
febre especulativa immobiliària dels darrers anys. Creació de nou 
sòl econòmic en els nostres pobles i les nostres ciutats de forma 
coordinada entre els municipis, evitant el model d’un poble, un 
polígon industrial. 

 
•  Apostem per una gestió financera que es guiï per l’austeritat   com 

a valor, reduint la despesa de l’administració en aquelles accions 
que no tenen incidència directa en els serveis a la ciutadania. 

 
• Aplicarem una política financera sensata en els nostres 

ajuntaments. No preveient ingressos que difícilment es podran 
assolir i impulsant mesures de lluita contra el frau. Treballarem 
amb uns pressupostos fruit de programes i objectius concrets, per 
tal de diferenciar entre els que són imprescindibles i els que no ho 
són i amb indicadors d’avaluació dels seu grau de compliment. 

  
• Proposarem, en les ordenances fiscals, bonificacions i/o 

subvencions a les empreses que augmentin la contractació 
indefinida o desenvolupin plans d’igualtat. Establirem una “taxa 
zero” per aquelles persones que, un cop expulsades del mercat de 
treball, s’estableixin pel seu compte; així com dotarem de més i 
millors recursos, mitjançant programes de subvenció, als 
comerciants i a les treballadores i els treballadors autònoms que, 
al cap i a la fi, generen una bona part de l’ocupació de qualsevol 
municipi. 

 
 
 
 

Sabadell, 21 de novembre de 2008 


