Proposta ponència
XVIIè CONGRÉS ORDINARI DEL PS, 29 de juny del 2019

Revisió i actualització de la política comunal
Gerard Alís, Ferran Goya, Dolors Carmona, Joan Sans, Judith Salazar i Cèlia Vendrell
Al llarg del recorregut del Partit Socialdemòcrata s’han aprovat, entre altres, diverses
propostes congressuals relatives a la política comunal. S’ha arribat a acords relatius a:
● estratègia per a possibles pactes electorals amb d’altres formacions o
independents,
● tronc comú a nivell programàtic que havien de respectar, com a contingut mínim,
les llistes electorals que integressin la marca PS,
● modificar la llei electoral en relació amb el nombre d’integrants d’un consell de
Comú, d’un sistema d’elecció més proporcional o de la composició menys
polititzada de les meses electorals.
Enguany, l’esperit d’aquests acords congressuals continua sent vigent, però la prudència
obliga a revisar‐los per tal de decidir si cal fer una actualització que en confirmi la plena
vigència per a l’any 2019.

Així doncs, aquesta ponència, que reprèn com a punt de partida inicial la línia dels acords
ja presos, s’estructurarà entorn de tres grans eixos: estratègia, programa i funcionament
electoral.

1. ESTRATÈGIA D’ALIANCES
Cada comitè̀ local ha de tenir marge de maniobra per poder decidir quina ha de ser
l’estratègia d’aliances més adequada, amb l’objectiu de proposar als ciutadans de cada
parròquia una candidatura a les eleccions comunals.
Les possibles aliances o coalicions amb altres forces polítiques, agrupacions o
associacions d’electors o persones independents, han d’atendre de forma particular les
situacions econòmiques o socials en què es trobi cada parròquia i els temes que tinguin
major incidència en la qualitat de vida de la seva ciutadania.
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No obstant aquesta autonomia local, en cas que un comitè̀ local plantegés un projecte
de participació en una candidatura prou específic ‐des del punt de vista ideològic‐,
s’habilita el Comitè̀ Directiu a validar o no el suport a aquella candidatura i els termes
d’aquest suport, en el cas que escaigui.

2. CONTINGUT PROGRAMÀTIC
2.1. Valors
Sobre els valors de participació ciutadana, treball en equip, proximitat, responsabilitat,
solidaritat i sostenibilitat es bastiran, en tot o en part, els acords preelectorals amb
d’altres agents polítics aliens al PS, així com els programes polítics del Partit
Socialdemòcrata per a les eleccions comunals 2019.

2.2. Estructura programàtica
Sota el concepte “La parròquia, un espai per viure” s’articularan, en tot o en part, les
negociacions amb d’altres agents polítics, així com els programes electorals, entorn de
quatre grans eixos:
● Els serveis socials comunals: pilars fonamentals de l'Estat del benestar i de la
lluita contra la desigualtat
● Urbanisme i mobilitat al servei de les persones
● Comuns com a paradigma de l’open government (participació i govern ciutadà
acompanyada de transparència dels gestors i en la gestió)
● Regulació legislativa del funcionament comunal

3. CANVIS EN EL FUNCIONAMENT ELECTORAL
3.1. Composició dels comuns
a. Aprimar la composició́ de l’ens comunal a través d’una composició́ comunal
que no excedeixi els 10 consellers comunals.
b. Suprimir la figura del cònsol menor.
c. Repartiment totalment proporcional.
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3.2. Foment de la democràcia participativa
a. Incrementar el nombre de col∙legis electorals i de les meses de vot, més enllà̀
de les seus comunals i de les capitals parroquials, per afavorir i facilitar
l’exercici del vot, apropant les urnes als electors.
b. Nova composició́ de les meses electorals per ciutadans convocats per sorteig
de manera que la ciutadania gestioni el procés de votació́.
c. Ampliar i millorar el procés electoral (vot per correu i vot electrònic) per tal de
reduir l’abast del vot per dipòsit judicial a raons d’excepcionalitat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
En el XVIIè Congrés ordinari del Partit Socialdemòcrata s’acorden les següents decisions:
A) El Comitè Directiu és l’òrgan que haurà de validar, en última instància, les aliances
que es proposin des dels comitès locals, segons les especificitats de cada parròquia.
B) L’esquema de contingut (valors i estructura) que es proposa constitueix, en tot o en
part, un punt de partida per a la negociació amb altres actors polítics, així com una guia
per als programes electorals.
C) S’habilita el Grup Parlamentari Socialdemòcrata perquè impulsi una proposició de
llei que incorpori les mesures proposades en aquesta ponència en relació amb la
composició dels comuns i el foment de la democràcia participativa.
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