Estratègia per a les eleccions comunals

Vicenç Alay
Durant 4 anys tots els comuns han estat governats per un mateix color polític. Només al
darrer tram de la legislatura del Govern, liberals i demòcrates han escenificat una separació.
Durant més de tres anys, liberals, demòcrates i coalició d’independents han practicat una
política comunal basada en l’austeritat, nul∙les inversions, retallades socials i ajuts a
associacions i clubs esportius. El pitjor de tot ha estat la total incapacitat de consensuar
acords sobre la mancomunitat de serveis que tant van prometre la darrera campanya de les
eleccions comunals.
El PS fa una proposta per sumar amb l’objectiu de capgirar les polítiques conservadores, o
fins i tot amb voluntat regressiva, que actualment estan aplicant els equips de govern
comunals. Això implica que el PS ha d’impulsar consensos amplis amb forces polítiques,
agrupacions d’electors i independents que es moguin sota una mateixa voluntat d’avançar
en polítiques modernes que permetin una millor gestió comunal, més democràtica i
participativa i que permeti oferir uns millors serveis als ciutadans.
D’altra banda, es dóna el cas que en algunes parròquies, la majoria comunal actual aposta
per una determinada política de gestió que és contrària a una àmplia visió de la ciutadania i
que, a més, arrossega les finances comunals a situacions que exigiran un enorme esforç per
tornar‐les a restablir en unes condicions raonables. Per responsabilitat, el PS ha de sondejar
la possibilitat d’unir el màxim de forces que estiguin a favor de capgirar la situació actual. El
PS no pot viure d’esquena a la degradació. És per això que determinades parròquies també
exigeixen un consens polític ampli per superar unes polítiques comunals que les porten a la
ruïna.
Les darreres eleccions generals han demostrat la capacitat d’aglutinar del PS. Cal anar
reforçant la coalició amb el partit dels Verds d’Andorra, Iniciativa Ciutadana i tots els
independents que han donat suport a la coalició JUNTS. Però, no ens podem quedar aquí,
cal seguir cercant consensos i aglutinant persones que comparteixin un projecte comú, ja
sigui per la via de la militància, ja sigui per la via de les coalicions.
Les eleccions comunals han de portar el PS a presentar‐se en candidatures obertes,
progressistes, amb un programa que doni resposta a les preocupacions dels ciutadans i
adaptat a les necessitats de les parròquies i sobretot amb noves maneres de fer política.
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Resolució
‐

S’acorda que cada comitè local tingui marge de maniobra per poder decidir quina ha de
ser l’estratègia d’aliances més adequada amb l’objectiu de proposar als ciutadans
d’aquella 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 de suposar una alternativa a les actuals polítiques d’austeritat sense
sentit. Han d’atendre de forma particular les situacions econòmiques o socials en les
quals es trobi cada una de les parròquies i els temes que tinguin major incidència tant en
la gestió comunal com en la qualitat de vida dels seus ciutadans.

‐

Així també, es considera important assegurar la necessària coherència política a totes les
candidatures amb les quals concorri i doni suport el Partit Socialdemòcrata. Aquesta
coherència s'ha de manifestar en dos àmbits:




En primer lloc ha d'existir una sintonia del programa de cada candidatura
amb les línies polítiques acordades en aquest mateix congrés i congressos
anteriors.
En segon lloc, és necessària com a mínim la designació per part del Partit
Socialdemòcrata d'un dels dos càrrecs de cònsol de cada candidatura. Alhora,
cal considerar un nombre mínim de persones pròximes al Partit
Socialdemòcrata que integrin la llista.

‐

Les sigles PS es consideren identificadores del nostre projecte i, tot i formar part d’una
coalició, la seva visualització és necessària perquè els electors puguin donar suport a la
nostra formació. És per això que independentment del tipus d’aliances que es puguin
produir en una parròquia, les sigles PS han d’aparèixer al nom de la candidatura o a les
seves sigles.

‐

En cas que un comitè local plantegés un projecte de candidatura amb especificacions
que no s’adaptessin completament a allò acordat en aquesta ponència, s’habilita el
Comitè Directiu a validar el suport a aquella candidatura en qüestió.

Andorra la Vella, 5 de maig del 2015
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