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1.  CAP A LA RUPTURA DEMOCRÀTICA I INDEPENDÈNCIA DELS PAÏSOS 
CATALANS 
 
El municipi és l’espai on es desenvolupen les relacions veïnals, culturals, associatives 
i, sovint, laborals, d’on emergeixen una plural i multiforme varietat d’organitzacions, 
grups, associacions i col·lectius que actuen i incideixen dia a dia en els diferents 
àmbits de la realitat. 
Per això, i degut al seu paper fonamental com espai d’autoorganització i politització 
popular, considerem que el municipi conforma l’àmbit de partida des d’on els 
subjectes socials han impulsat fins ara i han de continuar impulsant, des de baix, el  
procés cap a la independència i la transformació social. Tenim en la història molts 
exemples on els municipis han jugat un paper clau en l’activació des de la base de 
processos constituents. Foren els ajuntaments els que a l’Estat espanyol 
proclamaren, el 14 d ’abril de 1931, la II República. O foren també els municipis els 
que, el 13 de setembre de 2009 a Arenys de Munt, iniciaren l’onada de centenars de 
consultes municipals que va obrir l’actual procés independentista a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya (CAC). En aquest sentit, la CUP considera els municipis i 
barris com el marc territorial de referència des d’on posar en marxa o continuar 
impulsant des de baix:  
1. La construcció nacional dels Països Catalans; 2. La ruptura democràtica cap a la 
independència; i, 3. L’obertura d’un procés constituent radicalment participatiu i 
transformador  per l'emancipació social, de gènere i medi ambiental. 
 
1.1   L’ACTIVACIÓ D’UN PROCÉS CONSTITUENT PER A CANVIAR-HO TOT 
 
La CUP aposta per l’obertura d’un Procés Constituent com instrument de transició, de 
participació i control popular i de construcció d’un nou Estat independent on es facin 
plenament efectius els principis democràtics i de justícia social. Un procés constituent 
és una acumulació de forces conscient i de contrapoder que aspira a destituir les 
velles institucions per construir un nou sistema polític, econòmic, social i cultural al 
servei dels interessos de la majoria social. Tradicionalment s’han diferenciat dos 
formes històriques d’exercir el Poder Constituent: 
Una, que deriva de la tradició americana i que partint d’una separació radical entre 
Poder constituent sobirà (el poble) i poder constituït no sobirà (el parlament), requereix 
inevitablement la participació directa de la ciutadania en el procés. 
I una altra, derivada de la tradició francesa que al substituir el concepte de sobirania 
popular per el de sobirania de la nació, barreja i confon els poders constituent i 
constituïts i introdueix la lògica representativa en l’exercici del Poder Constituent, 
permetent l’aprovació de la Constitució per l’òrgan representatiu, considerat agent 
natural de la voluntat nacional, i sense la intervenció del poble. La CUP aposta per un 
procés constituent profundament participatiu com a l’únic que pot garantir que el nou 
text constitucional estableixi un reconeixement de drets, un disseny de les estructures 
d’Estat i un model econòmic i productiu al servei de les classes populars, dels 
col·lectius socials desafavorits i respectuós amb el territori i l’entorn. 
 
2.   LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I LA DEMOCRÀCIA DIRECTA. 
 
Els municipis, que són l’àmbit d’actuació política i administrativa més propera a la 
ciutadania, són l’espai on més fàcilment es poden construir estructures que permetin 
la participació directa i constant del conjunt de la població. Algunes d’aquestes 
iniciatives no requereixen res més que la voluntat política per part dels partits presents 
a les institucions i són una bona eina per començar a gestar una canvi polític a nivell  
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global. En l’àmbit municipal, més enllà de la ideologia i la idiosincràsia local, allò que 
caracteritza l’acció política de la CUP és la seva aposta per la participació directa de 
la població en els afers municipals. Des de la CUP hem d’entendre la participació de 
les classes populars com l’embrió d’un nou model democràtic, econòmic i social que 
permeti revertir l’actual presa de decisions, consolidant un model de baix a dalt. Cal 
treballar per oferir al conjunt de la ciutadania, de les classes populars, eines que 
permetin participar directament del seu entorn social i de les decisions polítiques que 
els afecten directament. Partint d’aquests plantejaments la CUP, allà on governi o on 
obtingui representació adoptarà la participació de les classes populars com a eix 
transversal i fonamental del seu discurs i de la seva acció política. L’experiència 
demostra que fins i tot allà on la CUP no governa, el seu discurs sobre participació, 
difícilment rebatible, pot forçar als altres actors polítics a assumir la cessió d’espais 
de participació directa més enllà de les institucions. Amb la voluntat d’executar un 
procés d’aprofundiment democràtic en els municipis plantegem una sèrie de 
propostes i mesures correctores de l’actual sistema orgànic municipal per reactivar 
l’actual democràcia de baixa intensitat. Sabem que no és una tasca senzilla, que és 
una aposta en què els resultats no sorgiran immediatament, però que és necessària 
per transformar i democratitzar el sistema. A causa de l’ambició de poder de la classe 
política que durant molts anys ha deixat la població al marge de les decisions i de la 
responsabilitat que els pertoca, urgeix iniciar un procés pedagògic i insistent per 
acostar-nos a una democràcia real, amb l’aproximació de la presa de decisions a la 
població. 
 
L'objectiu d’aquestes propostes van orientades a: 
 
-   Atorgar a la població el protagonisme en els processos de gestió municipal. 
 
-   Afavorir i potenciar els mecanismes de participació directa. 
 
- Potenciar l'organització col·lectiva, la corresponsabilitat de la població i la màxima 
transparència en la gestió municipal. 
 
-  Iniciar processos reals de descentralització administrativa, política i de recursos, per 
apropar les decisions a la població i possibilitar la seva participació de forma efectiva. 
 
-  Potenciar i posar en marxa criteris per a una administració transparent, 
desburocratitzada, àgil i eficaç. 
 
2.1. DEMOCRÀCIA DIRECTA 
 
La CUP aposta per crear estructures estables de participació que superin les actuals 
limitacions de les institucions municipals: 
 
   -  Les Assemblees Municipals Obertes (AMO) són el mecanisme que ha de permetre 
a la ciutadania incidir en els espais de política municipal. 
 
   -  Creació del ROM (Reglament Orgànic Municipal) i de Reglaments de Participació: 
els reglaments de participació ciutadana permeten recollir tots els mecanismes i 
canals de participació que es poden dur a terme des d’un Ajuntament: pressupostos 
participatius, consells sectorials, consultes o referèndums, participació en els plens 
per part de persones, entitats...  
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  -   Referèndums municipals: Entenem el referèndum com una eina de participació 
ciutadana que cal normalitzar i utilitzar com a mètode d’intervenció política habitual. 
La convocatòria d’un referèndum ha de convertir-se i s’ha d’entendre com un element 
fonamental de democràcia directa. La convocatòria de referèndums ha de servir per 
implicar el conjunt de la població en la presa de decisions col·lectives, especialment 
en aquelles decisions polítiques d’interès general de competència municipal. Perquè 
el referèndum sigui una eina realment útil i sigui percebut com un mecanisme 
d’incidència real cal que tingui garanties de que la decisió presa per la ciutadania serà 
vinculant per les institucions. La iniciativa de convocar referèndums pot sorgir de 
qualsevol dels òrgans de participació ciutadana o directament de la ciutadania. 
 
- Dret de petició i proposta, per tal de que el ciutadà pugui dirigir-se  a qualsevol 

autoritat o  òrgan municipal per sol·licitar, informacions, aclariments o 
documentació en relació a la gestió municipal. Així mateix, qualsevol ciutadà 
podrà demanar que es realitzin actuacions als òrgans municipals mitjançant 
suggeriments, iniciatives, propostes d’ actuació sobre afers de competència 
municipal, amb la finalitat de millorar el funcionament dels serveis públics. 

 
 -    Obertura dels Plens Municipals: Els plens municipals, tot i ser un òrgan municipal 
on es prenen decisions importants que afecten al conjunt del municipi i de la 
ciutadania acostumen a ser espais tancats amb dèficits de participació ciutadana. Els 
plens s’han d’obrir a la ciutadania, la qual cosa implica: 
 
-   Fer la màxima difusió dels dies de celebració dels plens i el contingut dels 
mateixos. 
       
-    Torn popular dels Plens Municipals: Que la ciutadania, les entitats culturals i les 
associacions cíviques puguin formular preguntes als regidors/es en  l’apartat de precs 
i preguntes dels Plens Ordinaris. 
 
-   Presentació de mocions a l’ ordre del dia. Les entitats i associacions cíviques 
inscrites en el Registre d’ Entitats Jurídiques de la Generalitat podran presentar 
mocions per tal de que s’ incorporin a l’ ordre del dia del Ple amb la designa de la 
persona que la defensarà al Ple. 
 
 -    Informar a tota la població dels acords presos en els plens i el sentit del vot dels 
grups municipals. 
 
 -    Pressupostos Participatius: El pressupost municipal és la principal eina de gestió 
d’un Ajuntament. En el pressupost municipal es concreten les despeses que 
l’Ajuntament farà al llarg de tot l’any. És per això que si volem avançar cap a una 
democràcia més participativa i fomentar la pràctica de la transparència en la gestió 
municipal és fonamental que la decisió d’aquestes accions es sotmetin a participació 
ciutadana. En això consisteix el Pressupost Participatiu: és la ciutadania qui decideix 
directament com i en què es gasten el diners municipals anualment. 
 
2.2 TRANSPARÈNCIA 
 
Per la CUP la transparència és un eix fonamental de la política municipal per tal d’ 
aconseguir una gestió més eficaç i més eficient dels recursos i serveis que s’  
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ofereixen al municipi. Les noves tecnologies de la informació i comunicació 
possibiliten aprofundir la relació bidireccional entre administració i ciutadania.  
 
Les mesures que volem implantar són: 
 
      -  Que els partits polítics representats en el plenari, presentin anualment al 
secretari municipal o a l’interventor la declaració anual de despeses i ingressos del 
partit. 
 
      -  Creació del Portal l’ Ajuntament Obert, on sigui fàcil i accessible per la 
ciutadania el seguiment de projectes de col·laboració, de projectes urbanístics, la 
consulta dels anuncis i licitacions públiques, dels contractes de serveis, de 
subvencions i de la informació econòmica i financera del municipi.    
 
      -  Publicació de les dades que fan referència als ingressos dels regidors i 
regidores i dels grups municipals al web de l’Ajuntament. 
      
      -     Publicació dels comptes de la Comissió de Festes. 
 
      -     Abolir els privilegis dels càrrecs electes. 
 
      -  Integració de mesures socials en el plec de clàusules generals de la 
contractació aplicables a les empreses que contractin amb l’ Ajuntament. 
 
Amb aquesta mesura la CUP vol contribuir a contribuir a configurar una economia 
sostenible a nivell ètic, social i ambiental lligada al desenvolupament local. La 
contractació pública és també política pública en tant que la contractació pública pot i 
ha de contribuir a aconseguir objectius socials i mediambientals, de la mateixa 
manera que altres actuacions finançades per les administracions amb recursos 
públics. 
 
Des d'aquesta perspectiva no hem de possibilitar transferències de fons públics a 
empreses que contaminin, que incompleixin normes relatives a la seguretat i salut en 
el treball, que no respectin els drets laborals o que no compleixin amb els objectius 
d'integració i igualtat del nostre marc normatiu. 
 
- Contractació pública sota els principis de publicitat i concurrència.  

 
- Defugir dels contractes mitjançant el procediment negociat sense publicitat. 

 
Actualment, molts dels contractes que l’ Ajuntament està celebrant es fan mitjançant 
el procediment negociat sense publicitat, que permet contractar obres que no superin 
els 200.00 € i contractar el subministrament de serveis que no superin els 60.000 € 
sense que sigui necessari donar publicitat al procediment. 
La CUP vol acabar amb aquesta pràctica al municipi i que tota la contractació es faci 
amb publicitat i concurrència, amb justificació de cada elecció. 
 
- Publicació anual dels proveïdors de l’ Ajuntament.  
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En cap cas, la CUP consentirà els proveïdors perpetus i cada any es publicarà i 
difondrà al web de l’ Ajuntament la relació d’ empreses i autònoms que hagin donat 
serveis o realitzat treballs per l’ Ajuntament. 
 
 
3.   LLUITA CONTRA L’ATUR I L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA. 
 
Entre les necessitats més bàsiques i urgents de les classes populars hi ha la lluita 
contra l’atur i per a crear una economia al servei de les persones, de la majoria. En 
aquests sentit l’àmbit local i la proximitat són espais idonis per a la generació 
d’alternatives, tant des de l’àmbit social com des de l’institucional, que contribueixin a 
forjar alternatives nacionals i internacionals.  
Els municipis tenen una certa capacitat d’incidència en aquest àmbit i, alhora, hi ha 
molts agents socials de l’entorn de la Unitat Popular que estan treballant en una línia 
molt semblant a la nostra: cooperatives, entitats de l’economia social, gent del 
sindicalisme de base... Tanmateix, cal ampliar la perspectiva a nivell supralocal 
(comarcal, territorial, regional) per construir alternatives viables per si mateixes i útils 
per a amplis sectors de població. 
 
3.1 SITUACIÓ EN L’ÀMBIT MUNICIPAL 
 
La conjuntura econòmica actual de crisi,el model pressupostari dels ens locals i les 
pràctiques amb relació a la gestió de serveis que han dut a terme molts ajuntaments 
en els darrers temps condicionarà molt les polítiques públiques d’aquests ens, en 
especial les que afecten les polítiques socials. La base del finançament municipal han 
estat els impostos i les taxes, algunes de les quals tenen a veure amb els sectors 
econòmics més especulatius, com són la construcció amb aquestes finalitats i les 
subvencions provinents de l’administració de l’estat i l’autonòmica. L’esclat de la 
bombolla immobiliària i la política estatal de reducció del dèficit públic a través de la 
davallada de la despesa han fet minvar els ingressos municipals i s’espera que hi 
haurà noves reduccions d’ingressos en els propers, com a mínim, 5 anys. Davant 
d’aquesta situació, la CUP defensa que els ajuntaments siguin una peça activa per la 
transformació de l’actual sistema neoliberal basat en el màxim benefici per sobre dels 
drets de les persones. 
La CUP aposta per un model que fomenti la participació ciutadana en contraposició 
de l’ideari neoliberal que cedeix l’espai urbà i social al mercat, en detriment dels 
serveis públics. Cal reprendre la noció autèntica de ciutadania com a subjectes actius 
i actives de drets i deures envers la societat. Cal cercar solucions transformadores, és 
a dir, programes universals de benestar social, de reconeixement de drets socials, 
tributació progressiva, polítiques macroeconòmiques per la creació de condicions de 
plena ocupació, un sector públic sòlid, una proporció significativa de propietat pública 
o col·lectiva i la presa de decisions democràtica de les prioritats socioeconòmiques 
bàsiques. Al mateix temps, també cal potenciar solucions que pretenguin corregir els 
resultats no equitatius. 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
 
Municipalització de serveis públics: Cal una municipalització plena dels serveis que, 
en l’actualitat, l’ajuntament ofereix en règim de concessió. Amb gestió directa 
dedicarem el marge de benefici empresarial a generar ocupació, reduir despeses i 
millorar el servei. De la mateixa manera es reduirà la jornada a 35 hores sense  
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reducció retributiva (amb independència de la legislació vigent) per la creació de llocs 
de treball. Mentre no es puguin municipalitzar, els plecs administratius establiran: 
plantilla obligatòria mínima pel desenvolupament d’un servei, així com les hores de 
treball i retribucions. Les activitats que per qualsevol circumstància encara no es 
puguin municipalitzar tindran una retribució igual a la que correspondria amb el 
desenvolupament directe del servei. Tots els convenis col·lectius establiran el dret 
d’opció pels treballadors i treballadores davant l’acomiadament improcedent. 
 
Un país nou, una fiscalitat nova: Les actuals administracions catalanes pateixen una 
greu asfíxia financera degut, en gran mesura, a les polítiques neoliberals 
implementades en els darrers anys: reducció de la pressió fiscal a les grans fortunes i 
empreses (menys impostos i més desgravacions), rescats milionaris (directes i 
indirectes) a les entitats financeres, una lluita gairebé inexistent contra el frau fiscal i 
l’evasió de capitals i una corrupció generalitzada entre les elits polítiques i 
empresarials. Així mateix, la política de grans infraestructures, equipaments 
sobredimensionats i projectes faraònics aliens a les necessitats de la població han 
comportat un deteriorament important de les finances públiques. Als Països Catalans 
aquesta situació es 
veu agreujada per l’elevat dèficit fiscal que es manté amb l’Estat Espanyol. 
 
Propostes d’acció política municipal:  
 
    -     Impulsar polítiques de lluita i denúncia del frau fiscal.  
 
    -     Ajustar al màxim els preus i les taxes públiques a la renda dels individus. 
 
    -    Foment del treball i de la formació. Amb la formació de treballadors donem una 
sortida laboral a la ciutadania alhora que els preparem per gestionar els servies 
públics municipals.   
 
    -   Promocionar concursos per necessitats existents al municipi i subvencionar el 
projecte al nou emprenedor. 
 
    -     Wifi gratuïta al municipi i creació d’ un espai tecnològic amb impressora 3D.  
 
    -  Promoció del comerç de proximitat i el cultiu ecològic mitjançant fires 
temàtiques. 
 
    -   Recuperació i cessió als aturats de zones forestals tradicionalment dedicades al 
cultiu. 

 
 

3.2  ECONOMIA PÚBLICA I REMUNICIPALITZACIONS 
 
Finançament local i fiscalitat progressiva El primer que cal tenir present a l’hora 
d’encarar el finançament local i la fiscalitat és que el finançament local és injust. El 
finançament dels ajuntaments s’ha basat en les taxes i els impostos que tenen a veure 
amb l’especulació immobiliària i les subvencions estatals i autonòmiques, sovint 
finalista. Cal impulsar una modificació del finançament per tal que els principals 
ingressos dels ajuntaments no depenguin de la construcció ni de les subvencions, 
mitjançant mocions i altres actuacions institucionals.  



        Capgirem Sant Martí Sarroca  

 AM-CUP// Programa polític municipals 2015 8 

 

 
 
D’altra banda, des d’un posicionament d’esquerres, la CUP ha d’impulsar una 
fiscalitat progressiva i un augment de la despesa social, per tal de fer una efectiva 
redistribució de la renda. Suprimir o rebaixar les taxes sobre serveis essencials ja que 
són ingressos que no tenen en compte la renda dels ciutadans i de les ciutadanes i, 
per tant, tenen una afectació més gran a qui menys té. En qualsevol cas, es podrien 
establir sistemes de descomptes en funció de la renda. Suprimir determinats serveis 
que no siguin essencials o gravar-los fortament a través de taxes. 
 
Augmentar els criteris progressius dels impostos municipals: impost de béns 
immobles, impost de circulació de vehicles, etc. Cal una tributació progressiva. Per tal 
de finançar les mesures per a la igualtat social d’urgència pels casos que 
sobrevindran en els propers temps, cal que els ajuntaments disposin de fons per 
seguir duent a terme la seva funció social redistributiva.  
 
Per tant, des de la CUP s’aposta per augmentar els impostos a totes aquelles 
empreses i particulars que més guanyen i han guanyat a través d’impostos més o 
menys progressius. Imposar un recàrrec a l’IBI dels habitatges desocupats. Aplicar 
descomptes i exempcions de taxes i impostos municipals a les persones 
desocupades sense que cobrin prestació de desocupació o els que cobrin una 
prestació baixa o assistencial. Incrementar la despesa social. Cal un augment dels 
recursos municipals destinats a educació i sanitat per dirigir-los als col·lectius més 
desafavorits. La CUP aposta per una municipalització plena dels serveis que, en 
l’actualitat, l’ajuntament ofereix en règim de concessió. 
 
La municipalització implica un control absolut de l’ajuntament sobre els preus que 
s’apliquen –i, per tant, la possibilitat de l’abaratiment mitjançant pressió social– cosa 
que significa que tothom en pot fer ús independentment dels seus ingressos i 
representa unes millors condicions de treball per als professionals que hi treballen. A 
més a més, els beneficis econòmics que anteriorment es quedava l’empresa 
concessionària, són ara recaptats en la seva totalitat per l’ajuntament. 
 
Cap a una fiscalitat progressiva més justa: 
 
- Impost de Bens Immobles (IBI) 

 
 
No creiem convenient apujar l’ IBI , atès que l’ habitatge és un bé de primera 
necessitat. Actualment, aquest impost s’ aplica en funció del valor de la superfície del 
sòl i del tipus de la construcció. 

 
Els Ajuntaments poden variar el coeficient de l’ IBI entre el 0,4% i l’ 1,1% en el cas 
dels edificis residencials urbans, entre el 0,3% i el 0,9% en el cas dels immobles 
residencials rústics i entre el 0,6% i el 1,3% en el cas d’ immobles amb 
característiques especials. 
 
 
- Aplicar coeficients que siguin progressius en funció del valor del pis. 

 
D’ aquesta manera, un immoble amb una valoració cadastral de 200.000 € 
pagaria proporcionalment més que un immoble de les mateixes característiques 
però valorat en 50.000 €. 
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- Aplicar coeficients diferents de l’ IBI per distingir si un immoble té activitats 

comercials o de residència. Aplicar coeficients més reduïts per immobles 
residencials. 

 
- Bonificar l’ import de l’ IBI a famílies en què les persones empadronades en un 

habitatge (que no estigui llogat) es trobin en situació d’ atur de llarga durada i 
cobrin prestacions inferiors al salari mínim interprofessional. 

 
- Bonificació del 40% de la quota íntegra a les famílies nombroses i monoparentals, 

amb dos o més infants, sempre i quan l’ habitatge constitueixi l’ habitatge 
habitual de la família. 

 
Es tracta d’aplicar mesures excepcionals per a famílies en risc d’ exclusió social. 
La Llei de Hisendes locals no permet aplicar una exempció per a famílies 
necessitades, però sí  
permet la possibilitat que els Ajuntaments bonifiquin a aquestes famílies l’ import 
d’un impost que hagin de pagar.  

 
- Establir tipus impositius reduïts o bonificacions a la quota per habitatges eficients 

(d’ acord amb la seva classificació energètica). 
 
La introducció de criteris ambientals té el seu fonament en afavorir l’ eficiència 
energètica dels immobles i la disminució dels impactes ambientals. 

 
- Aplicar la bonificació del 20% de la quota íntegra de l’ IBI per habitatges amb 

sistemes d’ aprofitament de l’ energia solar (no acumulable amb la proposta 
anterior). 

 
- Exigir un recàrrec del 50% sobre els pisos que portin més d’ un any buits, 

independentment de que el propietari sigui un banc o grans empreses. 
 

Amb aquesta mesura volem incentivar el lloguer. La Llei d’ Hisendes Locals 
permet, opcionalment, que els pisos desocupats tinguin un recàrrec de fins el 
50% de la quota líquida de l’ IBI. Com a primera mesura, imposaríem aquest 
recàrrec als pisos en mans dels bancs. 

 
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica ( IVTM) 
 
Actualment aquest impost és proporcional a la potència del cotxe i el tipus de vehicle 
(nombre de cavalls, nombre de seients en el cas dels autobusos i kg de càrrega en el 
cas dels camions). Per tant, no té en compte la capacitat fiscal de la persona 
propietària ni el preu de compra, tampoc elements ecològics en funció del tipus d’ 
emissions o l’ edat del cotxe. 
La Llei d’ Hisendes Locals permet augmentar les quotes fins a un coeficient del 2 en 
el cas del vehicles en funció dels cavalls i també permet aplicar bonificacions de fins 
el 75% a vehicles de menys impacte sobre el medi ambient, en funció del tipus de 
motor, carburant,... 
 
- Multiplicar per 2 la quota per a vehicles molt contaminants de manera gradual. 

Aquest augment es faria de manera progressiva aplicant l´1,1 el primer any, l’ 1,2 
el segon any...i així successivament. 
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- Aplicar la bonificació del 50% als vehicles híbrids o elèctrics i publicitar-la per 

motivar el canvi de vehicle. 
 

- Perseguir el dumping fiscal. El fet que els municipis puguin aplicar un coeficient 
diferent en aquest impost augmenta el risc de que molts contribuents o empreses 
inscriguin els seus cotxes en municipis on l’ IVTM sigui més baix o fins i tot, en 
una altra comunitat autònoma. 

 
- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) 

 
Augmentar la bonificació actual del 10% fins al 30% de la quota de l’ impost per 
a les construccions, instal·lacions o obres en les quals s’ incorporin sistemes per 
a l’ aprofitament tèrmic o elèctric de l’ energia solar. 
 

- Taxa per recollida, tractament i eliminació d’ escombraries i altres residus urbans 
 
La CUP vol instaurar una taxa que sigui més ecològica i socialment més justes i que, 
a més, sigui eficient des del punt de vista de la seva gestió. Amb aquest objectiu 
volem introduir altres criteris alhora de tarifar el servei. 
 

 
- Exempció de la taxa per als habitatges buits. Actualment, la taxa s’ ha de pagar 

independentment de que l’ habitatge estigui buit. 
 

- Introducció de criteris de capacitat econòmica dels obligats al pagament, 
mitjançant la imposició de barems graduals que tinguin en compte el nombre de 
residents a l’ habitatge,  
la situació de jubilació o incapacitat absoluta, la viduïtat,  als beneficiaris d’ una 
pensió no contributiva, aturats de llarga durada, etc. 

 
- Reducció del 30% de la taxa de residus comercials als titulars de les activitats 

professionals, classificades com a productors mínims, amb una superfície d’ 
activitat igual o inferior als 30m2, sense personal depenent i tant si desenvolupen 
l’ activitat en llur domicili com si no. 

 
- Reducció del 30% per aquelles activitats que facin un ús constant de la 

deixalleria. 
 

- Introduir nous criteris a l’ epígraf  2n i 3r de la taxa que regulen els establiments d’ 
alimentació i de restauració. S’ han d’ aplicar diferents quotes fixes per aquells 
locals de menys de 50m2. 

 
Aquests criteris van orientats a superar la injustícia que suposa que un petit 
comerç tingui la mateix càrrega impositiva que un de gran, doncs la generació de 
residus no és la mateixa, i a més, actuen com a factor de protecció del petit 
comerç. 

 
- Introduir noves definicions a l’ epígraf 4t de la taxa que regula els locals 

comercials, industrials o mercantils, que permeti classificar de manera més 
acurada la seva generació de residus en funció de la superfície, nombre de 
treballadors i tipologia dels residus generats. 
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- Reducció del 30% de la quota a les activitats que comptin amb un certificat o 

distintiu de qualitat ambiental. 
 
La CUP entén que la gestió política de les taxes és també un marge de millora 
important. Una fiscalitat entenedora i consensuada genera menys oposició tant 
política com social. En aquest sentit, amb el sistema actual, les llars amb una 
generació de residus menor estan subvencionant, de facto, a les que en generen més 
i  des incentiven les bones pràctiques ambientals. La manera de corregir aquesta des 
incentivació és la introducció de beneficis fiscals a la recollida selectiva dels residus. 
D’ aquí l’ aposta de la CUP per la introducció d’ incentius ambientals per fomentar la 
prevenció de residus i el reciclatge. 
 
Cap a la municipalització dels serveis públics: 
 
Sant Martí Sarroca, arrel de la crisi econòmica, ha sofert en els darrers anys un nivells 
d’ atur molt elevats. 
 
Font: Idescat. Atur per sectors econòmics i franges d’ edat. 
 

Any Agricultura Indústria Construcció Serveis anterior Total 

 
 
  

2014 17,8 38,6 15,8 126,3 14,9 213,4 

2013 17,6 44,7 21,1 125,5 13,4 222,3 

2012 14,0 42,0 21,9 120,8 10,5 209,2 

2011 13,7 41,8 21,9 113,8 10,7 201,8 

2010 15,3 46,2 28,2 103,3 18,6 211,5 

2009 7,6 47,6 23,3 85,8 11,3 175,6 

2008 5,1 35,1 11,7 59,7 5,0 116,5 

2007 2,8 27,5 6,3 49,6 5,1 91,2 

2006 8,6 23,8 7,4 49,5 3,4 92,8 

2005 3,3 24,8 8,0 32,5 3,6 72,2 

 
Els sectors de població que presenten més aturats són els joves i els majors de 30 a 
45 anys. 
 
 
 
 

Edat Homes Dones Total 

 
 
  

De 16 a 19 anys 2,7 2,9 5,6 

De 20 a 24 anys 5,9 7,0 12,9 

De 25 a 29 anys 6,3 15,5 21,8 
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De 30 a 34 anys 8,5 17,8 26,3 

De 35 a 39 anys 12,3 19,1 31,4 

De 40 a 44 anys 14,1 22,1 36,2 

De 45 a 49 anys 9,6 7,8 17,3 

De 50 a 54 anys 10,9 10,7 21,6 

De 55 a 59 anys 4,9 17,4 22,3 

De 60 anys i més 7,8 10,2 17,9 

Total 83,0 130,4 213,4 

 
* El subratllat és nostre. 
 
Però d’ aquests dos sectors qui més ha sofert l’ atur son les dones i sobretot aquelles 
que es dediquen als treballs de la llar. 
 
A Sant Martí, des fa ja uns anys s’ ha privatitzat el servei de neteja dels edificis públics 
mitjançant la concessió del servei a una empresa que pertany a Holding Hoteler. 
 
La CUP vol activar el treball i la ocupació al municipi i una eina per assolir-lo és la 
municipalització de serveis. Per aquest motiu proposem:  
 
 
- Municipalitzar el servei de neteja dels edificis municipals. 
 
Amb aquesta mesura, un cop comprovat el cost que suposa l’ actual règim de 
concessió, que es va licitar el 2012 per un import de 89.281,95 €, iva exclòs, la CUP 
vol municipalitzar el servei per crear 8 llocs de treball a temps complert o 16 a temps 
parcial, respectant el conveni col·lectiu del sector en tant als sous i les altes a la 
Seguretat Social.  
 
Així mateix i amb el foment del cooperativisme que la CUP vol recolzar, la relació 
laboral que aquestes persones mantindrien amb l’ Ajuntament esdevindrà una decisió 
col·lectiva de les persones que estiguessin interessades. 
 
La CUP considerem que ja és hora d’ impulsar l’ ocupació local i que existeixen 
mecanismes per fer-ho, només cal voluntat política i nosaltres la tenim. 
 
- Municipalització del serveis de menjador escolar. 
 
Amb aquesta mesura volem fomentar el consum de productes de proximitat i també 
els ecològics, convertint als productors i comerços del nostre municipi en els nostres 
proveïdors. I alhora, volem fomentar l’ ocupació local amb aquells llocs de treball nous 
que s’ haurien de crear. Tot el municipi hi guanya econòmicament i el més important, 
les nostres filles gaudiran d’ una dieta saludable i casolana. 
 
- Municipalització de l’ aigua. 
 
Aquest és un projecte molt ambiciós que la CUP ha volgut portar a terme des d’ un 
inici. La pretensió és clara: volem una aigua de qualitat. Per tots és sabut que Sant 
Martí disposa d’ aqüífers naturals que ens ha permès gaudir d’ una aigua de qualitat 
durant molts anys. 
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L’ any 2005 es va externalitzar el servei, mitjançant el règim de concessió. Després de 
interessar-nos pel subministrament que rebem actualment, sabem que l’ empresa 
concessionària tracta l’ aigua de qualitat que extreu dels nostres aqüífers amb la que 
prové  del Ter-Llobregat, abans del retorn al municipi. 
 
La CUP vol portar a terme una auditoria del cost de la municipalització del servei amb 
tres objectius: 
 
-     Que l’ aigua que surt de les aixetes sigui la provinent dels aqüífers naturals. 
-    Formar aquella part de la plantilla municipal i a nous treballadors que hauran de 
gestionar el servei. Foment de l’ ocupació i formació. 
-   Fomentar la cultura de l’ aigua. L’ estalvi dels recursos naturals, nou hàbit de 
consum. 
 
 
4.  DRETS SOCIALS, JUSTÍCIA I REDISTRIBUCIÓ DAVANT LA CRISI 
 
L’esclat de la bombolla immobiliària ara fa 8 anys fou sense cap mena de dubte l’inici 
d’un camí per a moltes famílies ple de dolor, ràbia i frustració, en comprovar com 
aquesta situació els duia cap a l’abisme, per ofegar-se al mar de la misèria i la 
exclusió social. Les reformes laborals, la llei d’estabilitat pressupostaria, el rescat de 
la banca, el pagament del seu deute i l’execució de milers d’hipoteques bancàries ha 
estat sens dubte un atac molt greu a línia de flotació de la classe treballadora. 
L’aplicació sense cap mena de rubor durant aquests darrers anys de les polítiques 
neoliberals marcades per la troica, juntament amb les lleis executades pels diferents 
governs de l’estat espanyol o pels diferents governs autonòmics han estat molt dures 
per als destinataris, és a dir la classe treballadora. En conseqüència, l’atur de llarga 
durada, sense percebre cap emolument, que porta a situacions de pèrdua integral: 
habitatge, relacions socials i col·lectives, desestructuració familiar, autoestima, etc... 
Abocant la persona a la pobresa i la marginació. En un estudi recent de Càritas 
atribuïen a l’atur el desenvolupament de malalties físiques i mentals que en alguns 
casos s’han traduït en intents de suïcidi. Davant d’aquestes situacions cal posar al 
servei de la ciutadania les institucions, però no tan sols per solucionar el problema del 
moment, si no que també per iniciar des de les institucions el canvi de cicle i de 
mentalitat, creant una societat critica i rebel contra el sistema capitalista i els seus 
gestors. Els ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, no hi ha cap 
dubte que els ciutadans els consideren punts de referència a l’hora de resoldre 
qualsevol qüestió que ens afecti tan en la vida privada com en la col·lectivitat. Davant 
d’aquesta circumstància, els seus representants poden i tenen l’obligació de 
desenvolupar polítiques i accions que ajudin ha superar i prevenir situacions de risc 
social dels seus veïns i veïnes. 
 
4.1 SANITAT 
 
El sistema patriarcal i capitalista dominant al nostre país aprofita la crisi econòmica i 
social provocada pel mateix sistema per dinamitar la salut i el sistema sanitari del 
poble català. Aquesta ofensiva neoliberal té un marcat caràcter ideològic amb l 
́objectiu d ́acabar amb les conquestes del moviment obrer i popular i fer de la salut un 
negoci. El fet de negar el dret a la salut del nostre poble ataca directament els pilars 
de la prevenció de la malaltia i la salut pública i obvia les recomanacions de l ́OMS 
que des de l ́any 2008 recomana els següents principis d ́accions: 
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  -  La millora de les condicions de vida de la comunitat amb atenció al treball, gènere, 
habitatge, ètnia, migració. 
     -  La millora de la distribució del poder i els recursos econòmics i socials entre 
classes, gèneres, ètnia o poble. 
     -  La salut mediambiental com a base fonamental que afecta tots els aspectes de 
la vida comunitària i individual. 
 
Mesures a aplicar: 
 
-   Modernització dels equipaments dels CAP 
-   Fomentar l’ ús dels punts de recollida de medicaments caducats 
-   Formació fitosanitària continuada. 
 
4.2  EDUCACIÓ 
 
La Candidatura d’Unitat Popular concep l’educació com un dret des de l’escola 
bressol fins a la universitat. Una educació pública i popular, és a dir, basada en les 
necessitats del poble i gestionada des de la base. Una educació democràtica, 
inclusiva, en català i que exerceixi com un mitjà per l’emancipació individual i 
col∙lectiva; que sigui un motor per la transformació social i per construir un país basat 
en la llibertat, la solidaritat i la justícia social plena.  
 
    -    Pública: una educació que garanteixi la igualtat d’oportunitats real per a totes i 
tots, que ens permeti accedir al coneixement sense traves acadèmiques, 
burocràtiques ni econòmiques. Entenem que l’educació pública ha de ser d’accés 
universal, gratuïta i gestionada única i exclusivament per l’administració pública sense 
concessions ni intromissions de capital privat. Recuperació i millora de la política de 
beques i de gratuïtat. 
    -   Popular: treballem per un model educatiu transversal, multidisciplinari i 
integrador amb les dinàmiques socials que envolten escoles, instituts i universitats, 
amb un model pedagògic democràtic i participatiu que s’allunyi de la rigidesa 
tradicional, i que vagi encaminat a fomentar l’esperit crític. On sigui tota la comunitat 
educativa de la zona qui decideixi el model que vol seguir el centre. 
     - Catalana: per una educació en català, entenem que cada poble, per afrontar els 
propis reptes socials, culturals i econòmics té el dret a organitzar i regular el seu propi 
sistema educatiu. Lluitem per un marc educatiu dels Països Catalans i volem una 
educació catalana tant en llengua com en continguts. La llengua catalana ha de ser la 
llengua vehicular de l’educació. 
    -  Antipatriarcal: lluitem per assolir la igualtat de sexes. Així, apostem per la 
coeducació com a millor mètode educatiu per a assolir el nostre objectiu. Entenem 
que només una educació no sexista des de menudes i menuts podrà canviar la 
societat masclista hegemònica. Tanmateix,  
reivindiquem el paper de l’ensenyament per avançar en la normalització de les 
diferents opcions sexuals. 
    -  De qualitat: exigim un model educatiu que no mesuri la qualitat educativa 
exclusivament per la seva eficiència, sinó que inclogui criteris acadèmics i de 
socialització del coneixement. Entenem que l’estudiant no pot ser tractat com una 
consumidora de coneixement o client, sinó com una persona en formació. Aquest 
ensenyament ha de partir i promoure models educatius racionals, respecte i 
sensibilització amb l’ecologia i científics, defugint dogmatismes. L’educació ha de ser 
laica i les religions, totes, fora de l’escola. 
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  -  Inclusiva: un model educatiu que atengui la diversitat de forma positiva, basant-se 
amb el coneixement i el respecte a la diversitat cultural. Apostant per la flexibilitat 
d’opcions metodològiques per tal d’afavorir les relacions, la participació, la 
cooperació i l’aprenentatge de tot l’alumnat. Volem que l’escola sigui per a tothom. 
 
Mesures a implantar:  
 
-    Recuperació i millora de beques municipals a tots els nivells educatius. 
-    Recuperació del servei d’ autobús escolar pels barris. 
-    Inversions en pissarres digitals a l’ escola. 
-  Potenciar convenis entre l’ escola, l’ institut i l’ Ajuntament per a la formació 
extraescolar en noves tecnologies.  
-    Servei de biblioteca municipal i aula d’ estudi. 
 
 
4.3  HABITATGE 
 
La CUP ha de prioritzar la promoció de formes alternatives de tinença d’habitatge que 
aprofundeixin en el canvi de concepte i de model d’habitatge actual, com poden ser el 
dret de superfície, les cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús, el moviment 
okupa, la masoveria urbana o la gestió comunitària. Cal tenir en compte que per 
canviar el model actual , moviments com l’okupa han de resultar claus en el treball de 
denuncia de l’especulació urbanística, del desús de molts habitatge i de la manca 
d’espais comuns i autogestionats. A més, cal començar a mirar a llarg termini i 
començar a definir, de la ma dels molts col·lectius i associacions que treballen en 
aquest àmbit, com es concreta el model d’habitatge que volem, qui n’ha de tenir la 
propietat, quants models poden conviure a la vegada i quina estratègia pot ser la 
millor per aconseguir-ho. Per això cal estudiar les múltiples alternatives que han sorgit 
a tot el món i saber adaptar-les a les necessitat i a la mentalitat de la societat 
catalana. 
 
4.4  POLÍTIQUES DE JOVENTUT 
 
El jovent és el col·lectiu que més temps passa al carrer, relacionant-se, experimentant 
i descobrint; és al carrer on s’expressen les inquietuds i es busquen solucions. Les 
diverses ordenances del civisme han anat limitant i sancionant moltes de les activitats 
que fins ara es realitzaven al carrer. Alhora aquestes ordenances han reglat de tal 
forma l’espai públic que impedeix amb traves burocràtiques i econòmiques la 
realització d’activitats i actes a tota entitat que vulgui utilitzar aquest espai. I també 
treballarem per fomentar l’oci i la relació  intergeneracional entre els joves del municipi 
i la gent gran. 
 
Propostes d’actuació política: 
 
   - Retirada de les lleis del civisme. 
   - Facilitar l’ús de l’espai públic. 
   - Defensa dels espais alliberats i autogestionats 
   - Cedir part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o organitzat. 
   - Promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que tinguin com 
a objectiu fomentar la relació entre els joves. 
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  - Aglutinar, donar veu i recolzar aquells col·lectius i grups de joves que treballin per 
la reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar les seves activitats; ja 
sigui mitjançant l’ús de l’espai públic, d’espais autogestionats, llogats o municipals. 
    - Crear un Banc del Temps que aporti una interacció d’ interessos i de necessitats 

entre joves i grans, que comportarà un enriquiment per ambdues parts. 
 
 
4.5  PROTECCIÓ ANIMAL i MEDI AMBIENT 
 
 
Polítiques ambientals que tinguin en compte els interessos i necessitats dels animals 
domèstics i salvatges. 
 
Crear una oficina de protecció animal, vinculada a la regidoria de Medi Ambient, on es 
gestionà, treballarà i vetllarà pel compliment de la llei de protecció animal, normatives 
municipals, promoure les adopcions, subvencionar esterilitzacions, campanyes de 
conscienciació, col·laboracions a les escoles, control de recollida d’animals 
abandonats, perduts o requisats i el control de les colònies de gats. Prohibir totes 
aquelles festes i actes lúdics on els animals pateixen maltractament físic i/o psíquic. 
 
Prohibició de l'ús d'herbicides amb glifosat.  
 
Recentment hi ha evidències provades científicament d’alteracions greus de la salut 
en la població exposada a l’herbicida Glifosat, d’alteracions dels ecosistemes i de 
contaminació ambiental d’aigua, sòl i aire. Tot i la legalitat de l’ús del Glifosat, per 
davant de tot l’Ajuntament té la responsabilitat i compromís de promoure i protegir la 
salut dels nostres ciutadans, i per això cal aplicar mesures preventives. 
 
La recuperació i l' impuls de l'agricultura local ha de jugar un paper molt important en 
els futurs municipis sostenibles.  
 
Aquest sector primari, en clar retrocés en el nostre país, considerem que té una funció 
fonamental en la gestió i ordenació del territori, evitant l’abandó de zones forestals 
destinades tradicionalment al cultiu. L’agricultura local aporta al municipi i al país un 
major nivell d’autonomia en termes d’abastiment alimentari. Des de la Cup volem 
encetar el debat i l’anàlisi de quin paper han de jugar la societat civil organitzada, la 
pagesia, sindicats agraris i la política municipal per tal d'assolir quotes de sobirania 
alimentaria local més elevades. 
 
Mesures que volem implantar: 
 
-   Promoure la plantació al municipi d’ arbres autòctons o en perill d’ extinció. 
-   Neteja i conservació de boscos i de la llera del riu. 
-   Cultura del residu zero. 
-   Creació de carrils bici. 
 
5.   MODEL URBÀ 
 
L’urbanisme és un dels àmbits en què els ajuntaments tenen poder d’intervenció, és a 
dir, capacitat de proposar el model que ha d’adoptar el territori del seu municipi i, un 
cop aprovat el planejament general, desenvolupar- lo sense que cap altre estament hi  
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pugui interferir. L’ordenació del territori, l’urbanisme i l’habitatge són competències 
que l’ordenament jurídic espanyol permet “cedir a les autonomies” a través dels 
estatuts d’autonomia. En tant que la gestió de l’urbanisme és, tradicionalment, 
competència municipal, a l’ordenació territori l’hi correspon encaixar el 
trencaclosques que resulta de la suma de planejaments municipals. Tot i tractar-se 
d’un tipus de pla no executiu, l’absència de planejament territorial resta coherència a 
l’urbanístic. Tant és així que és difícil entendre l’urbanisme, quan hi manca l’ordenació 
del territori. La regidoria d’urbanisme és de les més importants d’un consistori perquè 
dóna una visió molt general tant de l’ajuntament, com de conjunt delmunicipi. Disposa 
d’instruments que poden incidir de manera global i ajudar a la dinàmica de les altres 
regidories. L’urbanisme és, també, l’àmbit des del qual han proliferat les pràctiques de 
corrupció, especulació i agressions contra el territori. Degut al seu alt contingut tècnic, 
és un àmbit de difícil control que, fàcilment, pot restar a mans de l’interès de 
constructores, contractistes i tècnics, tant pel que fa a la construcció privada, l’obra 
pública o el subministrament de projectes o plans. Aquestes pràctiques estan 
estretament relacionades amb el finançament local i dels partits governants, 
afavorides per la laxitud dels controls i la pròpia legislació. 
 
 
5.1  Urbanisme sostenible 
 
L’urbanístic sostenible requereix la utilització racional del territori i el medi i comporta 
conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i 
dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat 
de vida de les generacions presents i futures. Atès que el sòl és un recurs limitat, 
l’urbanisme sostenible, comporta també la configuració de models d’ocupació del sòl 
que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la 
rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels 
sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori 
globalment eficient. 
 
5.2  Participació en les plusvàlues. 
 
S’ha de garantir la participació de la comunitat en les plusvàlues generades per 
l’actuació urbanística dels ens públics i dels particulars, mitjançant la sessió de sòl i la 
urbanització/construcció dels sistemes (carrers, zones verdes i equipaments). 
 
5.3  Publicitat i participació en els processos de planejament i de gestió 
urbanística. 
 
Sant Martí pateix conflictes urbanístics des fa ja masses anys. La CUP volem un 
planejament i una gestió sostenible, que respecti les característiques del territori, que 
tingui en compte la funció social de l’ urbanisme, que sigui curós amb el medi 
ambient, que respecti els valors paisatgístics, que sigui el resultat d’ un procés 
participatiu i públic i no fruit d’ una imposició. 
 
Per assolir aquest objectius proposem: 
 
-   Paralitzar els procediments urbanístics a La Bleda i a La Serra de Baix. 
 
-   Establir mecanismes de participació popular en la planificació. 
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Volem adoptar un pla de participació ciutadana el més participatiu, plural i dialogant 
possible i dur-lo a terme.  
 
- Garantir i fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de participació de la 

ciutadania en els processos urbanístics de planejament i de gestió.  
 

- Els processos urbanístics de planejament i de gestió, i el contingut de les figures 
del planejament i dels instruments de gestió, inclosos els convenis, estan 
sotmesos al principi de publicitat i han d’incorporar-se de forma expressa al 
planejament. Tothom té dret a obtenir dels organismes de l’administració 
competent les dades certificades que els permetin conèixer llurs obligacions i 
assumir l’exercici de l’activitat urbanística.  

 
- Prestació d’ assistència tècnica per a una comprensió correcta. 
 

Els processos d’informació pública han d’adoptar les més adequades formes de 
consulta i divulgació dels projectes urbanístics, els mitjans d’accés de la 
ciutadania a aquests projectes i als documents corresponents. Han de preveure 
la prestació d’assistència tècnica perquè  es puguin comprendre correctament. 

 
5.4 Altres mesures: 
 
- Foment del transport públic. Revisió i ampliació dels trajectes de l’ autobús 

públic. 
 
6.  MODEL TERRITORIAL I ENERGÈTIC ALS PAÏSOS CATALANS: CAP A UN 
MODEL SOSTENIBLE. 
 
Al llarg dels darrers anys els Països Catalans han transformat clarament el seu model 
territorial, hem estat protagonistes d’un desgavell territorial, econòmic i social sense 
precedents. La CUP sempre ha lluitat i s’ha mobilitzat per aturar la transformació 
territorial imperant i ha proposat alternatives que assumeixin la necessitat de 
considerar límits al creixement de la urbanització difusa, a la multiplicació 
d’infraestructures viàries, a la clonació de centres comercials, logístics, d’oci, etc. La 
CUP treballa per un model d’interacció amb el territori més prudent i sostenible, que 
marqui un ritme de transformació del nostre entorn més assumible en termes 
ambientals, més amable en termes socials i culturals, que permeti un 
desenvolupament cívic i identitari més harmoniós. La presa de consciència social dels 
perills d’un creixement incondicional, també comporta que cada vegada més 
col·lectius professionals s’esforcin a construir alternatives socialment creïbles, 
èticament fonamentades i tècnicament rigoroses. 
 
6.1  MODEL ENERGÈTIC 
 
El model econòmic mundial està totalment condicionat per les energies fòssils i molt 
concretament de la producció de petroli, de manera que no hi ha creixement del PIB 
sense  creixement en la producció de petroli. En l’actualitat, estem arribant a la fi de 
l’extracció de petroli viable econòmicament (el famós peak-oil), que segons l’Agència 
Internacional d’Energia es va assolir a l’any 2006. El pic petroler és el moment que 
s’assoleix l’índex màxim d’extracció de petroli, desprès del qual la producció inicia un 
decreixement terminal. Aquest fet ve produït perquè si l’any 1930 s’havia d’invertir un  
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barril per obtenir- ne 100 (una Taxa de RetornEnergètic –TREde 1/100), avui, amb el 
mateix barril, només se n’obtenen 20 (TRE 1/20). Aquest índex màxim d’extracció 
també es produirà en la resta d’energies no renovables, segons la mateixa Agència 
Internacional de l’Energia el carbó arribaria al seu pic l’any 2015, el gas el 2020 i 
l’urani el 2040. Les energies renovables no poden suplir el petroli si es mantenen 
aquests nivells de consum energètic, ni tan sols en la demanda d’energia elèctrica. De 
fet, la instal·lació i manteniment de les grans infraestructures com els parcs eòlics 
depenen de l’energia i la potència que facilita el petroli (construcció dels molins, 
transport, muntatge i manteniment). En aquest sentit, són les fonts d’energia el que 
són renovables, però no l’energia que necessitem per a construir els molins, les 
plaques solars, les bateries ni res que utilitzem per captar, transformar i canalitzar 
l’energia. D’altra banda, la ingent demanda d’energia actual fa de les renovables un 
complement necessari més que no pas un substitut d’altres fonts. 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
 
   -  Elaboració de mapes locals per al desenvolupament d’energies renovables. Cal 
posar l’accent en la importància de les energies provinents de fonts renovables. Una 
primera mesura és el subministrament d’energia eòlica que pot proveir d’electricitat el 
municipi.  
   -   Estudiar les possibilitats d’obtenció de matèria primera (estella forestal) de la 
zona i, en funció de les possibilitats, fer plans integrals per tal d’instal·lar calderes 
d’estella forestal als equipaments municipals i altres edificis. 
   -   Instal·lació de panells solars (situats sobretot a les teulades dels edificis públics) i 
petits aerogeneradors (previ estudi sobre les condicions meteorològiques i idoneïtat 
de la zona) per obtenir electricitat (edificis privats, empreses, instal·lacions municipals 
i enllumenat públic), o bé, aigua calenta i calefacció (en funció de l’opció instal·lada). 
Aquests panells i aerogeneradors podrien suposar un estalvi econòmic a llarg termini i 
fins tot un benefici econòmic, en cas de venda de l’excedent energètic. 
   -   Aplicació i compliment de les normatives existents (codi tècnic de l’edificació, 
decret d’eco-eficiència, etc.) en els edificis de nova construcció. 
   -   Potenciació de les auditories energètiques a l’abast de tothom. Per oferir les 
solucions més adequades a cada llar, cal oferir serveis i auditories energètiques a 
preus baixos i reduïts i, si cal, de manera gratuïta en el cas de persones amb 
ingressos baixos i d’entitats sense ànim de lucre. 
   -   Incentivació, concessió de crèdits tous i ajuts per a famílies (sobretot aquelles 
amb menys recursos), per tal de potenciar mesures d’estalvi energètic i poder posar-
les en marxa. En aquest sentit cal combatre des del municipi el fenomen dels “pobres 
energètics”, gent amb pocs recursos que no pot disposar de calefacció ni aire 
condicionat. 
 
6.2   LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
 
La gestió de l’aigua ha esdevingut en els últims temps un debat clau, sobretot en el 
nostre territori nacional, amb una climatologia i un règim de pluges de caire torrencial 
amb llargs períodes de sequedat. En aquest sentit, s’ha difós un nou corrent de 
pensament conegut com a «nova cultura de l’aigua». Segons aquest corrent, l’aigua, 
pel fet de ser un bé imprescindible per a la vida s’ha de distribuir equitativament entre 
tots els éssers vius. L’eix principal d’aquesta concepció és que es deixa de considerar 
l’aigua únicament com un recurs i es comença a parlar-ne com l’element bàsic dels  
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ecosistemes hídrics i com a part fonamental per a la bona preservació de la qualitat 
ambiental, que a la vegada garanteix la preservació de l’aigua com a recurs. 
 
PROPOSTES D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 
 
   -    Potenciar la gestió pública de l’abastiment d’aigua. En aquest cas és interessant 
estudiar el cas del GIAC (Gestió Integral d’Aigües de Catalunya). 
   -   Potenciar la formació en matèria d’aigües dins del que coneixem com la «nova 
cultura de l’aigua». 
   -   Potenciar la recuperació d’espais naturals amb alt nivell d’impacte i fomentarla 
creació d’espais de lleure que permetin gaudir de la natura amb moderació i sense 
malmetre-la. 
   -    Fomentar mesures de minimització de consums.  
 
6.3  RESIDUS MUNICIPALS: CAP AL RESIDU ZERO 
 
Els municipis acabem gestionant els residus que fem com a consumidors d’un procés 
productiu que és lineal (del recurs natural a l’abocador) en lloc dels processos naturals 
que són circulars i en què tot es recicla. El 2009, a Catalunya el nivell de recollida 
selectiva era del 34,20%, xifra molt baixa si tenim en compte que els materials que 
conté la brossa són fàcilment reciclables en un 80%. Una de les grans dificultats és la 
barreja dels materials reciclables als contenidors de rebuig, cosa que en dificulta molt 
la gestió, com ja s’ha demostrat amb el fracàs del model d’ecoparcs, que continuen 
necessitant abocadors i incineradores per desfer-se de la brossa barrejada. Com que 
no s’estan acomplint els nivells de recollida selectiva, els abocadors s’estan 
col·lapsant. Els lobbies incineradors aprofiten aquesta situació per presentar la 
incineració com a alternativa. Tanmateix, hi ha una altra alternativa: l’estratègia de 
residu zero, que ja fa anys que mostra l’opció de convertir els residus en recursos. No 
cal, doncs, invertir en noves incineradores ni en nous ineficients ecoparcs sinó en 
residu zero. 
 
7.   CULTURA POPULAR I LLENGUA: EINES DE CONVIVÈNCIA I LLIBERTAT 
 
La cultura és un dels elements principals a l’hora de bastir un model de societat 
integradora, solidària i dinàmica. Des de la CUP entenem que la cultura ha de ser per 
a la ciutadania un mitjà de relació social, de participació, de diàleg i de reflexió 
comuna. La cultura ens ha de permetre reconèixer-nos individualment com a 
persones i col·lectivament com a catalans i catalanes i com a vilatans i vilatanes. La 
cultura és, per tant, una eina d’aprofundiment democràtic i de vertebració social. En 
aquest sentit, l’objectiu de la política cultural municipal ha de ser el de fer dels nostres 
pobles i de les nostres ciutats elements clau en la revitalització cultural del nostre país 
a través de la implicació de tota la ciutadania. L’ajuntament no ha de suplir ni dirigir la 
societat civil, protagonista principal de la vida cultural, sinó que ha de treballar per 
assentar unes sòlides bases sobre les quals el teixit associatiu, l’administració pública 
i les iniciatives particulars puguin bastir un projecte cultural enriquidor i alliberador per 
al conjunt de la població. La política s’ha de posar al servei d’un projecte 
d’enriquiment cultural col·lectiu; per això, la política cultural ha de partir del principi de 
fer a tot el municipi partícip de la vida cultural, ha de vetllar per evitar la dualització de 
la societat i per promoure una producció cultural i artística de qualitat, i ha d’establir 
mecanismes de socialització del patrimoni comú. Des de l’administració pública cal 
crear condicions d’implantació d’unes polítiques culturals a partir de la realitat del  
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conjunt d’actors socials i la situació del context de referència. Promoure una cultura 
pròpia, integradora i de qualitat, que fugi de la comercialització i de l’espanyolització i 
es basi a: 
 
   -   Prioritzar les associacions i els col·lectius locals en l’agenda cultural dels espais 
destinats 
a allotjar les activitats culturals. 
   -  Generar dinàmiques de col·laboració entre les entitats fomentant el treball en 
xarxa i les relacions de solidaritat entre les diverses associacions. 
   -  Expandir , acostar i retornar la festa major al nucli urbà i  a tota la ciutadania, 
perquè tothom se la senti seva. 
  -  Promoure la cultura popular i tradicional a les escoles per aconseguir que els 
infants en siguin un element clau, que se’n sentin protagonistes. 
   -  Facilitar els equipaments culturals a les associacions del poble, de manera que no 
hagin de pagar per utilitzar-los. 
   - Potenciar l’activitat cultural en espais destinats a altres finalitats més enllà dels 
equipaments culturals; espais permanents o efímers que s’adaptin per l’acolliment 
d’una activitat cultural o artística. 
   -  Garantir formació individualitzada i per petits grups en el sistema educatiu públic: 
música , creació plàstica , creació digital, creació videogràfica i sonora ,espectacle en 
viu i expressió corporal, radio i tenir les possibilitats d’aprenentatge des de les edats 
més primerenques. 
   -  Gestió d’uns pressupostos en cultura participatius amb les assemblees de barri. 
 
7.1   Generar cultura i producció cultural al i des del municipi. Fomentar un 
model de festes participatiu i sostenible, que garanteixi l’accés a les festes de 
tota la població, per això cal: 
 
   -  Organitzar la festa major des d’una comissió de festes i entitats, amb el suport de 
l’ajuntament. 
  -   Enfortir el suport a les entitats que organitzin festes populars, com Sant Joan, Cap 
d’Any, Carnestoltes, etc. 
   -   Evitar que una sola entitat organitzi gran part de la festa i, per tant, promoure la 
participació 
de diferents entitats amb equilibri i igualtat de condicions. 
   -   L’espai públic ha d’estar a disposició de la ciutadania, sense que taxes de 
qualsevol tipus, en relació a entitats o associacions sense ànim de lucre, en regulin 
l’accés. 
 -   El govern i control dels serveis i equipaments públics ha de basar-se cada cop 
més en la democràcia directa, i en base assembleària de barri, local i municipal, 
comptant amb el teixit de moviments socials, lluites i associatiu. Contra el clientelisme 
i el desmantellament de serveis col·lectius cal evitar la destrucció de llocs de treball 
públics, sigui per empreses i/o associacions. L’execució dels serveis ha de ser pública 
directa no desregulada en clara oposició a totes les formes d’externalització. La 
remunicipalització de serveis culturals i de comunicació és indispensable per aturar la 
concentració de capitals i la centralització. 
   -   S’han d’impulsar casals de joves autogestionats, com a punt de trobada i de 
lleure, per organitzar-hi activitats. Aquests casals alhora han de funcionar com a punts 
d’informació juvenil. 
   -   Els espais municipals s’han d’habilitar com a aules d’estudi públiques i s’han de 
facilitar a les entitats perquè en facin ús. 
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- Millora de les subvencions a les entitats del poble. 
- Optar a subvencions culturals d’ altres administracions que permetin el 
desenvolupament de nous projectes i adquisició i modernització de material per a les 
entitats. 
 
7.2   POLÍTIQUES DE DEFENSA DE LA LLENGUA 
 
En primer lloc, fem una aposta clara per tal que el català, la llengua pròpia i històrica 
d’aquestes terres, sigui la llengua comuna de cohesió social de les persones que 
convivim en aquest territori, la qual ha de disposar de tota la cobertura jurídica 
necessària (un concepte que es pot identificar amb el d’oficialitat) per tal d’assegurar 
que el català serà la llengua primera de tots els àmbits de la societat catalana. Cal 
recordar, en aquest sentit, el valor ètic positiu d’idees com restitució i rescabalament. 
Aquesta restitució o compensació es pot fer (i s’ha de fer) amb ple respecte a tots els 
drets lingüístics de tothom (però no pas a partir dels privilegis de persones que van 
arribar en altres moments històrics i que, a més, voldrien perpetuar la seva situació de 
dominació en les noves generacions de catalans). Per aquest motiu, plantegem una 
regulació amb drets i deures dels usos lingüístics de les llengües, les que ara són al 
mateix temps de dominació i d’immigració (el castellà o espanyol i el francès) i les que 
són procedents estrictament de moviments migratoris. Es vol una societat on no es 
produeixi cap discriminació per motiu de llengua, la qual cosa vol dir, per exemple, 
que tothom hauria de tenir dret a l’ensenyament de la llengua del país i, si ho desitja, a 
l’ensenyament de la llengua familiar, com a forma de reconeixement d’aquestes 
llengües i cultures al nou país que anem creant. Aquesta oficialitat única del català no 
impedeix, però, que considerem que en aquests nous Països Catalans uns dels 
objectius com a país no sigui el de treballar pel plurilingüisme dels ciutadans. Un 
plurilingüisme que ha de tenir el català com a llengua de referència, i que no ha 
d’oblidar ni el castellà –primera llengua de molts ciutadans d’aquests país i llengua 
que ens permet obrir-nos a una part important del món–, ni el francès –per raons molt 
similars a les anteriors, especialment al nord de Catalunya–; ni, evidentment, l’anglès –
la llengua de relació internacional avui en dia–; ni les llengües que provenen de la nova 
immigració –un patrimoni que ens permetrà tenir ciutadans que dominin quatre o cinc 
llengües. 
 
7.3   FOMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
A la CUP creiem que no hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb 
èxit com a tal si no se’n coneix el passat. Per això considerem important recuperar la 
història del nostre municipi per posar-la a l’abast de tothom. Pensem que el 
coneixement de la història és una  
 
eina indispensable per entendre el present i pensar el futur, posant especial èmfasi en 
la importància que té aquest fet per a la població nouvinguda. Per tant, des de la CUP 
volem engegar polítiques per preservar i desenvolupar la memòria, el patrimoni i la 
identitat col·lectiva. En aquest sentit, considerem imprescindible eradicar qualsevol 
presència en l’espai públic de referències lligades a la negació dels drets individuals i 
col·lectius de la ciutadania dels Països Catalans, com a acte de justícia, dignitat i 
respecte a la nostra societat. A més, també considerem totalment necessari adoptar 
mesures per al reconeixement i la difusió de l’activitat de totes aquelles persones que 
han lluitat per a la defensa de les llibertats democràtiques i nacionals, i per a la 
promoció dels escenaris, fets i esdeveniments històrics lligats a la lluita en pro de la  



        Capgirem Sant Martí Sarroca  

 AM-CUP// Programa polític municipals 2015 23 

 

 
 
democràcia i els valors de justícia, igualtat, alliberament nacional, social i de gènere.  
 
Per tot això, cal: 
 
   -   Apostar per un canvi de nomenclatura, ja que és més encertat parlar de 
«recuperació històrica» que no de «memòria històrica». 
   -   Recuperar, també, la memòria local, tot i que el discurs dominant tan sols fa 
referència a la recuperació de la memòria a escala nacional. Aquesta memòria local és 
importantíssima per prendre consciència del que es va viure realment i com es va 
viure. És la part de la memòria més incòmoda de recuperar i reivindicar, atès que en la 
majoria de municipis el poder i les famílies dominants no han canviat massa.  
   -   Afavorir la recuperació d’una part central de la història dels catalans: la tradició 
obrera, revolucionària i col·lectivista. La memòria històrica sovint s’instrumentalitza 
per fer veure que totes les lluites pretenien arribar on estem ara: a una democràcia 
representativa. Es construeix un passat que justifica el present i s’oblida la tradició 
revolucionària dels catalans i de les catalanes i la importància de l’obrerisme. S’ha 
d’aprofundir a explicar el conflicte social i de classe de les primeres dècades del segle 
XX. 
   -   Promoure la recuperació històrica per aconseguir explicar tot el que va 
representar el franquisme: tots el tipus de víctimes que va generar (econòmiques, 
culturals, intel·lectuals, nacionals, personals i familiars). 
   -   Fer un exercici constant d’explicar el present a partir del passat, un passat que 
encara s’ha d’explicar bé i de manera rigorosa. Per exemple, cal explicar com es 
conformen les grans fortunes actuals i el repartiment de poder actual. 
   -   Aprofundir en aquelles visions per evitar la simplificació de la Guerra Civil, també 
quan s’explica el bàndol republicà. 
 
8.   FEMINISME I ALLIBERAMENT LGTBI 
 
Definim el sistema patriarcal com aquell que es basa en una organització social on el 
col·lectiu homes ostenta el poder, és a dir, és el sistema de dominació del col·lectiu 
homes sobre la resta de col·lectius. Aquesta organització social implica una divisió de 
funcions i àmbits socials en relació al sexe. Històricament a les dones se’ns ha relegat 
a l’àmbit privat (tasques de la llar i cura dels fills/filles) i als homes a l’àmbit públic (on 
es gestiona el poder). El procés de socialització que implica la vida ens educa per 
realitzar aquestes tasques socials assignades en funció al sexe i amb ella van adjunts 
tot un seguit de valors i actituds (rols de gènere). També entenem que el sistema 
patriarcal és el que sustenta el propi sistema capitalista i que aquests dos es 
retroalimenten constantment. Així que com a CUP treballem per la supressió del 
sistema patriarcal i capitalista, però entenent que la supressió del sistema capitalista 
no acabarà amb el patriarcat ja que aquest produeix les seves pròpies opressions. 
Així doncs, el posicionament ideològic de la CUP és la perspectiva feminista 
revolucionària, és a dir, com a dona, com a treballadora i com a ciutadana d’un país 
oprimit. Treballarem des de aquesta perspectiva contra les desigualtats de sexe-
gènere, les desigualtats laborals i l’alliberament nacional dels PPCC. 
 
8.1   ALLIBERAMENT LGTBI 
 
L’alliberament LGTBI i la defensa dels drets de les persones LGTBI ha de ser un eix 
fonamental de la nostra lluita contra les desigualtats. Aquesta lluita s’ha d’enfocar , no 
com una qüestió sectorial, sinó en base a la defensadels drets de les persones LGTBI,  
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amb una perspectivainterseccional, es a dir, tenint en compte que les persones LGTBI 
estem travessades per múltiples identitats de gènere, (ètnia, classe social, edat, 
origen i tenim capacitats diferents i vivim en contextos diversos), i a través de la lluita 
contra l’heteronormativitat i el binarisme sexual, entenem que aquests són les 
principals fonts de discriminació. 
 
Propostes d’acció política: 
 
   - Realitzar propostes concretes a nivell municipal que garanteixin els drets 
universals del jovent LGTBI. Una de les possibilitats seria crear polítiques que 
afavoreixin el lloguer social a aquestes persones, ja que moltes tenen problemes per 
poder continuar vivint amb la seva família. 
  -     Defensar polítiques de joventut que puguin construir espais per poder expressar-
se sexualment d’una forma lliure. 
   -   Presentar mocions i accions que defensen una educació que tracti de manera 
adequada la realitat LGTBI. 
   -   Incidir en la importància, l’eficiència i el desenvolupament dels diferents plans 
d’igualtat municipals. 
   - Treballar amb col·lectius de la comarca o crear espais per treballar problemàtiques 
concretes que es pugin desenvolupar en l’àmbit més local i personal. 
 
8.2  LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE 
 
Les violències de gènere són les violències que s’exerceixen contra les dones només 
pel fet de 
ser dones. La violència contra les dones és una de les violacions dels drets humans 
més habitual de les que es cometen als Països Catalans, sent una de les 
conseqüències més greus del sistema patriarcal i capitalista degut a la desigualtat de 
poder entre gèneres en la societat. És, per tant, un problema universal que afecta a 
totes les classes, grups socials i ètnies. És un problema públic que requereix de la 
intervenció de l’Estat, afecta a tota la societat i és un assumpte de drets humans. 
Però també entenen que la dependència econòmica de les dones de classe obrera 
dificulta, encara més, la situació envers la violència d’aquestes dones. 
 
Propostes d’acció política: 
 
   -   Tornar a reapropiar-se de la crueltat que suposen els assassinats de dones pel 
simple fet de ser dones. Utilització del concepte de feminicidi i recuperar concepte 
d’assassinat polític, a través d’actuacions concretes al municipis i comarques sempre 
que hi hagi un assassinat d’una 
dona per violència de gènere (sonar campanes, comunicat institucional...). 
  -   Donar-li importància a les agressions que ocorren als moviments socials del 
municipi o la comarca, i afrontar el problema com un fet públic i polític. 
   - Realitzar pedagogia entre els col·lectius de dones municipals o comarcals més 
institucionalitzats per tal que no assumeixen cert discurs de les institucions 
   -   Presentar mocions i fer accions per evitar retallada i supressió de serveis 
municipals que afecten a aquest col·lectiu de dones (SAID, SIES..) 
   -   Educar a la infància en els valors de la igualtat, el respecte i la convivència 
fomentada en la cultura de la pau, enfocats a eradicar d’arrel la violència de gènere. 
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