
Per un govern municipal socialitzador i participatiu. 

L'actual és un sistema de poder que no serveix a les classes populars. La història d'aquests 32 anys 
de governs municipals desprès de la dictadura franquista ha estat la constatació d'una gran frustració 
per a les aspiracions democràtiques de la ciutadania. Llevat d'experiències de democràcia real i 
participativa a uns pocs ajuntaments com ara Marinaleda a Andalusia o alguns municipis d'Euskal 
Herria o del nostre país, la gran majoria de corporacions locals, especialment a les grans i mitjanes 
ciutats, no responen als interessos de les classes populars. La ineficàcia en la gestió dels recursos, el 
clientelisme  per  perpetuar-se  en  el  poder,  el  malbaratament  i  dispendi  dels  pressupostos, 
l'especulació urbanística com a una de les causes de la greu crisi que patim, la falta de transparència 
i ocultació en l'exercici del poder, són elements que caracteritzen els governs locals del nostre país. 

Els esquitxos de corrupció planegen sobre les institucions municipals. Les intervencions judicials se 
succeeixen. Hi ha una sensació d'impotència generalitzada en veure que la majoria dels casos que 
s'haurien de fiscalitzar no es persegueixen. 

Ha arribat l'hora de què les classes populars sortim a defensar els nostres drets fermament. L'hem de 
fer però amb una proposta alternativa agosarada i desacomplexada d'exercici de poder participatiu i 
socialitzador.

Cal una democràcia socialitzadora i participativa. El sistema representatiu permet l'exercici de 
poder d'una forma arbitrària, un poder poc controlat, poc auditat, gens participatiu i amb gairebé 
inexistent benefici social. Estem davant d'un problema estructural de la societat, econòmic, social i 
polític. La legislació actual s'ha de canviar per aconseguir unes institucions realment democràtiques, 
veritablement socialitzadores i participatives. Els recursos s'han de destinar a les classes populars 
amb  una  actuació  fiscalment  progressiva  i  socialment  redistributiva.  Hem  de  fer  del  poder 
municipal, plataforma cívica que freni les retallades socials que els poders fàctics mitjançant els 
polítics representatius ben remunerats estan imposant a les classes populars. 

Principis  rectors  del  govern  popular.  Cal  un  marc  de  govern  radicalment  democràtic  que 
coexisteixi amb les actuals estructures legalment establertes. No n'hi ha prou en gestionar l'actual 
sistema tal com està dissenyat aplicant rebaixes de sous i disminuint càrrecs de confiança, no, no 
n'hi ha prou. S'ha de transformar en un sentit radicalment democràtic per evitar l'actual situació 
desastrosa dels consistoris. Els principis que han de regir la proposta són la màxima eficiència, la 
total transparència, la contínua supervisió del govern municipal i la no professionalització de la 
pràctica política, amb la reducció del sou de l'alcalde al sou mínim interprofessional, l'eliminació 
dels  càrrecs  de  confiança  dels  polítics,  veritable  font  de  finançament  encobert  dels  partits  del 
sistema i cau d'oportunistes que volen parasitar de la política. Els partits no han de ser una agència 
de col·locació,  de la política no ha de cobrar ningú, de la política no ha de viure ningú. De la 
política no se n'ha de treure cap profit per petit que sigui. La política és per servir a la ciutadania de  
forma totalment no remunerada. 

Transició de la democràcia formal representativa a la democràcia real participativa. Proposem 
els òrgans participatius radicalment democràtics que duran a terme la generació de propostes de 
govern, l'elaboració de viabilitat de les mateixes, els mecanismes de decisió d'execució, la gestió de 
la implementació i la supervisió contínua de desenvolupament i resultats. Les regidores i regidors 
electes en els comicis compondran l'estructura de la gestió municipal d'acord amb l'arquitectura de 
decisió i supervisió basada en la socialització i la participació ciutadana. 

L'alcalde/essa, el  poble.  El  govern  de  les  classes  populars  elegirà  un/a  alcalde/essa  que  serà 
remunerat mínima ment segons conveni laboral de l'ajuntament. Cap altre regidor/a ha de cobrar de 
l'erari públic. Les figures legals representatives, han de ser compostes en la seva mínima expressió, 



regidors membres de la comissió de govern, responsables d'àrea i tinences d'alcaldia, totes elles 
seran no remunerades. L'alcalde ha d'exercir les seves competències legals amb total honestedat i 
d'acord amb les directrius del poder popular participatiu amb total obediència. 

Estructura de poder participatiu. Es definiran les àrees de govern cadascuna de les quals tindrà 
les  regidories  d'acció concreta  en  els  temes  municipals  específics.  Hi  haurà  un  coordinador/a 
d'àrea,  amb  diferents  regidories  englobades.  Cada  regidoria  tindrà  un  regidor/a  adscrit/a.  Les 
regidories  despleguen  la  seva  capacitat  governativa  a  partir  de  l'oficina  tècnica associada 
corresponent, composta únicament per personal funcionari o laboral de l'ajuntament. Tothom amb 
experiència i amb ganes d'elevar propostes, ho farà de forma oberta en el consell assessor de cada 
regidoria.  Això  permetrà  aprofitar  el  coneixement  i  la  responsabilitat  ciutadana  de  tothom.  El 
consell temàtic corresponent de cada regidoria debatrà i elevarà les seves conclusions al regidor 
responsable perquè ho porti al responsable d'àrea i l'alcalde/essa. El Ple de l'Ajuntament assumirà 
les decisions finalment preses per l'estructura popular participativa.

Els barris. El consell de barri eleva les seves peticions al responsable d'àrea. Aquest responsable 
derivarà a la regidoria corresponent els diferents temes fets arribar des de les instàncies territorials. 
El tractament dels temes així seguirà el curs apuntat en el paràgraf anterior.

Reglamentar  la  participació  tot  fomentant  la  democràcia  participativa.  Es  definiran  els 
corresponents reglaments  dels  consells  assessors,  temàtics i  territorials  que permetin aprofundir 
progressivament en la democràcia social i participativa. Paral·lelament es revisaran tots i cadascun 
dels reglaments vigents com ara el Reglament Orgànic Municipal, per adequar-los i fer-los coexistir 
a aquesta proposta participativa. 

Prou corrupció i frau! Cal habilitar l'Oficina per la transparència contra la corrupció i el frau. 
Aquest ens a mode de servei municipal, i convenientment reglamentat tindrà la funció de fiscalitzar 
tots els àmbits municipals. Rebrà de la ciutadania i de qualsevol agent relacionat amb el consistori 
les  seves  queixes  i  denúncies  que  permetin  donar  total  transparència  a  l'acció  governativa 
municipal. Serà co-dirigida de forma anual per un regidor, un treballador municipal i un ciutadà. Es 
renovarà de forma anual. Rebrà de forma identificada o anònima les peticions, mitjançant canals 
presencials i/o telemàtics. 

Professionalitat i reconeixement dels treballadors/es públics. Cal posar en valor la gran capacitat 
professional dels treballadors i treballadores municipals i les aspiracions de participació real de la 
ciutadania  en  el  govern  de  la  nostra  ciutat.  Aquests  dos  elements  juntament  amb l'honestedat, 
renúncia  a  remuneracions,  compromís  amb la  ciutadania  i  esperit  socialitzador  dels  regidors/es 
electes són la clau perquè els municipis estiguin al servei de les necessitats de la ciutadania per 
viure en igualtat i justícia social.

Cal plantejar el model alternatiu de govern local al sistema actual. Cal eliminar la figura del càrrec 
de confiança. Quan des de el moviment 15-M es diu “que no, que no, que no ens representen”, quan 
reclamem “democràcia real ja!”, acceptar el nomenament arbitrari i sense control ni fiscalització 
possibles per un alcalde d'una persona amb una remuneració sucosa, amb dubtosa capacitat però 
certa filiació política, amb sospites certes de finançament encobert  dels partits,  és tot plegat un 
contrasentit. Desaprofitar els recursos humans de la corporació pública, tècnics i tècniques que han 
acreditat un currículum acadèmic, han aprovat unes oposicions i desenvolupen la seva tasca durant 
anys, tot això fa que considerar la figura del càrrec de confiança no només sigui un despropòsit sinó 
més enllà, una aberració més d'aquest sistema que pretenem canviar.

D'altra banda les retribucions dels polítics per exercir  tasques polítiques han de ser suprimides. 
L'habilitació dels consells assessors de la ciutadania, dels consells temàtics per problemàtiques i 



àmbits, l'estructuració decisòria al territori, als barris, als districtes, la potenciació de les capacitats 
productives dels treballadors i treballadores fa que només calgui una petita compensació a la figura 
representativa de l'alcalde/essa (i això si no renuncia a ella). El fet de sortir elegit en una llista 
municipal no ha de donar dret a compensació econòmica. Persones en molts cassos incapaces, que 
des de la seva poltrona representativa ignoren durant quatre anys els reclams de la ciutadania, que 
fan el contrari de lo poc bo que poden tenir els gairebé ja inexistents programes electorals, que estan 
a les ordres de les estructures cupulars partidàries de Barcelona o Madrid, i a més que hagin de 
cobrar a sobre, hi ha moltes persones que no ho podem entendre de cap manera a aquestes alçades.

O la ciutadania assumeix la seva capacitat de decisió i la seva necessària implicació en els afers 
públics o continuarem amb aquest  sistema ineficaç,  clientelista,  malbaratador  i  en molts  cassos 
esquitxat de corrupció. Cal el canvi radical del sistema no pedaços tímids i acomplexats que l'únic 
que  faran  serà  consolidar  l'actual.  Que  el  nostre  desconeixement,  deixadesa,  timidesa,  i 
acomplexament no sigui motiu ni coartada de les prebendes dels polítics.

Proposta per als Indignats i indignades de Cerdanyola 
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