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APOSTEM PER LA REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA, L’EXCEL·LÈNCIA I LA
PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS
Amb la perspectiva del protagonisme dels ajuntaments de la nació
catalana en la defensa del país, de la necessitat que la radicalitat democràtica
arribi a tots els àmbits de l’administració, de l’actuació dels nostres 50 regidors
durant els darrers dos anys i de l’atac de l’administració de l’Estat a totes les
entitats representatives del poble català, és el moment que des de
Reagrupament analitzem la situació, la nostra actuació i que aprofundim les
nostres propostes en l’àmbit municipal.
Defensem el municipalisme català com a element de participació dels
ciutadans i de les ciutadanes en la gestió pública i en la presa de decisions, i
condemnem les propostes de l’Estat que atempten contra l’autonomia dels
ajuntaments o que volen fer-los desaparèixer com a administració de proximitat
en la majoria dels nostres pobles a mans d’unes diputacions pensades en el
segle XVIII com a element centralitzador de l’Estat espanyol.
En tots els països, els ajuntaments desenvolupen una funció clara de
proximitat al ciutadà. No ens sobra cap ajuntament i encara menys en un
moment com l’actual, en què les polítiques de proximitat són un element
indispensable per assegurar la cohesió i la solidaritat social entre tots els
ciutadans.
Estem convençuts que el període que se’ns obre al davant fins a
aconseguir la independència i assolir la nostra construcció nacional, després de
300 anys de repressió, necessitarà de l’esforç de tots els patriotes i que la gent
de Reagrupament participarà en aquest esforç, perquè Reagrupament deixarà
de tenir sentit un cop siguem independents, però Catalunya continuarà
necessitant tots els seus homes i dones per construir un país de qualitat
democràtica i d’excel·lència en l’economia i en les polítiques socials.
És per això que es convoca la II Conferència Municipal de
Reagrupament amb la perspectiva de dissenyar els eixos bàsics amb què els
nostres associats actuaran en les circumstàncies actuals i es presentaran en el
seu moment a les eleccions municipals, amb candidatures pròpies si s’escau i,
en tots els casos, en candidatures de defensa del territori que coincideixin amb
els eixos bàsics que s’acordin en aquesta Conferència.
I és per això que donarem prioritat als programes d’actuació municipals i
a les aliances que focalitzin la seva actuació en els problemes de cadascun
dels territoris i en l’articulació de majories de govern sobiranistes.

I. EIX DE RADICALITAT DEMOCRÀTICA. RADICALITAT EN LA
TRANSPARÈNCIA I EN L’HONESTEDAT PERSONAL I POLÍTICA
1. Compromís personal dels nostres candidats en la limitació de mandats.
A comptar des de les darreres eleccions, cap associat es podrà
presentar com a candidat si ha estat regidor al mateix municipi en dos
mandats consecutius (o tres si ha estat alcalde en un dels dos anteriors).
Si els mandats no fossin consecutius, el màxim s’estableix en tes
mandats per a un mateix ajuntament.
2. Compromís personal de no exercir simultàniament més d’un càrrec
electe en l’administració. L’acceptació d’un càrrec per al qual s’hagi
presentat un associat a Reagrupament comportarà la renúncia a tot
càrrec electe que exercís en aquell moment.
3. Els regidors no podran pertànyer a cap òrgan de direcció ni consell
d’administració de les empreses privades que contracti la seva
administració.
4. Compromís a no participar personalment a les diputacions provincials ni
als consells comarcals com a càrrec d’elecció indirecta.
5. Compromís personal a fer públiques anualment totes les remuneracions,
indemnitzacions, dietes i despeses com a càrrec electe, en l’exercici de
la seva funció. Compromís en la limitació de sous, que no haurien de ser
superiors als ingressos laborals o professionals en l’anterior ocupació.
6. Oficina Oberta de tots i cadascun del nostres candidats que siguin
escollits regidors, consellers de districte o alcaldes.
7. Assegurar la informació i promoure la participació prèvia dels ciutadans i
de les entitats del municipi en les decisions importants que prengui
l’ajuntament.
8. Assegurar la informació i promoure la participació dels barris i entitats
municipals descentralitzades en l’actuació del govern municipal.
9. En totes aquelles decisions que es considerin transcendents per al
municipi, l’Oficina Oberta invitarà públicament els ciutadans a debatre
les posicions a prendre, i convocarà, si s’escau, un Consell Obert
Ciutadà per fer-ho o sistemes equivalents de participació.
10. Reagrupament impulsarà la publicació detallada de tots els ingressos i
les despeses municipals, i també de tots els contractes i concessions
que se signin, sigui quin sigui el seu import.
La transparència en la gestió econòmica haurà d’aplicar-se, igualment, a
les empreses, organitzacions i entitats dependents o vinculades a
l’administració municipal.

La publicació es farà prioritàriament utilitzant mitjans telemàtics i un
llenguatge planer i entenedor, sense tecnicismes que puguin dificultar la
comprensió de la informació.
També es publicaran tots aquells compromisos que puguin tenir una
repercussió econòmica per a l’ajuntament en un futur.
11. De la mateixa manera que s’exigeix a l’ajuntament, el grup municipal de
Reagrupament publicarà tota la informació sobre les seves despeses i
els seus contractes, de qualsevol import.
12. La transparència informativa serà un criteri bàsic de funcionament dels
càrrecs electes de Reagrupament.
13. Fiscalització pública de les despeses. Es crearà un comitè ciutadà de
fiscalització de la despesa municipal d’entre els ciutadans que ho
sol·licitin o per sorteig entre el conjunt de ciutadans.
14. El pressupost municipal i la informació sobre la seva aplicació i execució
seran publicats i posats a l’abast de la ciutadania de manera clara i
entenedora.
15. S’impulsarà la consulta ciutadana sobre les problemàtiques municipals.
Es regularà l’obligació d’efectuar una consulta ciutadana quan ho
sol·liciti un 10% del cens de votants.
16. S’impulsarà la creació d’una comissió d’investigació ciutadana de la
gestió municipal sobre qualsevol aspecte d’aquesta gestió, amb
participació dels sol·licitants, si així ho demana un 10% del cens.

II. EIX DE CONSTRUCCIÓ NACIONAL
1. Les ciutats i els pobles del país i els seus ajuntaments han estat i són
els primers defensors de la nostra nació.
2. En les condicions actuals, donarem prioritat a les coalicions i als
programes que defensin la nostra sobirania nacional.
3. Participarem i impulsarem les associacions d’alcaldes, de regidors i
d’ajuntaments que promoguin la llibertat del nostre país i la creació d’un
Estat independent.
4. Promourem a cada poble i ciutat el coneixement i divulgació dels fets
històrics importants propis i la recuperació de les seves tradicions.
Donarem valor a les referències històriques i culturals de les nostres
grans ciutats.

5. Promourem la convivència i la solidaritat entre tots els ciutadans amb el
convenciment que els catalans, de qualsevol origen, som tots diferents,
però estimem la mateixa terra.
6. Presentarem propostes i donarem suport a les mocions en defensa de la
llengua i la cultura catalanes, i de la nostra sobirania nacional.
7. Defensarem la presència i el manteniment dels nostres símbols
nacionals i locals com els únics que han de ser presents als edificis
municipals, juntament, si s’escau, amb la bandera de la Unió Europea.

III. DEFENSA DEL TERRITORI
1. Priorització, en el programa d’actuació, de la problemàtica específica de
cada municipi. El govern municipal és un govern de proximitat que té
com a principal funció buscar solucions als problemes dels veïns
prescindint de si es poden resoldre en un sol mandat o no. Els ciutadans
esperen de l’ajuntament que actuï en tots els problemes del poble o
ciutat i les candidatures de Reagrupament els incorporaran en els seus
programes.
2. Actitud positiva i oberta davant totes les reivindicacions de la població,
encara que no figurin en el nostre programa.
3. Defensa del municipalisme. Oposició a la centralització municipal,
pèrdua d’atribucions i ofegament econòmic.
4. Protecció de l’entorn. L’activitat econòmica, la mobilitat i la sostenibilitat
són necessàries per assegurar el benestar de la població i s’han de
complementar.

IV. EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ
1. Promourem la incorporació, en òrgans assessors d’actuació municipal,
de les persones del municipi més ben preparades en la gestió de la
problemàtica local.
2. Promourem la participació de les entitats i dels seus membres en el
govern municipal, i els incorporarem, si és possible, en equips tècnics
d’assessorament municipal, no lucratius.
3. Facilitarem a tots els mitjans de comunicació del municipi les dades
necessàries perquè puguin informar els ciutadans a temps i en
profunditat i amb objectivitat.

4. Promourem la col·laboració entre els grups municipals presents al
municipi en tot allò en què hi hagi coincidència i pugui millorar o
accelerar l’actuació municipal.
5. Donarem valor, des del punt de vista de descentralització i agilització de
la gestió i de la decisió política, als barris i les entitats municipals
descentralitzades.
6. Compromís amb els ciutadans: la seguretat jurídica de l’administració ha
de ser totalment compatible amb la celeritat de la gestió municipal.
Creació del Defensor del temps dels veïns i veïnes, que vetllarà perquè
no hi hagi cap tràmit repetit ni innecessari, i perquè els terminis de
resolució de qualsevol procediment administratiu no sigui més llarg del
que pugui ser justificable.
7. Compromís amb els ciutadans: gestió basada en l’austeritat i en la
despesa responsable.
8. Compromís amb els professionals, els industrials i tots els proveïdors
que contracti l’ajuntament. Compliment estricte dels terminis de
pagament.
9. Compromís amb la joventut. Dotar els municipis d’espais de lliure accés
per poder realitzar tot tipus d’activitats esportives, culturals, creatives i
d’esbarjo que potenciïn la comunicació i la socialització, i els hàbits de
d’estudi i treball.
10. Facilitar la convivència amb els animals de companyia, tenint en compte
les seves característiques i necessitats. Lluita activa contra el
maltractament, aplicació estricta de les normes del govern català i impuls
de campanyes de sensibilització. Gestió eficaç de les protectores
municipals i fiscalització de les privades.
11. Priorització de la despesa en serveis a les persones i en infraestructures
productives que promoguin l’ocupació.
12. Substitució dels consells comarcals per consells d’alcaldes. Aposta per
les mancomunitats municipals de serveis. Eliminació de tot tipus de
duplicitats entre administracions territorials.
13. Eliminació de les diputacions i transferència de les seves funcions i els
seus pressupostos als ajuntaments, a les mancomunitats municipals, als
consells d’alcaldes o al govern català, prenent com a base l’eficiència i
l’excel·lència en la prestació dels serveis.

