MANIFEST DE LA UGT DE CATALUNYA
DAVANT LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL MAIG DE 2007

El proper 27 de maig la ciutadania està cridada a les urnes per renovar els governs locals d’arreu
de Catalunya. Escollirem les persones que hauran de dirigir i gestionar l’administració de més
proximitat, aquella que experimenta els èxits i fracassos del conjunt de l’acció de govern del
nostre país i també aquella a la qual s’exigeix de manera directa respostes i serveis.
El món local és per a la UGT de Catalunya l’espai de privilegi per a la pràctica correcta de moltes
de les accions de govern que considerem essencials per a la nostra qualitat de vida. La
convivència als barris, l’ús i la gestió del temps de treball i personal, l’accés als serveis públics
essencials com l’educació i la salut tenen lloc a les ciutats i pobles de Catalunya.
Davant la convocatòria de les eleccions municipals del proper 27 de maig de 2007, i l’inici del
vuitè mandat municipal al nostre país, la Unió General de Treballadors de Catalunya vol
traslladar les propostes dels treballadors i treballadores als partits i coalicions polítiques que
concorren a aquests comicis.

1. Més i millor govern dels municipis. En els darrers mesos hem aprovat l’Estatut d’Autonomia que

ha suposat un increment de l’autogovern per Catalunya. Assistim també a la constitució de diferents
consorcis de salut, d’educació, de serveis socials, d’habitatge, entre d’altres, que estan comportant una
més gran col·laboració entre Generalitat i ajuntaments que està sent acompanyada d’un increment de
recursos. Per a la UGT de Catalunya, després de 28 anys d’ajuntaments democràtics i l’experiència
positiva dels municipis catalans, és l’hora de dotar el món municipal de noves competències que
comportin un govern més proper a la ciutadania i, alhora que els municipis exerceixin aquestes noves
capacitats a partir d’una més gran participació dels agents del territori.

2. Concertació i desenvolupament local. Els espais de concertació en l’àmbit local tenen ja una
experiència dilatada. Considerem que són els antecedents reeixits de l’Acord Estratègic per la
internacionalització, la competitivitat i la qualitat de l’ocupació. Des de fa anys els pactes locals i
territorials per l’ocupació han esdevingut àmbits privilegiats de diagnòstic i actuació conjunta entre
ajuntaments i sindicats pel desenvolupament local i per la creació d’ocupació de qualitat. La UGT de
Catalunya vol reafirmar la fortalesa i vigència de la concertació local i territorial i encoratjar els nous
equips municipals per tal d’intensificar el diàleg amb els agents socials del territori amb la finalitat de bastir
un desenvolupament local fort, just i sostenible.

3. Polítiques decidides d’habitatge. L’accés a un habitatge s’ha convertit en un dels principals
problemes de la ciutadania, especialment del jovent. Tot reconeixent l’esforç que molts municipis catalans
han fet en aquest àmbit, reclamem una política decidida del conjunt d’administracions en la mobilització
de sòl públic així com en la dotació d'habitatges de protecció oficial que doni resposta a les necessitats
d’habitatge de les persones, més enllà del seu lloc de residència. També considerem imprescindible la
cura per l’espai públic, escenari de la convivència a les nostres ciutats. La UGT de Catalunya aposta per
l’aprofundiment i millora de la Llei de barris, que asseguri uns barris vertebrats i cohesionats.

4. Ens hem de moure millor. El deficient sistema de mobilitat actual demana una major inversió
econòmica per dotar de transport públic col·lectiu per desplaçar-nos als nostres municipis i accedir als
centres de treball. Esperem la complicitat municipal en la defensa d’una xarxa de transport públic de
qualitat, àmplia, intermodal i integrada, que arribi als polígons industrials per tal d’eliminar les desigualtats
en l’accés al lloc de treball. Igualment creiem necessària la implantació a totes les demarcacions de la
Tarifa Integrada del Transport.

5. La cohesió social s’aconsegueix amb serveis a les persones públics i de qualitat. La Llei
de promoció de l’autonomia personal, la d’igualtat i la futura de serveis socials han de suposar el salt
definitiu a l’articulació d’uns serveis de qualitat a tots els municipis de Catalunya. Només amb la implicació
i aposta del món local en l’acció comunitària i preventiva, així com en el disseny i desplegament dels
serveis socials com l’atenció domiciliària i les places per persones en situació de dependència i la dotació
de suficients escoles bressol serà possible guanyar la lluita a l’exclusió social i la millora de la qualitat de
vida. Catalunya necessita unes ciutats amb capacitat i amb recursos per a gestionar els serveis d’atenció
a la immigració, la salut i els serveis socials, entre d’altres.

6. Cap salari per sota dels 1.000 euros. És imprescindible el compromís de totes les forces
polítiques en la lluita contra la precarietat laboral. L’Administració local proveeix d’importants serveis
públics generant un gran nombre de llocs de treball. Per a la UGT de Catalunya, servir els interessos
generals s’ha de fer des d’un model d’administració eficaç i socialment responsable. Responsable amb
la ciutadania i també amb el conjunt de treballadors i treballadores que directament o indirecta treballen
per a l’Administració. La UGT de Catalunya ha definit 10 requeriments per la qualitat de l’ocupació en
l’àmbit de l’Administració pública. El primer requeriment és que cal garantir salaris dignes per a tots
els treballadors que prestin serveis per a l’administració pública situant que cap salari pot estar per sota
dels 1.000 euros. Altres requeriments són, entre d’altres, condicionar les concessions administratives a
les empreses responsables pel que fa al treball estable i la contractació de persones pertanyents a
col·lectius amb dificultats en la seva inserció laboral, la no contractació d’empreses de serveis integrals,
una externalització autolimitada i responsable tot garantint els drets dels treballadors.

La UGT de Catalunya fa una crida a la participació en aquests comicis per tal d’expressar
a través del vot la voluntat d’implicació ciutadana i el compromís individual davant els
nostres governs locals. Des de la nostra autonomia com a organització sindical i amb total
respecte a la decisió individual de cadascun dels nostres afiliats i afiliades, la UGT de
Catalunya anima a donar suport a aquelles opcions polítiques progressistes que defensin
la cohesió social i apostin per la millora de les condicions laborals del conjunt de
treballadors i treballadores.

