PROPOSTA D’UNA CANDIDATURA UNITÀRIA D’ESQUERRES I RUPTURISTA A VIC

Les mobilitzacions dels darrers anys han mostrat un potencial de lluita social creixent. Arreu
es viu i manifesta un ampli rebuig a les polítiques neoliberals que diuen voler resoldre la crisi. També
a Vic. Nosaltres apostem per un municipalisme popular i rupturista, constituent. Apostem per un
municipalisme d’esquerres. Les polítiques d'esquerres són aquelles que cerquen alternatives a
l’actual sistema. Al sistema econòmic, polític i de classe en el que hem nascut i viscut durant tota la
vida. Les polítiques d'esquerres són aquelles que intenten retornar poder de decisió a les classes
populars, als treballadors i treballadores, a la pagesia, als estudiants i als autònoms, als aturats/des i
a les persones que tenen cura de la llar. Són les que donen suport a la mobilització dels
treballadors/es, de les plataformes d'usuaris/es i entitats ecologistes, participant en aquestes
mobilitzacions, encoratjant-los i donar-los un suport continuat i sincer. Polítiques d’esquerres també
són aquelles que donen suport a trencar amb l’Estat espanyol i possibilitar, així, l’obertura d’un
procés constituent que ens permeti construir el model de país i polític que desitgem i mereixem,
trencant amb el model actual.
En aquest marc, el factor clau del temps que viurem és l’empoderament del poble. El poder
que hem anat perdent en favor dels bancs, les grans constructores, multinacionals i veritables
partits-empresa ha de retornar a la gent, a les persones, als veïns i veïnes. Ens calen instruments i
institucions que ens permetin una cosa tan simple com governar-nos, eines de control popular i
d’aprofundiment democràtic de la nostra vida en comú, dinàmiques horitzontals i col·lectives, no
verticals i jeràrquiques. Tothom qui viu i conviu a Vic, i no sols els polítics, han de ser protagonistes
de la gestió diària de la ciutat i la vida col·lectiva. Seguint aquesta lògica entenem que cal vertebrar
una candidatura per les properes eleccions municipals de base assembleària, amb vocació
d’esdevenir majoritària i referent de l’esquerra a la ciutat i que tingui com a objectiu trencar les
lògiques de la participació i l’acció política i bastir un projecte d’empoderament popular, al carrer i
les institucions. Cal cristal·litzar el malestar social creixent en una majoria política organitzada a
favor d’un canvi de model que garanteixi una major influència de la població en la presa de decisions
sobre polítiques públiques. La transformació a la que aspirem requerirà l'autoorganització i la
mobilització social continuada. Només amb un poble viu, actiu i al carrer serà possible garantir un
procés de canvi social profund.
Entenem que això només és possible a partir d’un procés municipalista de ruptura
democràtica i constituent. És per això que entenem que, de cara a les eleccions municipals de 2015,
cal vertebrar una candidatura/proposta de base popular i mètode assembleari, amb vocació
d’esdevenir majoritària i referent de l’esquerra de Vic. La candidatura ha de tenir com a objectiu
trencar les lògiques de la participació i l’acció política actuals, bastint un projecte d’empoderament
popular al carrer i les institucions. Aquesta proposta ha de tenir com a fil conductor l’empoderament
popular, perquè no hi ha millor govern que la pròpia gent, no hi ha millor alcalde que el poble. Hem
d’invertir l’equació de l’actual política per tal que l’Ajuntament i totes les persones que hi treballen
ho facin amb i per els veïns i veïnes, davant els quals ha de donar totes les explicacions que calguin.
És per tot això que:
OBJECTIU PRIMER: És imprescindible portar la transparència a l’administració local,
aconseguir la implantació de pressupostos participatius i practicar la pedagogia necessària per a la
implementació d’eines de formació i informació potenciant les noves tecnologies. En l’actual
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escenari de proliferació de casos de corrupció als nostres ajuntaments, és irrenunciable impulsar i
exigir el respecte dels candidats/es i dels càrrecs públics a un codi ètic, la revocabilitat i la limitació
de mandats. L’articulació de candidatures que transformin els Ajuntaments en unes institucions que
practiquin realment la transparència informativa, la cogestió amb el teixit social popular, noves
formes de participació i sobirania que, en la seva pràctica política, siguin regides per un codi ètic.
Sense perdre aquests objectius de vista, proposem:
• Funcionament assembleari de la candidatura.
• Limitació de mandats: Un mínim de dues terceres parts dels regidors electes no repetiran
en la següent legislatura. En cas d’obtenir 2 regidors només 1 podria repetir. En qualsevol cas, ningú
repetirà més de dues legislatures.
• Les persones que integrin la candidatura no podran tenir una duplicitat de càrrecs per tal
d’evitar l’acumulació de poder en algunes persones concretes. Només podran formar part de més
d’un organisme en els casos que qui hi participi ho hagi de ser per la seva qualitat de regidor o
alcalde (Consell Comarcal, òrgans col·legiats, etc), però en qualsevol cas sense que la retribució
s’incrementi per aquest motiu.
• Eliminació total dels càrrecs de confiança. El govern eliminarà tots els càrrecs de
confiança existents a l’Ajuntament.
• Contractació de treballadors públics mitjançant proves i requisits transparents i objectius
que garanteixin indiscutiblement la igualtat d’oportunitats.
• Retribucions de càrrecs electes vinculades al salari mínim. [Limitació de retribucions a un
250% del salari mínim interprofessional]
Com a norma general, els càrrecs electes mantindran la seva situació laboral prèvia, i
renunciaran a les retribucions econòmiques que percebin per la seva activitat institucional, que
seran destinades íntegrament a la candidatura perquè els gestioni de la manera que l’assemblea
cregui oportuna (funcionament de la candidatura i/o tasques d'interès social i comunitari.)
Per compensar els possibles perjudicis laborals i econòmics que la tasca de regidor pugui
ocasionar, es podria considerar una compensació per regidor d’un màxim del 30% de les retribucions
que hauria de rebre com a regidor de l’Ajuntament.
En el cas d’incompatibilitat per l’assumpció de responsabilitats de govern i dedicació
exclusiva a l’activitat institucional, el càrrec electe podrà beneficiar-se de les retribucions que rebi
com a regidor. En cap cas aquesta retribució podrà ser superior a dues vegades i mitja el salari
mínim interprofessional, a revisar anualment.
• El govern municipal ha de dur a terme una revisió exhaustiva de la política salarial a
l’Ajuntament en la línia de reduir la forquilla existent per tal de que sigui el més igualitària possible,
posant especial èmfasi en els càrrecs directius.
• Publicació de sous i dedicacions.
• Renunciar a regals o privilegis pagats amb diners públics que puguin rebre per la seva
condició de càrrecs electes, i que puguin suposar un tracte de favor.
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• Revocabilitat de mandat: acceptació del càrrec electe de la revocabilitat per part de
l’assemblea.
• Publicació de les agendes dels càrrecs electes: impulsar agendes transparents i establir
mecanismes efectius de control dels responsables públics.
• Transparència total i absoluta de tot allò relacionat amb la gestió pública, especialment
en allò referent a les retribucions dels càrrecs electes i de les contractacions amb empreses externes
i concurs públics. Molt més enllà del que exigeix la normativa de transparència actual.
Exemples del que es busca podria ser: un accés àgil als comptes i informació municipal; el
govern ha de facilitar i garantir l’accés a la informació municipal, ordenar-la, classificar-la i fer-la
accessible mitjançant els canals que calguin. Els veïns i veïnes i els grups polítics han de poder
accedir de forma senzilla, àgil, clara i ordenada a tota la informació sense necessitat d’excessius
tràmits ni burocràcia. La informació i les dades de l’Ajuntament els pertanyen.
• Elaboració de llistes i programa de manera oberta i participativa. Les llistes de la
candidatura a les properes eleccions municipals han de ser obertes a persones que no
necessariament siguin militants de cap organització política.
Organitzar trobades d’unitat popular temàtiques i començar a traçar de forma teòrica i
sobretot pràctica, quin model de ciutat compartim, de democràcia i participació i en qüestions
socials (habitatge, treball, sanitat, educació, gènere, etc.). Tot això obert a diferents agents i
moviments socials.
• Finançament de la candidatura: no endeutar-se amb la banca.
La candidatura no hauria de contreure dependències financeres respecte a la banca (ni cap
altre tipus de poder econòmic privat), per mostrar així, en la pràctica concreta, la ferma voluntat
d'encarnar una opció independent dels interessos del poder financer

OBJECTIU SEGON: L’articulació de candidatures que treballin per la ruptura constituent en el
camí de la conformació d’un Procés Constituent català i que, per tant, no entenguin la seva pràctica
tan sols en termes particulars, sinó com a part de un tot en el marc de l’Horitzó 2015.
Sense perdre aquests objectius de vista, proposem:
• Aposta inequívoca per la independència del poble català. En el marc del 9N, en cas que el
referèndum no es faci, aposta inequívoca per cridar i promoure la desobediència popular i
institucional. En aquest sentit i cas, compromís a participar en l’acumulació de forces en pro d’un
referèndum unilateral i, per tant, desobedient. Volem un procés de ruptura democràtica, popular i
constituent.
Es faci o no la consulta, segur que s’obrirà un escenari en el que caldrà mantenir un nivell de
mobilització alt i sostingut en el temps, i el més probable és que la resposta de l’estat espanyol
exigeixi augmentar la combativitat d’aquestes mobilitzacions. Hem de ser conscients que per
aconseguir la independència plena del conjunt de la nació caldrà anar un pas més enllà en les
mobilitzacions dutes a terme fins ara i que això passarà necessàriament per accions de
desobediència popular i institucional.
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Així, compromís a exigir que la consulta es faci tant sí com no, i la definició d'una posició de
vot que aposti per la ruptura clara amb l'actual marc institucional [Sí+Sí] per tal d’avançar en la
construcció nacional i social dels Països Catalans.

OBJECTIU TERCER: Construir un municipalisme rupturista que es concreti en una acció
política més directa amb una democràcia autènticament participativa i decisiva que utilitzi tots els
instruments legals per fer-la possible.
Sense perdre aquests objectius de vista, proposem:
• L’establiment de mecanismes necessaris per fer efectiva la democràcia directa a nivell
municipal: sotmetre a consulta permanent i contínua l’acció institucional a les bases, els moviments
socials i populars, i al conjunt de la població de Vic.
• Actuar en estreta col·laboració amb les lluites i els moviments socials que defensen els
interessos de les classes populars vigatanes. En aquest sentit, comprometre’s a portar les
reivindicacions populars a les institucions. Treballar per crear els mecanismes necessaris a fi
d’establir els processos de presa de decisions que es fonamentin en la democràcia directa, activa,
participativa i inclusiva.
• Assemblees periòdiques obertes tant de barri com de ciutat (Assemblea Municipal
Oberta)
El govern municipal ha d’organitzar Assemblees Municipals Obertes / Assemblees Populars
Municipals trimestrals/semestrals on se sotmetrà a les preguntes i demandes de la ciutadania,
escoltarà les seves propostes, informarà sobre l’acció de govern, etc.
• Compromís a celebrar, de forma anual, una assemblea oberta a la ciutadania, en la que
es faran públics els ingressos i despeses del grup municipal, es donarà compte de les actuacions i
línies de treball desenvolupades durant l’any, i s’aprovarà un pla de treball per a l’exercici següent.
• Impuls des de l’administració mateix de la participació directa dotant l’estructura
municipal dels tècnics i els recursos necessaris.
• Democràcia directa sotmetent a consulta qualsevol punt important que no formés part
del programa electoral o de transcendència per a la ciutat.
El govern municipal haurà de celebrar referèndums per decidir sobre temes d’especial
rellevància de la ciutat. I, en qualsevol cas, les inversions de més de mig milió d’euros s’aprovaran
obligatòriament per aquesta via.
El Pla d'inversions s’ha de fer de forma participativa i s’han d’escollir els projectes a través de
referèndum.
Establir els mecanismes perquè la ciutadania pugui organitzar els referèndums que cregui
oportuns [estil ILP – nombre mínim de signatures – però amb caràcter vinculant via referèndum
popular].
• Establir mecanismes de control socials sobre els pressupostos amb iniciatives i consultes
vinculants que ajudin a prendre decisions compartides i legitimades. Progressiva instauració de
pressupostos participatius.
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• Auditoria del deute de l’Ajuntament per tal d’avaluar la legitimitat d’aquest.
Cal iniciar la renegociació de les condicions del deute municipal: renegociar d’immediat les
condicions abusives i perverses del deute bancari i recórrer, si cal, a la desobediència. Per tant, i
complint amb el comprimís de que primer son les persones als bancs, el no pagament del deute que
es consideri il·legítim.
• Trencament progressiu amb la banca tradicional:
L’impuls d’una Cooperativa de crèdit i estalvi a la ciutat: L’Ajuntament ha de facilitar totes
les eines, instruments i suports necessaris perquè s’articuli a la ciutat o la comarca una Cooperativa
de Crèdit i Estalvi que, basada en les finances ètiques, permeti a la ciutadania dipositar els seus
estalvis i faci fluir el crèdit a les empreses i projectes generadors d’activitat econòmica al territori.
• Progressiva municipalització dels serveis públics externalitzats. Sotmetre’ls a control
democràtic i social.
• Foment de polítiques energètiques i de transport ecològicament sostenibles.
• Foment del cooperativisme: amb una aposta estratègica per un model econòmic social i
solidari té un dels seus pilars en el foment del cooperativisme. El govern posarà a l’abast de la
població tot un servei d’assessorament i de suport a la iniciatives econòmiques d’arrel
cooperativista. De la mateixa manera les prioritzarà en els vivers d’empresa municipals i les
contractacions públiques.
• La inclusió social com a eina: l’Ajuntament ha d’entendre la inclusió social com l’eina per
garantir que les polítiques socials municipals no siguin parcials, sinó inclusives, acollidores, integrals i
realistes. Cal treballar per la inclusió social dels sectors de la població més castigats per la crisi,
aquesta ha de ser una política urgent i prioritària, cal fer una aposta política immediata per dotar
econòmicament programes de prevenció de l’exclusió i els circuits d’inclusió laboral i social.
• Aturem els desnonaments: la lluita contra el drama i la injustícia dels desnonaments s’ha
de fer des de l’Ajuntament, donant tot el suport i facilitats a les famílies (assessorament, habitatges
d’emergència, professionals de serveis socials...), però sobretot des del carrer, denunciant la manca
d’escrúpols dels bancs i demostrant que és possible tirar enrere aquests processos mitjançant la
mobilització popular i la presa de consciència col·lectiva. Sense oblidar accions de denúncia i pressió
des del mateix Ajuntament.
• Lluita explícita, clara i contundent contra el feixisme i el racisme a les institucions i al
carrer.
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