
Convergencia i Unió, com a primera forcea política municipal de Catalunya, vol conduir l'acció mu
nicipal d'acord amb els següents objectius: 

1 Consolidar l'autonomia local i aprofundir el procés de comarcalització de Catalunya; dotar les comarques i els ajuntame 
deis recursos necessaris. 

2 Modernitzar i agilitzar el funcionament de l'administració local, simplificant trámits, millorant la preparació deis 
funcionaris i garantint mes eficacia i qualitat en la prestació deis servéis públics. 

3 Facilitar i fomentar les activitats económiques deis particulars, suprimint els obstacles, lentituds i inconvenients que molt 
sovint ho impedeixen. 

4 Racionalitzar l'actuació urbanística amb una política eficac, d'infrastructures i servéis que prioritzi el seu manteniment. 
5 Defensar i preservar el medi ambient; vetllar pels valors ecológics i paisagístics. 
6 Vetllar per la seguretat ciutadana i la convivencia a tots els pobles de Catalunya. Fomentar la protecció civil i la prevenció 

d'incendis. 
7 Potenciar els centres i servéis per a la gent gran, facilitant la seva participació en la vida ciutadana; afavorir l'associacionisme 

juvenil. Ajudar i impulsar les iniciatives de la societat civil . 
8 Reforcar l'equipament sanitari i educatiu de tots els municipis i comarques. 
9 Impulsar la cultura i l'esport, tot facilitant-ne l'accés i la práctica. Continuar la política de normalització lingüística. 

10 Col.laborar amb les institucions per a coordinar activitats i esforcos. Els poders locáis han de cooperar amb la Generalitat 
per tal de garantir a tots els ciutadans un millor nivell de servéis, en el marc d'una política global per tot Catalunya. 

CATALUNY A C O M E N TA AL TEU AJUNTAMENT, expressa la vo luntat de CONVERGENCIA I U N I Ó de fer 
arr ibar a torts els mun ic ip is catalans, del mes pet it al mes gran, els efectes d 'una mateixa polí t ica de progrés i de benestar. 

PER CATALUNY A i EL TEU AJUNTAMENT 
VOTA 

CONVERGENCIA i UNIÓ 


