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BASES DO PROGRAMA DA CANDIDATURA DE CONVERXENCIA NA  QUE 
PARTICIPARÁ NAS PRÓXIMAS ELECCIÓNS MUNICIPAIS EN NI GRÁN  

Para Esquerda Unida de Nigrán o programa é un acordo coa cidadanía, un compromiso de 
acción institucional e unha fórmula de control democrático porque permite fiscalizar a acción 
política. 

Por elo, en Esquerda Unida de Nigrán entendemos que os procesos de converxencia deberán 
xirar en torno a un acordo programático, que para nós debe contar con varias ideas forza: 

- Poñer a Economía ó servizo das persoas e da creación de emprego. 

- Poñer a Democracia ó servizo do pobo, do que deben emanar todas as decisións. 

- A potenciación e mellora Dos Servizos Públicos. 

- Un modelo de desenvolvemento baseado nas necesidades da poboación e no respecto á 
natureza. 

- A igualdade real para todas as persoas. 

En base a estas ideas forza, elaboramos 9 propostas básicas para cambiar Nigrán: 

1.  Auditoría cidadá da débeda e dos servizos privatizados  para saber a quen e a que 
empresas se beneficiou con diñeiro público, e para poder exercer un mellor control sobre o 
gasto. 

2.  Defendemos o papel do público na economía. Defendemos a remunicipalización de servizos 
privatizados. Neste sentido, consideramos que a auga é un dereito humano que debe 
xestionarse como un recurso público non mercantil; a súa xestión debe ser pública. 
Defendemos unha rede de transportes públicos. 

3.  Queremos a democratización radical do funcionamento dos Concellos. Para asegurar a 
transparencia na toma de decisións, a participación das minorías e o control cidadán. 

4.  Tolerancia cero cos corruptos e os corruptores. Queremos asegurar o comportamento ético 
dos cargos públicos regulando máis as incompatibilidades, con medidas contra o transfuguismo 
e establecendo a revogación dos cargos electos, aos que se lles debe esixir unha rendición 
periódica de contas. 

5.  Queremos establecer mecanismos de participación directa da cidadanía: orzamentos 
participativos, referendos vinculantes e consultas cidadás a nivel municipal. Para isto, 
queremos potenciar a organización da sociedade civil e o tecido asociativo,  mediante a 
creación e potenciación de consellos sectoriais e parroquiais. 
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6.  Queremos uns Servizos Sociais públicos, universais e descentralizados que garantan a 
protección social e a prevención e eliminación das causas que conducen á exclusión social. 

7.  Defendemos a promoción e o acceso á cultura desde as administracións públicas,  así como 
a protección do patrimonio cultural. 

8.  Afirmamos que os recursos naturais son bens da humanidade e, xa que logo, non poden 
estar suxeitos a sobreexplotación, nin a dereitos de propiedade intelectual, nin a patentes. 
Queremos promover a conservación do patrimonio natural e da biodiversidade na ordenación 
do territorio de Nigrán. 

9.  Queremos converter  a futura corporación de Nigrán nunha institución radicalmente 
democráticas que se converta no paradigma do cambio social que propugnamos. 

En base a estas ideas forzas, e estas propostas básicas, iremos elaborando, en colaboración 
con outras organizacións políticas, colectivos sociais e veciñanza, un programa co que 
concorrer nas próximas eleccións municipais en Nigrán. En dito programa concretaranse as 
medidas para alcanzar ditos obxectivos. Un programa participativo, que estará formado por medidas 
concretas e realizables. 
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