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11‐ PARTIC
CIPAR ÉSS DECIDIR
R
1.1 D
DEMOCRÀ
ÀCIA REPRE
ESENTATIVA
A, PARTICIPATIVA I DIRECTA
D
Els m
municipis republicans han d’asseegurar espais per a la deliberacció i validaació i
asseggurar una bona
b
comb
binació de lla democrààcia represe
entativa (m
mitjançant el que
determini la futtura Llei ele
ectoral), pa rticipativa i directa. La
a participacció no és només
estarr informat del que paassa al muunicipi sinó que, en le
es ciutats rrepublicane
es, ha
d’asssegurar tam
mbé, i prin
ncipalment tant la in
nclusió en l’agenda coom la inicciativa
ciutaadana, la neecessària de
eliberació d e les polítiq
ques públiq
ques factiblees i finalme
ent, la
seva validació. La
L participacció està a l’ inici, al migg i al final de
els processoos polítics i ha de
ser fflexible i in
ncorporar necessàriam
ment nous nodes
n
de trobada am
mb represen
ntants
electtes, de la societat ciivil i de la ciutadaniaa en generral. L’àmbitt municipal pot
esdevenir, sobrretot en municipis o barris de grans ciuta
ats, un espaai on recuperar
aspectes de la democràciaa dels anticcs, en què tothom de
eliberava i les decisions es
prenien d’acord amb grans consensos socials
PROX
XIMITAT AM
MB LA CIUTADANIA, D
DELIBERACIIÓ I GOVER
RNANÇA EN
N LA PRESSA DE
DECISIONS
La m
municipal, com
c
a Adm
ministració més prope
era al ciuta
adà, s’erigeeix com la més
comp
promesa amb
a
els se
eus anhelss i necessittats. És la que vetl la pel corrrecte
funciionament dels
d
serveiss públics i dóna dire
ectament la
a cara a laa ciutadania. La
proxiimitat s’ha d’exercir des de tottes les insttàncies de govern muunicipal, evvitant
aban
ndonar la co
ondició d’activistes i dee motor de noves
n
iniciatives nascuudes del con
ntacte
direccte i continuat amb la gent. D’alt ra banda, la deliberacció sobre quualsevol aspecte
contrrovertit de la política municipal
m
reequereix sem
mpre d’una praxi habittual d’inform
mació
del ggovern quee ajudi a la formació dd’opinió lliu
ure de la ciutadania
c
i els seus grups.
g
Aqueesta actitud
d de transpaarència i peedagogia serà, alhora, la
l garantia dde qualitat de la
mateeixa deliberració i faràà que el c iutadà sigu
ui copartícip i correspponsable de
d les
decissions.
1. Elss projectess emblemààtics, a méés de planificar‐los, explicar‐loss a la ciutadania
i executar‐los, caal que siguin avaluatss sobre el grau de co
ompliment i dels resultats
obtin
nguts, amb responsabilitat i transpparència.
2. Elss processo
os particip
patius podeen servir per
p
determ
minar asppectes clau
u dels
presssupostos, les ordenan
nces fiscalls o la prresa de decisions
d
sobre asp
pectes
contrrovertits, co
om també l’’avaluació pposterior qu
ue se’n faci.
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1.2 EELS PRESSU
UPOSTOS PARTICIPAT
P
TIUS
Els aanomenats pressuposttos particippatius s’han
n dut a la pràctica enn municipiss sota
l’orgaanització d’assemblees veïnals, aamb resulttats de veg
gades no seempre exittosos.
Malggrat que són
n en si matteixos una eeina importtant perquè
è la ciutadaania decideiixi les
priorritats municcipals, cal aprofundir een aspectess com ara els
e incentiuss, la participació
pluraal i la delib
beració dem
mocràtica, per poder garantir l’’èxit de la implantació. La
prom
moció dels pressuposttos particippatius haurria de poder superarr les limitaacions
derivvades de laa poca parrticipació, ll’interès o la instrum
mentalitzacióó de grupss poc
repreesentatius. En aquest sentit,
s
es coonsidera un
na bona pràctica compttar amb l’avval de
les eentitats de la societat civil orgaanitzada, així com de
els sectors clau de la vida
municipal, com són els educatius, de la salut, de
e la cultura, de l’esporrt, de l’emp
presa,
Així, es con
nsidera una bona pràcttica estendrre el sentit de la respoonsabilitat social
s
etc. A
al compromís dee les entitats de la soccietat civil, i incentivar que aquesstes institucions i
secto
ors promogguin, elaborrin i cofinanncin projecttes de millo
ora del muunicipi, des de la
seva perspectivaa, però pen
nsant en el benefici comú de les persones
p
i fa
famílies ubiccades
en ell seu entorn
n immediat, dins el ba rri, poble o ciutat. Unss pressuposstos particip
patius
penssats des d’aq
questa persspectiva peermetrien definir projectes altameent valoratss pels
ciutaadans, ja qu
ue serien concebuts
c
ddes del com
mpromís d’aportació dde recursoss dels
secto
ors que els elaborarien
e
i proposariien.
PROP
POSTES
1. Prromoure la creació de, com a mín
nim, 5 Conse
ells Municip
pals:
‐Enseenyament
‐Culttura
‐Servveis socials
‐Espo
ort
‐Econ
nòmic
Aqueests Consells estaran dotats d'unn Reglamen
nt propi i les eines necessàries per
assollir els difereents objectius que es d eterminin.
Els aacords delss diferents consells tiindran carààcter vinculant i com
mptaran amb els
recurrsos necesssaris per tal de materiaalitzar‐los.
2. Crrear el reglaament d’orgganització m
municipal (R
ROM), atenent a les nooves necessitats i
donaant la flexib
bilitat suficient per in corporar elements de
e democràccia deliberaativa i
4
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direccta i més im
mplicació de
e la societaat civil organitzada i la ciutadaniaa en generaal a la
política municip
pal.
arència elab
borats conjuntament amb la ciuttadania, pe
er fer
3. Establir planss de transpa
efecttiu el dreet a la traansparència i al bon govern, mitjançannt portals web
de trransparència amb to
ota la infoormació re
ellevant (acccés perm
manent, obert i
comp
prensible a la informacció pública rrellevant).
4. Establiment de
d comprom
misos ètics en la política municipal, mitjançaant la posad
da en
pràcttica de man
nuals de bo
on govern, dd’obligat compliment per
p a tots ells càrrecs ellectes
de l’aadministracció local.
5. Crrear dinàmiiques i instrruments dee representtació efectiv
va i activa dde la ciutad
dania,
mitjaançant la creació de consells
c
se ctorials, territorials i veïnals de participaciió. La
funciió pedagògica, assesso
ora i d’anàli si de les divverses políttiques públiiques municcipals
estarrà garantidaa pels equip
ps de governn de cada ajjuntament.
6. Enffortir la xarxxa associativa
a i garantir‐nee la interlocu
ució, la comu
unicació i la pparticipació en
e els
temees rellevan
nts que afectin
a
el municipi, amb especial sens ibilitat per les
reivin
ndicacions que es plan
ntegin si sóón d’interèss general i beneficien el conjunt de la
poblaació.
7. G
Garantir la presència associativva a tots els
e consells de partiicipació—òrgans
secto
orials, conseells municip
pals, consellls de barri, etc.
e
otar la ciutad
dania de les eines i de laa formació (e
evitant la fractura digittal) per treu
ure el
8. Do
màxiim partit a aquestes
a
no
oves polítiquues.
9. Asssajar polítiques de de
emocràcia 22.0 : vot per internet, enquestes, cconsultes…
10. A
Assegurar que hi hagi mitjans
m
púb
blics al servvei de la ciu
utadania i q ue reflecteiixin la
pluraalitat polítiica i sociaal del munnicipi. Cal garantir‐ne la profeessionalitat i la
indep
pendència.
11. P
Promoure laa creació d’ò
òrgans de ssupervisió i atenció de queixes.
s, tant en la fase d’ela
12. FFer els presssupostos participatiu
p
aboració coom en l’avaluació
posteerior.
13. Donar al teixit asso
ociatiu del municipi un autènttic estatuss institucio
onal i
proto
ocol∙lari, so
obretot am
mb les assoociacions de
e veïns i co
omercials i amb les noves
n
plataaformes cíviiques.
5
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14. IImpulsar fó
órmules de cogestió d’eequipamen
nts amb la societat civi l.
15. Potenciar less polítiques de comunicaació com a eina de re
elació entree la ciutadaania i
l’ajun
ntament.
16. G
Garantir l’acccés de la ciu
utadania i dee les entitatts a la inforrmació relaativa a l’acttivitat
municipal, mitjaançant l’oficcina d’atenc ió a la ciutaadania.
17. EEvolucionar l’’actual mode
el de subven
ncions a les entitats loccals a un m
model en qu
uè els
contrractes proggrama o elss convenis dde col∙laboració siguin
n l’eix de laa relació, alllà on
sigui possible.
18. P
Potenciar la prestació
p
de serveis amb m
municipis veïn
ns , si escau, com a messura per guanyar
eficièència i possibilitar estalvis en la prrestació de serveis púb
blics municippal

22‐ PROJEECTEM CO
ONFIANÇ
ÇA: VALO
ORS REPU
UBLICAN
NS
2.1 U
UN NOU PA
AÍS NET, JU
UST I PRÒSSPER
La proposta d’EEsquerra Re
epublicana és la propo
osta dels activistes quue defensem
m les
causees de la ciu
utadania co
ompromesaa en el bé comú. És la
a proposta de progréss que
sorgeeix del bateec ciutadà que
q no es reesigna i passsa a l’acció, amb l’objeectiu de pre
endre
el co
ontrol dels ajuntamentts per milloorar la políttica, crear valor
v
públicc i augmentar la
satisffacció i la qualitat
q
de vida dels cciutadans. Volem
V
consstruir municcipis on valgui la
penaa viure‐hi, municipis
m
qu
ue enforteixxin el sentim
ment d’iden
ntificació i dde pertinençça del
ciutaadà. Municipis que pro
ojectin els m
millors valors democrà
àtics: els va lors republicans.
Municipis que dia
d a dia lluittin per fer‐sse un nom i un lloc pro
opi en el nouu país, sempre al
serveei de les persones. Ten
nim el dret i la responssabilitat de donar
d
el miillor de nosaltres
per aassolir una democràcia
d
a avançada. Tenim l’opo
ortunitat de
e fer foc no u i deixar enrere
el frrau i la co
orrupció. Te
enim un pprojecte per bastir no
ous ajuntam
ments, obe
erts i
transsparents qu
ue retin com
mptes als ci utadans i que
q sàpiguen involucraar‐los en la presa
de lees millors decisions.
d
Ell compromíís amb el bé
b comú en
ns guia en l’anhel de forjar
ciutaats socialmeent avançad
des, d’acordd amb el triiple objectiu de viure en viles i ciutats
més cohesionad
des, més emprenedorres i més sostenibles. Així doncss, el fil roig del
republicanisme ressegueix aquesta prroposta de guia per al programa, que s’estru
uctura
en trres eixos:
6
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1. Municipis coh
hesionats:
La n
necessitat de lluitar con
ntra la pobrresa i les de
esigualtats com a garaantia de l’exxercici
efecttiu dels dreets i les llibe
ertats més bàsiques de
d les perso
ones. La culltura com a eina
moto
or de ciutadania lliure
e i comproomesa amb la societatt. La salut,, l’acció soccial o
l’espo
ort com a garantia
g
de qualitat dee vida i ben
nestar de le
es personess. La qualitaat i el
presttigi de l’escola pública com a einaa per a la iggualtat d’op
portunitats efectiva i el
e bon
funciionament de
d l’ascensor social.
2. Municipis em
mprenedors:
La lluita contraa l’atur com
m a políticaa social mé
és urgent que
q cal priioritzar. L’acctitud
emprenedora de l’Administtració a l’hoora de prop
piciar nous filons
f
d’activvitat econòmica,
prom
moure l’econ
nomia coop
perativa i l’e mprenedorria. Invertir en els eixoss comercialss com
a nod
des de vida civil i d’inte
errelació soocial. Promo
oure les TIC i l’administ ració electrrònica
com a factor d’informació, participacióó, transparè
ència i simplificació de l’Administraació.
3. Municipis sosstenibles:
Des d’un urban
nisme humaanista que potencia l’ààgora ciutadana i la innterrelació social
s
fins a la sosten
nibilitat del patrimon i natural i cultural co
om a basee de la identitat
col∙leectiva. Poteenciar la virttut cívica peer a l’adopció d’energie
es netes i ell residu zero
o. Fer
efecttiu el dret a l’habitatge
e o poder v iure en ciuttats més inttel∙ligents oon les TIC puguin
potenciar les actituds
a
ressponsables dels ciutaadans vers l’entorn, lla reposició
ó del
mobiliari o el funcionament dels serveeis públics.

2.2 U
UN GOVER
RN OBERT PER
P A UNA
A DEMOCR
RÀCIA OBERTA
Des d’Esquerra Republican
na sentim l a urgència d’obrir la democràcia
d
a al conjuntt dels
ciutaadans i de la societat civil organ itzada. Cal tornar la política
p
a laa ciutadania. Els
impaactes de la crisi
c econòm
mica que veeiem cada dia
d en els nostres
n
munnicipi, juntament
amb els episodis sistemàttics de corrrupció que omplen elss mitjans, han accelerrat la
crisi de la políticca tradicion
nal instal∙ladda en els grans partitss, incapaçoss d’erigir‐se
e amb
l’auto
oritat i la legitimitat necessària
n
per posar remei
r
als problemes
p
m
més importtants.
S’han
n acabat elss temps dels partits quue entregue
en el poderr als que noo es presen
nten a
les eleccions i que s’enriqu
ueixen amb els imposto
os i el poder que se’ls ha lliurat. El
E bon
goveern republicà vol estimular el com promís social, el deure
e i la llibertaat dels ciutaadans
decidir en tots
t
els afers municipaals. Volem protegir l’interès geneeral dels ab
busos
per d
de po
oder de qualsevol tipu
us. Volem p reservar la integritat de
d l’espai p úblic, vetllaar per
la salvaguarda dels
d serveiss públics i pposar els re
ecursos de tots al servvei de la igu
ualtat
d’opo
ortunitats. El disseny i l’execuci ó de qualssevol políticca municippal, avui, només
es po
ot gestar dees de la tran
nsversalitat i la responssabilitat soccial. O sigui,, reivindiquem la
7
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co‐co
onstrucció de
d polítiques públiquees amb tot el conjunt de personnes involucrrades,
amb les associaccions i grup
ps d’interès –stakehold
der – que s’h
hi relacioneen.
mocràcia ob
berta ja esddevé connaatural
En qualsevol caas, però, tal concepcióó de la dem
amb nosaltres, perquè la gent
g
d’Esqueerra Republicana no so
om altra co sa que activvistes
que aspirem a representar
r
r el màxim de ciutadan
ns del municipi. Les noostres lliste
es són
una
plataforrma
mú
últiple
dde
líderss veïnals,
associatiuus,
culturals,
ortius, emprresarials, ed
ducatius, etcc., cadascun
n amb els seus ascend ents i lideraatges,
espo
que o bé tenen vincles amb la societat civil o bé directamen
nt en provennen o en formen
part.. I és així co
om la co‐co
onstrucció dde polítique
es públique
es es converrteix en prààctica
inherrent als republicans d’esquerres
d
s, perquè entenem
e
qu
ue la veritaable democcràcia
repreesentativa es
e fusiona amb la demoocràcia obe
erta i participativa.
A differència d’altres partitss, considereem l’apoderament ciuta
adà i la partticipació efe
ectiva
com a eines cab
bdals per asssolir l’objecctiu polític més preuatt dels repubblicans: “repartir
el po
oder entre el màxim nombre dde ciutadan
ns possible”. Obrint l a democrààcia a
totho
om, repartim el pode
er, el prennem de less mans dels que l’ussen per alss fins
particulars i el tornem
t
a on
o correspoon, al servei de la llibe
ertat i la iguualtat de to
ots. El
reptee de viure en
e una democràcia obeerta passa, doncs,
d
per potenciar eel control ciu
utadà
als ajjuntamentss. Els pilars per
p edificar un govern obert són la
a transparèència, el retiiment
de co
omptes, la participació
p
ó i la cooperració.
Els pilars del govern obert i de la dem
mocràcia oberta són:
1.La transparèn
ncia i el retim
ment de co mptes:
Obrirr les dades públiques, obrir els pl ens, accés a la informa
ació, elaborració d’informes,
infoggrafies i info
ormar dels processos dde presa de
e decisions.. L’objectiu és proporccionar
einess perquè la gent pugui exercir el ccontrol i segguiment de les polítiquues públique
es. La
transsparència és
é el valor del
d bon govvern i s’ha de garantir mitjança nt comprom
misos
vincu
ulants i acom
mpanyar‐la de la miradda crítica de
e la ciutadan
nia.
2. La participaciió:
Conssolidar i simplificar le
es eines dee consulta directa, la concertacióó de debats, la
iniciaativa ciutad
dana per determinar l’agenda i els programes de goovern. Prom
moure
proceessos partiicipatius pe
er elaborarr pressupostos compa
artits o addoptar projjectes
estraatègics. L’ob
bjectiu és el de co‐connstruir les polítiques
p
i el model d e poble o ciutat
c
amb els ciutadans.
3. La cooperació
ó:
Supeerar les barreres dins els
e ajuntameents i els se
erveis municcipals i, de ccara enfora,, amb
els aadministrats. Cal superar estrucctures piramidals dins l’organitzzació muniicipal,
8
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estab
blir la millo
ora contínua com a gguia d’acció, establir polítiques
p
dde concertaació o
parteenariats i vertebrar la confiançça amb la societat
s
civvil i els ageents socialss que
repreesentem.
Els objectius de
el govern ob
bert són:
1. Co
onfiança i ap
poderament ciutadà.
2. Un
na adminisstració més àgil, eficie nt i comprrensible perr als ciutaddans, que millori
m
contíínuament i aprengui de
els errors.
3. Ad
dopció de processos de
e participac ió política i d’informació pública dde fàcil accé
és.
4. Geeneració de capital social, més qqualitat democràtica i comprom
mís amb els afers
públiics.
5. Esstalvi de reccursos i guanys d’eficiè ncia.
6. Més seguretaat, control i confiança pper lluitar co
ontra la corrupció.
úblic i satisffacció ciutaddana.
7. Crear valor pú

C
LA
A CORRUPPCIÓ
2.3 LLA LLUITA CONTRA
L’esclat i la inten
nsificació de
els episodiss de corrupcció en els mitjans
m
ha ti ngut un impacte
en laa credibilitatt dels políticcs i dels parrtits. La lluitta contra la corrupció i l’emergènccia de
repreesentants polítics
p
amb
b les mans nnetes s’erigeix com una prioritat de primer ordre
per guanyar la confiança dels ciuta dans. Els valors
v
republicans de la meritocràcia,
l’hon
nestedat en
n la gestió
ó pública, la salvagu
uarda de l’interès genneral, la gestió
g
respo
onsable de tots i cadaascun dels euros del pressupost
p
públic són,, avui, elem
ments
decissius i altaament valo
orats per la ciutadaania. Estem
m convenççuts que sense
s
transsparència no
n hi pot haaver confiannça. El drett efectiu a la transparèència és un
n dret
que permet prrotegir‐ne d’altres,
d
difficulta la corrupció
c
i, en definittiva, legitim
ma la
demo
ocràcia i el bon govern
n. Esquerra Republicana, com a força de goveern que ha estat,
és i sserà, comptta amb una trajectòria ètica impeccable en comparació aamb la dels grans
partits de la veella política.. I, al mate ix temps, Esquerra
E
Re
epublicana compta am
mb un
histo
orial d’acció
ó legislativaa al Congrrés i al Paarlament que ha proopiciat lleis més
transsparents so
obre el finaançament ddels partits,, la creació
ó de l’Oficinna Antifrau
u o la
prom
moció de laa nova Llei de transpaarència. És l’hora de reivindicarr el nostre ADN
republicà i d’imp
pulsar mecaanismes com
m els següe
ents:
nar més en
nllà de les noves
n
lleis de transpa
arència, am
mb l’elaboraació de plans de
1. An
transsparència i compromissos ètics dee bon govern.
9
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Tant la Llei esp
panyola 19//2013, de 9 de desem
mbre, com la Llei 19//2014, de 29
2 de
desembre, de transparènc
t
cia, accés a la informaació pública
a i bon govvern, estableixen
mecaanismes de garantia de
el dret a la transparèn
ncia i al bon
n govern exiigint que ells ens
locals construeiixin portalss web de ttransparènccia i facin publicitat
p
aactiva de to
ota la
inforrmació relleevant. Tamb
bé requerei xen que elss ens localss facin un rregistre de grups
d’interès i estaableixen me
esures que propiciïn el bon govvern amb eel foment de la
participació i la col∙laboració ciutadanaa.
blicana té laa voluntat dd’anar més enllà dels llindars quee fixen les noves
n
Esquerra Repub
omet a estaablir Plans d
de transparrència, elaborats conjuuntament am
mb la
lleis i es compro
ciutaadania, de manera que, mitjanççant la intteracció i la millora conti‐nuada, es
progressi en l’exxercici del dret
d efectiu a la transp
parència dels ciutadanss. Així mate
eix, hi
de bon govvern als ajjuntamentss, que elevvin el
ha laa voluntat d’establir manuals d
comp
promís èticc i públic dels
d
govern ants i esde
evinguin exxigència perrmanent ve
ers la
ciutaadania.
2. Establir pacte
es d’integrittat en l’àmb
bit de la con
ntractació pública.
p
El paacte d’integritat és una eina per ajjudar els go
overns, les empreses
e
i la societat civil
c a
lluitaar contra la corrupció en l’àmbit de la contrractació pública. Es traacta d’un procés
que inclou un acord signatt entre un ggovern i totts els licitad
dors en quaalsevol conttracte
Administracció. El pacte
e estableix els drets i les obligacio
ons en el seentit que caap de
de l’A
les p
parts del co
ontracte pagarà, oferirrà, exigirà o acceptarà
à suborn, nni participarà en
conxxorxa amb els
e competiidors per o btenir el co
ontracte. A més, els liicitadors esstaran
elació
obliggats a revelaar totes les comissionss i despeses similars pagades quee guardin re
amb el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat
d
genera u n risc d’excclusió
manent del licitador.
l
perm
3. Plaataforma electrònica pública
p
i cen
ntralització
ó de les com
mpres.
Significa la cen
ntralització de les com
mpres de l’A
’Administracció pública mitjançantt una
plataaforma elecctrònica pú
ública per ggarantir la transparència de totees les com
mpres.
Aqueesta centralització facilita la fiscali tzació, dism
minueix els casos
c
de coorrupció, pro
omou
la simplificació en la con‐tractació i en dismin
nueix els costos
c
i pe rmet unificcar la
demaanda de neecessitats. A més, tot el procés és
é públic i els ciutada ns poden fer‐ne
f
el segguiment miitjançant plaataformes eelectròniques.
4. Im
mpulsar un codi
c
ètic i d’austeritat
que catalogui i reglamenti l’ús delss espais i mitjans
m
púb
blics, incloeent‐hi even
ntuals
S
dde les targettes de
vehiccles oficials,, regals institucionals, cconvits institucionals. Supressió
crèdiit de què gaudeixin
g
cààrrecs instittucionals o d’organism
mes municippals. Fiscalittzació
de l’o
oportunitat i despesa dels
d viatges oficials.
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5.Revvisió a la baaixa dels salaris de l'eq
quip de govvern.
impllantant unaa retribució
ó única i dde càlcul simple,
s
sense retribuccions extress per
participar en òrggans o comissions munnicipals.
6.Gestió de part dels recu
ursos finan
ncers de l‘a
ajuntament a través dde l‘anome
enada
bancca ètica,
amb el triple objectiu
o
de ser més reesponsables en quantt a la gesti ó dels recu
ursos,
nomia productiva, i afaavorir entittats finance
eres que deestinen crèd
dit de
fomeentar l‘econ
maneera prioritària a projecctes socialm
ment responsables i del tercer sect or.
7.Publicació de
e les agend
des de l’allcalde i reggidors de govern i dde les desp
peses
derivvades de l'e
exercici del càrrec.
8.Esttabliment d’una
d
comunicació fluïd
da entre funcionaris municipals
m
i regidors,
per p
poder aproffitar la visió i l’experiènncia dels fun
ncionaris, im
mprescindibble per a la tasca
que h
han de deseenvolupar els
e polítics a l’administrració municipal.
9 Revvisió de l’orrganització interna mu
unicipal
per m
millorar els fluxos i elss processos,, i orientar‐‐los a donar resposta a les necesssitats
dels ciutadans
10.Crreació de caanals directtes perquè els funcionaris se senttin segurs
i amb la confian
nça necessàària per prooposar millores a fi qu
ue la prestaació dels se
erveis
públiics sigui méés efectiva.
11.In
ntegració de
els funciona
aris municip
pals en els òrgans de participació
p
ó ciutadana
perquè s’impliquin en la millora i l’opt imització de
e la gestió municipal.
m
mpuls de la carrera pro
ofessional d
dels funcion
naris
12.Im
mitjaançant la formació continuada, am
mb cursos i màsters,
m
fin
nançats parccialment.
13.In
ntercanvi d’’experièncie
es amb funccionaris d’a
altres admin
nistracions i d’altres pa
aïsos.
14.Esstabliment de criteris clars
c
per a la prom
moció interna i la creeació de noves
n
places de funccionari, am
mb la
nalitat com a factors fon
namentals de
d decisió.
meritocràcia i laa profession
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2.4 P
PROPOSTEES ESPECÍFIIQUES PER
R A L’EXERC
CICI DEL DR
RET A LA
TRANSPARÈNC
CIA DE LA CIUTADAN
C
IA
Esquerra Repub
blicana es compromet
c
t a anar mé
és enllà de l’aplicació de les me
esures
previistes en laa Llei 19/2
2014, de 229 de dese
embre, de transparènncia, accés a la
inforrmació pública i bon go
overn:
1. Esstabliment de plans de transparèència elabo
orats conjun
ntament am
mb la ciutadania
que ffacin efectiu
u el dret a laa transparèència dels ciutadans.
ortals web de
d la transp arència possant‐hi espe
ecial accent en la facilittat de
2. Creació de po
l’acceessibilitat, laa comprenssió i la cercaa de les mattèries.
3. Establiment de compromisos èttics per alls càrrecs electes i alts càrreccs de
l’Adm
ministració local en els manuals dee bon goverrn
ublicació de la situació patrimo nial i de re
endes dels regidors i alts càrreccs de
4. Pu
l’Adm
ministració local, al com
mençament i al final de
el mandat.
5. Co
ompromís d’especial visibilitat i transparència dels processos
p
dd’adjudicació de
concursos d’obrres i serveis..
6. Taaules de co
ontractació d’obres i sserveis oberts a la rep
presentacióó ciutadana i als
mitjaans de comu
unicació.
7. Co
ompromís de
d visualitzaació dels critteris d’atorggament de subvencionns i publicacció de
les entitats subvvencionadess i de l’impport corresp
ponent.
8. R
Rendiment de compte
es de la ddestinació i de les actuacions
a
de les en
ntitats
subvvencionadess.
9. Esstabliment de cartes de
d comprom
misos de qualitat delss serveis, dee comission
ns de
seguiment dels serveis am
mb particippació ciutad
dana i de rendició
r
dee comptes en el
consell de ciutatt o en el ple
e municipal un cop l’any.
10. C
Compromíss de publicitat, a la w
web o en els mitjanss públics m
municipals, de la
convvocatòria dee places per a nous conntractes a l’A
Administració.
11. C
Compromís de temps de resposta a totes les peticions
p
i escrits
e
dels cciutadans.
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12. C
Creació de la carpeta ciutadana,, on es trobaria tota la relació ddel ciutadà amb
l’ajun
ntament (p
peticions, multes,
m
imppostos, gesstions, etc.)) de lliure consulta per
p a
l’usuari.

33‐ COMP
PROMÍS AMB
A
EL P
POBLE
3.1 U
URBANISM
ME
Objeectius:
1. R
Retornar l’u
urbanisme als ciutada ns i dignificar els esp
pais públicss de la vila amb
l’objeectiu de ferr d’aquests espais
e
un p ilar foname
ental de la cohesió
c
sociial del muniicipi.
2. Po
osar en valor el Patrimoni arquuitectònic, arqueològic i paisatgíístic de la vila i
fomeentar mesurres per la se
eva protecc ió.
3. Do
otar els espais industriaals dels servveis necesssaris per aco
onseguir quue siguin co
ompe‐
titiuss, la indústrria també fo
orma part dde la vila, i per tant, cal que dignnifiquem aq
quests
espais.
ocessos urbbanístics qu
ue es realitzzin a la vila puguin serr con‐
4. Gaarantir que tots els pro
sultaats fins a l’últim detall.
Prop
postes:
ni arquitectò
ònic, arqueeològic, culttural i
1. Elaaboració d'un catàleg complet deel patrimon
natural que estableixi les mesures
m
dee protecció,, conservació, restauraació i gestió
ó que
nteixi el maanteniment d'aquest paatrimoni.
garan
2. M
Manteniment i conservvació dels eespais públiics i el mob
biliari urbà amb un diàleg
d
constant amb els veïns.
3. Gaarantir la neeteja i el bon estat delss espais púb
blics.
4. Po
otenciar el patrimoni
p
agrícola
a
de la vila fome
entant l’eco
onomia de pproximitat entre
productors i con
nsumidors.
5. Po
otenciar el Pla
P de Grau
u i la seva pprotecció com espai singular on ll’activitat ecconò‐
mica del sector agrari, l’ús social i cult ural, el coneixement i el
respeecte ambiental siguin un
u referent a la vila.
6. Reealitzar un protocol
p
de transparènncia de tots els expedie
ents urbanísstics.
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3.2 H
HABITATGEE
Des d’Esquerra,, defensem que l’habittatge és un
na peça fonamental enn la configu
uració
de l’espai públiic, i per tan
nt en la coohesió sociaal de la vila
a. Malauraddament ha estat
l’accéés i la consservació de l’habitatgee, molt lligaat a l’evolucció de la reenda familiaar i la
seva capacitat econòmica,
e
el fet que hha provocatt que l’habitatge sigui més un luxe
e que
no un dret, i peer tant, ha estat
e
una dee les principals preocu
upacions deels nostres ciuta‐
c
danss a l’hora d’’abordar el seu dia a ddia. Per con
ntra, el Pla d’habitatgee existent no
n ha
servit per donarr resposta a les demanndes socialss que es generaven coom a conseq
qüèn‐
cia de la bombo
olla immobilliària i dels sseus efecte
es socials.
Estem
m immerso
os en un canvi radical del paradiggma en les polítiques d’habitatge
e dels
darreers anys, heem passat de
d la constrrucció a la gestió
g
i la re
ehabilitacióó del parc actual.
Cal rrecordar i teenir molt present que ha estat laa societat ciivil la que hha respost d’una
d
maneera més contundent a l’hora de rresoldre less situacionss socials méés complicades, i
que l’ajuntament ha de lid
derar i trebballar amb la societat civil per ddonar respo
osta a
l’actu
ual situació de l’habitaatge. Per aixxò, des d’ER
RC, l’accés a un habitattge digne és una
priorritat en el nostre mode
el de municiipi i per tan
nt de societa
at que volem
m. Per això esta‐
rem al costat i ajudarem
a
laa societat c ivil perquè a Malgrat de
d Mar no ees produeixxi cap
desn
nonament. Perquè perr nosaltres l’accés a l’habitatge, i la bona gestió del parc
d’hab
bitatges tan
nt públic com privat soon la clau a l’hora de do
otar els ciuttadans i ciu
utada‐
nes d
de la segureetat per fer front al dia a dia.
La reehabilitació d’habitatge
es és l’elem ent clau en el futur de les properees actuacions en
el paarc d’habitatges existen
nts. Es senss dubte la millor
m
fórmu
ula per reacttivar aquest sec‐
tor d
d’activitat, i crear els fonaments
f
perquè aquest sectorr no sigui coonjuntural i que
tamp
poc es convverteixi en el
e substitut dde l’anterio
or. En aquesst sentit, heem de rehab
bilitar
i renovar els edificis per millorar al mààxim les sevves prestacions, perquuè aconsegu
ueixin
nvolupamen
nt funcionaal, program
màtic, de co
onfort i d’e ficiència am
mb la
el màxim desen
ma demand
da energètiica i on es puguin inco
orporar al màxim
m
les eenergies renova‐
mínim
bles. Potenciem
m, doncs, una nova activvitat econò
òmica fonam
mentada en la rehabilittació i
la renovació, peer aconsegu
uir la millor a de les pre
estacions dels edificis, la protecciió del
patrimoni, la gestió racionaal del parc dd’habitatgess i l’eficiènccia energèticca.

Objeectius:
1. Mediació com
m gran eina de treball cconjuntame
ent amb la societat civvil, per evitaar cap
desn
nonament a la nostra ciutat
c
La inttermediació
ó en casos d’impagame
d
ent: hipoteq
ques i
llogu
uers. Transfo
ormació de l’executat hipotecari en
e llogater.
2. Laa intervenció en relació
ó a altres ddisfuncions del mercat: assetjameent, infrahabitat‐
ges, ssobreocupaació.
3. Establir acord
ds amb els propietaris
p
dd’immobless buits, per incorporar‐‐los al merccat de
llogu
uer. En espeecial, amb le
es entitats bbancàries qu
ue son els grans
g
propieetaris.
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4. Ap
postar claraament per la
l rehabilitaació com a sector que lideri el noou desenvo
olupa‐
mentt sosteniblee i que sigui el marc dee referènciaa d’eficiència per a les noves consstruc‐
cionss a la vila.
5. Do
otar‐nos dels instruments necessaaris per pod
der fer dels equipamennts municipaals un
referrent d’eficciència ene
ergètica. EEls nostress edificis públics haan d’aconsseguir
l’auto
osuficiènciaa energèticaa.
Prop
postes:
1. Un
n Pla de l’haabitatge que
e reculli l’acctual realitaat i doni solu
ucions realss.
otenciar l’Officina local d’habitatgee, des d’on s’assessora
arà al ciutaddà des de laa pro‐
2. Po
blem
màtica dels desnoname
d
ents per hippoteques o impagamen
nt de llogueers, a la incorpo‐
ració
ó d’un habittatge a la bo
orsa de lloguuer.
3.. Ells ajuts o elss estímuls a la rehabilittació: prioritats especíífiques (patoologies estrructu‐
rals, accessibilitat, eficiènciia energèticca) i els àmb
bits territorials.
dificis públics amb u na program
mació
4. Ellaborar un Pla Integrral d’Actua ció dels ed
d’acccions i calendari d’actuacions ba sat en un estudi
e
i recconeixemennt de tot ell Parc
amb anàlisi tècn
nic‐econòmic d’actuaciions a realittzar i el seu retorn econnòmic.
5. Reealitzarem un
u Pla d’eficciència eneergètica delss edificis pú
úblics amb ppunts de co
ontrol
on ells ciutadanss puguin conèixer de pprimera mà quins són els
e consumss reals dels edifi‐
cis pú
úblics.

3.3 M
MOBILITATT
La im
mplantació progressivaa del Pla Lo cal de Segu
uretat Viària
a des de finnals de 200
07, ha
perm
mès una millora
m
subsstancial de les xifres de sinistralitat. La rreducció de les
col∙lisions de veehicles i els atropellam ents han esstat objectiu
us amb un aalt grau de com‐
plimeent. Les difeerents campanyes (conntrols d’alco
oholèmia, sistemes de retenció in
nfantil
i cintturó, educació vial a les escoles), aaixí com un
na dotació de
d nou i acttualitzat maaterial
(vehiicle unitat de
d trànsit i informes,
i
raadars inform
matius ) ha
an contribuïït notablem
ment a
aqueesta milloraa. També s’han fet invversions reggulars en se
enyalitzacióó i manteniment
dels vials que caal seguir maantenint.
Des d’ERC creieem en la co
onveniència d'anar mé
és enllà i im
mplantar la utilització de
d les
novees tecnologies per millorar aspecctes de la mobilitat
m
al municipi, eespecialment en
l’orieentació delss conductors i la gestió de les zone
es d’aparcament.
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Prop
postes
1‐Pottenciar l'ús dels aparcaaments perrimetrals (especialmen
nt a la zona on es prevveia la
construcció d’un auditori a l’Av. Mar e de Déu de
d Montserrat) alliberrant places a les
ment més cèntriques.
c
zonees d’aparcam
2‐ Instaurar cam
mins escolarrs segurs coom a itineraaris preferen
nts escollitss entre els recor‐
r
nfants per aanar al seu centre
c
d’enssenyament..
regutts més utilittzats pels in
3.Pro
omoure l’úss de la biciclleta en la trrama urbana amb la crreació, conssolidació i exten‐
e
sió d
d’una xarxa de carrils bici
b coherennt i segura que
q tingui en
e compte lla suficiència i la
contiinuïtat dels itineraris.
bertura a la circulació de
d vehicles aal carrer del Carme fin
ns les 12,300 h.
4.Ob
5. Caanvi en l’itin
nerari del tricu‐tricu, feent‐lo passar pel carrer Carme i Maar.
6. Aparcamentss Plaça Catalunya i CCan Rierolaa gratuïts pels vehiclles que paaguen
l’imp
post de veh
hicles al municipi. Mannteniment de
d les condicions horààries actualss. Pa‐
gameent tou pels altres veh
hicles (ex. 00,30 euros//hora) els re
endiments del qual utilitza‐
rem en la millo
ora dels mateixos
m
i dde la mobilitat en el seu conju nt. Introd
ducció
d’apllicacions dee telefonia mòbil
m
en la ggestió del pagament.
p
7. Acctualització dels carrerrs del mun icipi als navvegadors més
m utilitzatts a la xarxa per
una m
millora de la orientació
ó de la circuulació dels vehicles.
v

3.4 C
COMERÇ
La prromoció d’u
un model comercial
c
arrrelat a la trama
t
urbana, modernn i dinàmic,, amb
una pluralitat d’oferta com
mpetitiva i eequilibri enttre formatss, és una peeça essenciaal per
la co
ohesió sociaal, la coherè
ència urbannística, la id
dentitat i atractiu de l a nostra vila. En
aqueest sentit, l’’articulació i el reforçaament delss eixos com
mercials urbbans, així co
om la
prom
moció i la millora de l’o
oferta de prroducte de consum
c
quo
otidià – quee normalme
ent es
confiigura al vo
oltant dels mercat m
municipal‐, han
h
de serr les línies definitòrie
es de
l‘actiivitat municcipal d’Esquerra Repubblicana de Catalunya.
Eixoss de treball::
1. Po
otenciar i de
efensar el comerç
c
urbàà de proxim
mitat com a mecanism
me per afavo
orir la
dinam
mització i vitalitat
v
del municipi.
2. Esstablir canals d’interre
elació més ffluids i eficiients entre l’associacioonisme com
merci‐
al deel municipi i l’administtració local..
3. Millores de l’’entorn urbanístic i de mobilitat:
16
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3.1. Cobertura de les peixxateries vel les, per posssibilitar la seva utilitz ació com a punt
referrent dinamiitzador del comerç i c onsum (acttivitats gasttronòmiquees, culturalss, for‐
mativves, lúdiquees,...)
3.2. Adequació
ó de l’enllum
menat públiic a les funccions de les zones com ercials.
3.3. O
Obertura dee WC públiccs de les pe ixateries ve
elles.
3.4. Fomentar la
l rotació fins els dissa btes a les 8 del vespre, amb pagaament reduïït per
visitaants i gratu
uït per als malgratenc
m
cs als aparcaments de l’Estació, de Plaça Caatalu‐
nya i Rierola. Reecursos que repercutiraan directam
ment a les zo
ones esmenntades.
3.5. R
Redefinir laa ruta del Trricu‐tricu feent transitable els carre
ers del Carm
me i de Marr.
4.Meercats i firess:
1. Mercat municipal, poten
nciar l’oberrtura de pa
arades tancades priorittzant diverssitat i
originalitat d’ofeerta. Donarr‐li major vissibilitat i atrractiu pel co
onsumidor.
2. Promoure tallers i xerrad
des al merccat municipal posant en
e valor l’allimentació segu‐
ra i ssaludable. Establir
E
un programa
p
dde xerrades a les escole
es per educcar petits i jo
oves i
donaar‐los criterii per a que segueixin u na alimentaació saludable.
3. Mercat de la roba traslla
adar‐lo al ccentre. Man
ntenir el me
ercat de la frruita i la verdura
a la p
plaça Catalu
unya.
4. Crreació d’un mercat el dissabte
d
al matí en l’en
ntorn del nu
ucli antic am
mb producttes de
qualiitat, proxim
mitat i ecològgics.
5. Reecuperar el mercat anual de Santt Antoni de
el segle XIV
V que es feiaa a la nostrra po‐
blació.
6. Fo
omentar i donar
d
suporrt a les firess tradiciona
als i artesan
nes per tal d’establir canals
c
de co
omercialitzaació dels prroductes dee la terra i contribuir
c
, així,
a a la creeació d’una mar‐
ca caatalana de productes
p
de qualitat aamb denom
minació d’oriigen.
7. Deesenvolupament de po
olítiques fo rmatives pe
er a professionals del sector per a ga‐
rantir el futur deel comerç i del mercat..
8. Prromoure acctivament l’’ús de la lleengua catalana en el comerç. Taant a la reto
olació
com a l’atenció al client, diifonent el m
missatge que l’idioma és
é un valor afegit a la quali‐
q
tat del servei.

3.5 P
PROPOSTEES EN MATÈ
ÈRIA DE PR
ROMOCIÓ ECONÒMIICA
La so
ocietat actual, tant a nivell local coom global, ha hagut de
e fer front aals efectes d’una
doblee crisi econ
nòmica i fin
nancera quue ha afectaat els merccats empressarials i lab
borals
17
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d’arrreu.
Des d
de la candid
datura d’ER
RC a l’Ajunt ament de Malgrat
M
de Mar estem convençutts que
només l’estudi de
d les cause
es que ens hhan portat fins
f aquí, i l’anàlisi de lles nostres forta‐
lesess i mancances, ens pot permetre ccrear un plaa que intenti, dins dels limitats reccursos
dels que gaudeix l’adminisstració loca l, posar les bases per afavorir quue l’empressa pri‐
vada generi el màxim
m
d’ocu
upació i bennefici per la nostra pob
blació.
Aqueest program
ma es resum
meix en 6 O
OBJECTIUS ESTRATÈGIC
E
CS i 21 ACCCIONS que es
e de‐
tallen
n a continuació.
OBJEECTIUS 2015
5‐2019
1. Co
ol∙laborar i potenciar l’’empresariaat malgratenc i la seva interrelacióó.
2. Promoure l’obertura de nous mercaats per a less empreses de Malgratt de Mar.
3. Faacilitar la im
mplementació de novess empreses i la creació
ó de llocs dee treball al muni‐
m
cipi, afavorint aquells secto
ors conside rats estratè
ègics per la seva fàcil i mplantació
ó i via‐
bilitaat (sector tu
urístic, nove
es tecnologi es, atenció a les persones).
4. Fo
omentar la formació
f
de
e la poblacióó activa.
5. Divversificar l’o
oferta turística a Malg rat de Mar captant nous segmentts de mercaat, tot
aprofitant l’evollució del me
ercat turístiic i de viatges.
6. Estrènyer i po
otenciar els vincles am b el comerçç malgraten
nc.
ACCIONS
Poteenciar l’emp
presariat ma
algratenc i la seva inte
errelació
1. Crreació d’un espai d’inte
erlocució (rreal i virtual), coneixem
ment i relacció entre els em‐
presaaris de la po
oblació, com
m a via per ggenerar sinergies i projectes conjuunts.
2. Crreació del Servei d’Atenció a l’Em
mpresari, figura que permeti prioriitzar i simplificar
els trràmits de lees empresess amb l’adm
ministració local.
3. M
Millora de la senyalitzacció de la situuació de less empreses als polígonss.
Cercaa de nous mercats,
m
“Posar Malgraat de Mar al
a mapa”
usió al merccat d’un dirrectori web
b d’emprese
es, comerçoos i serveis de la
1. Crreació i difu
vila.
2. Po
otenciar les relacions comercials aamb Blanes i Pineda de
e Mar, viless amb poblaacions
a l’en
ntorn dels 40.000
4
habitants amb les que Maalgrat de Mar
M disposa d’una bonaa pro‐
ximittat
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3. Paarticipació en
e Fires com
mercials i eempresarialss a diferentts nivells, pprioritzant le
es ac‐
tuaciions en com
marques properes i been comunicades amb poc
p volum dde negoci actual
a
amb Malgrat dee Mar.
es i creació d’ocupació
d
Novees emprese
1. Prromoció dee la instal∙laació de xaarxa de fibrra òptica, preferentme
p
ent a les zones
indusstrials i com
mercials del municipi, iincentivant els diferents usos de les TIC a les em‐
presees i comerços.
per nous emprenedor
2. Reeducció de les taxes municipals
m
e
rs o empreeses que ge
enerin
ocup
pació, que es
e veurà auggmentada een el cas d’e
empreses de sectors coonsiderats emer‐
e
gentss i/o estratèègics (novess tecnologiees, energiess renovables,, atenció a les person
nes).
3‐ Reealització d’’un catàleg de naus inddustrials de Malgrat de
e Mar i de laa seva dispo
onibi‐
litat, mantenint actualitzat el seu esta t per afavorir la implan
ntació d’em
mpreses.
a població aactiva
Fomeentar la forrmació de la
1. Su
umar complicitats entre
e les escole s de FP i ofiicis de Malg
grat de Marr amb les d’altres
municipis i empreses localss per tal de crear mà d’’obra qualifficada.
2. Po
otenciació de cursos de
d formaci ó en idiom
mes i noves tecnologiees, especiallment
adreçats al col∙leectiu de desocupats.
3. Co
ontinuar am
mb els curso
os d’Orientaació Laboral per a persones a l’atuur
Incen
ntivar el turrisme a Malgrat de Maar en les differents vessants
Fomeentar la paarticipació del sectorr privat en
n l’empresa
a Malgrat TTurisme pe
er tal
d’aco
onseguir un
na major eficiència en l a gestió de l’àmbit turístic entre eels sectors públic
p
i privvat, tal i com
m es preveiaa en la sevaa creació.
Estrèènyer i pote
enciar vincle
es amb el ccomerç malgratenc
1. Po
otenciar els acords‐convenis actuaals Ajuntament‐Associa
acions de Coomerciants
2. Millora de la coordinació
c
ó entre ambbdós ens pe
er evitar dup
plicitat d’esfforços.
3. Inccentivar el comerç
c
de proximitat.
p
4. Promocionar comercialm
ment el Barrri Antic instaurant al se
eu entorn u n mercat esspecí‐
fic dee productess de proximitat i qualitaat els dissab
btes .
5. Po
otenciar elss cursos de formació ddels comercciants per la millora dde la qualitaat i el
serveei dels seus establimen
nts .

3.6 LLA GESTIÓ DELS RECU
URSOS: EN
NERGIA, AIG
GUA I RESIIDUS
Si volem aconseeguir un dessenvolupam
ment fonamentat en la sostenibilittat, la gestió
ó dels
recurrsos com l’aaigua, l’enerrgia i els ressidus és un tema cabda
al. Per això,, calen políttiques
clarees del foment de l’estaalvi i de la ggeneració d’aquest
d
reccursos. Aquuestes políttiques
han d’ésser abo
ordades també des dde l’àmbit de
d l’educació, on la foormació éss clau
perquè les accio
ons que s’ han d’implanntar siguin efectives.
e
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L’aigu
ua és un element
e
prreuat i cadda cop més car per a l’adminisstració i pe
er als
ciutaadans, i per tant, cal tro
obar la form
ma de gestio
onar‐la de la
a manera m
més compettitiva i
menyys costosa possible. Laa Gestió dee l’aigua no
o és només reduir costtos i millorrar‐ne
l’eficiència, sinó que també
é és aplicar mesures qu
ue ajudin a millorar‐ne
m
la sostenibilitat:
Alhora cal tenirr molt present que la Directiva de
d Residus de la UE eestableix qu
ue els
resid
dus deixen de
d ser‐ho per
p esdevennir recursos aprofitable
es, i quan a lgú disposaa d’un
recurrs, ni l’enterra ni el cre
ema, sinó q ue mira de treure’n ell màxim proofit possible
e, per
això els residus els hem de
e concebre ccom un recurs. Cal ten
nir present qque ha arrib
bat el
ment de passar de la «ggestió dels rresidus» a laa «gestió de
els recursoss». L’augmen
nt del
mom
consum s’ha traaduït històriicament en un increme
ent continu en la geneeració de ressidus,
especialment pel que fa als
a envasoss i embalattges, que posa
p
en crissi el sistem
ma de
gestió.
Una de les qüesstions estrattègiques méés importan
nts en aquest moment és la generració i
el co
onsum d’en
nergia a le
es ciutats i viles. Cal treballar per
p assolir un sistem
ma de
proveeïment eneergètic suficcient, de q ualitat, pro
ovinent de fonts renovvables i am
mb un
baix impacte en
n el medi am
mbient, ja q ue les ciutaats i viles ha
an estat conncebudes des de
l’inici fins a l’acttualitat perr consumir ssense mesu
ura tot tipus d’energia . Per això volem
v
comeençar a plan
nificar com s’han de prroduir els canvis d’aquest paradiggma i en un futur
no gaaire llunyà tenir
t
una villa el màxim d’autosuficcient energè
èticament.
Objeectius:
1. Caal treballar en
e el consum d’aigua ppúblic, en laa seva eficiència, i vetllaar per la qu
ualitat
de l’aaigua que es
e consume
eix a la ciutaat en els esspais públics, i vetllar ttambé pel servei
s
d’abaastament d’’aigua al ciu
utadà.
2. Fo
omentar l’esstratègia del Residu Zerro, per prod
duir cada co
op menys reesidus i, perr altra
band
da, aconsegguir que la totalitat ddels residus tinguin una
u continuuïtat en el cicle
d’aprrofitament.
3. Acconseguir una
u vila pro
oductora d’’energia, qu
ue implanti l’energia rrenovable en
e els
edificcis i espais públics i ho
o fomenti enn els espais privats. Cal potenciar la facturaciió per
“balaanç net” am
mb comptaadors intel∙lligents, ja que
q volem construir uuna vila on
o els
usuaris esdevinguem tant productorss com consumidors am
mb l’objectiiu d’equilibrar la
producció i la deemanda d’e
energia a less llars.
èrmica, la fotovoltàicca, la
4. Potenciar lees energiess existents com són la solar tè
geotèèrmica, miini‐eòlica i la biomasssa, en aqu
uest sentit és ja un clar generador
d’eco
onomia locaal i supramunicipal. Enn tenim exe
emples clars on s’han implicat tots els
agen
nts (treballlador/propietaris/adm
ministracions) i que
e comenceen a generar
20
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expeectatives de consolidacció. Cal, donncs, una apo
osta clara des
d de l’Adm
ministració per
p la
biom
massa.
Prop
postes
1. Fo
omentar la instal∙lació
i
i l’ús d’aparrells reductors del consum d’aiguaa entre el veïnat
v
—filttres d’aireigg d’aigües, cisternes de doble desccàrrega, etc..
2. Co
ontrolar la qualitat
q
de l’aigua, tantt de l’aigua potable, co
om de les foonts naturaals i la
de lees piscines públiques.
p
3. Elaborar un pla de me
esures prevventives per al manteniment de la qualitatt dels
recurrsos hídrics locals.
4. Promoure el consum raccional per coontribuir a un canvi de
e cultura resspecte als hàbits
h
i les p
polítiques de
d reciclatge
e.
5. Im
mpulsar la reutilització
r
i el reciclaatge dels envasos i fomentar la rrecuperació
ó dels
hàbitts tradicionals no malb
baratadors dde recursos —cabàs, bo
ossa del pa,, etc.
6. EEstablir meecanismes de coordi nació amb
b els comerços per col∙laboraar en
l’estaabliment dee sistemes de
d dipòsit, ddevolució i retorn
r
d’envvasos. Faciliitarem la tasca al
comeerç amb asssessoramen
nt i suport tèècnic directte.
7. Elaborar un pla local d’estalvi i efficiència en
nergètica. Les experiènncies municcipals
indiq
quen que tant abasten
n el sectorr públic com
m el privatt (comerçoss, per exem
mple),
mitjaançant la introducció de
d mesures de foment com ara au
uditories gra
ratuïtes, finss i tot
amb plans d’ocu
upació local per a la foormació de tècnics que puguin effectuar aqu
uestes
ues.
tasqu
8. Prromoure loccalment la iniciativa pprivada per a la producció d’enerrgia distribu
uïda a
escalla micro, mini
m
i com
mercial i l’aaplicació de
e criteris i tecnologiees de la gestió
g
intel∙∙ligent de xaarxes.
9. Promoure mo
odificacionss en les instal∙lacions municipals
m
per
p anar inccorporant crriteris
de so
ostenibilitatt.
10. Establir bo
onificacions de l’impoost de circulació als vehicles q ue consum
meixin
exclu
usivament energies
e
ren
novables.
16. FFomentar, mitjançant
m
subvencion
s
s directes o bonificaciions de l’im
mpost d’obrres, la
incorrporació d’eenergia solar tèrmica.
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3.7 LLA CIUTAT INTEL∙LIGE
ENT
Un p
projecte sma
art city ha de
d ser el m otor de transformació, amb uns nnous serveis que
busq
quin no nom
més la millora sinó l’exccel∙lència de
els mateixos. La ciutat “intel∙ligent” i/o
“amaable” és aquella que im
mplementa les eines en
e l’àmbit de les novess tecnologie
es per
situaar al ciutadàà com a corrresponsab le en la govvernança de
els nostres municipis, i que
per ttant, sap ap
profitar els avantatges
a
que aquesttes ens oferreixen, ambb l’objectiu de
d fer
de les ciutats i viles terrritorismés eficients, tant a nivvell econòm
mic, social com
mediambiental.
a
del te
erme smartt i una clara utilització
ó del mate ix per maq
quillar
Hi haa un ús i abús
serveeis i polítiqu
ues en què la innovaciió és escasssa. És cert, però, que sseguir en aquest
margge d’indeteerminació permet
p
a m
moltes ciutaats autoden
nominar‐see smart am
mb un
lleugger bany dee màrquetin
ng i poca teecnologia o innovació afegida
a
en la prestació
ó dels
serveeis.
El co
oncepte de smart
s
citiess va de cosees útils i sen
nzilles i no d’aplicacionns tecnològgiques
que envaeixen el nostre dia a dia. Per això crear un ecosistema
e
a la ciutat, on
s’identifiquin less capes d’in
ntel∙ligènciaa, es conegu
uin els recurrsos i es perrfili la cadena de
c
el ciuttadà que busca
b
valorr, tant per al ciutadàà que buscca qualitat de vida, com
oporrtunitats em
mpresarials, és la clau pper avançar cap a una ciutat
c
intel∙l igent real.
L’estrratègia de laa ciutat inte
el∙ligent, paassa per con
nèixer al ciu
utadà i les seeves tendèn
ncies,
és per tant "l’eestratègia del
d ciutadàà hiperconn
nectat", la que ajuda rà a enten
ndre i
confiigurar les noves
n
ciutats i viles ddel futur am
mb la intel∙ligència ciuutadana. Éss una
obvieetat, però en
e el concepte de ciutaat intel∙ligent el ciutad
dà ha de serr el protago
onista
actiu
u, no n’hi ha
h prou am
mb generar un procéss d’orientació tecnològgica de la ciutat
c
intel∙∙ligent, sen
nse abans conèixer
c
quuin és el seu
s
perfil, el seu valoor, el dels seus
ciutaadans i quiin és el ve
eritable papper d’aquest, dins de
e l’ecosistem
ue es
ma real qu
confiigura en una ciutat inte
el∙ligent.
Des d
d’ERC Malgrat de Mar volem liderrar la reform
mulació dels espais de la vila, amb
b una
ciutaadania que evoluciona
a en els seu
us hàbits urrbans i als que
q cal donnar resposta
a i als
que hem de ferr correspon
nsables amb
b la seva participació.
p
. Per tot aixxò, hem de tenir
un eiix estratègicc tecnològicc enfocat a tot el municipi i que sigui eix cabbdal en l’evo
olució
dels propers anyys. Aquest eix
e ha de gaarantir a la ciutadania
c
per
p sobre dee tot, qualittat de
vida,, tot aportaant milloress substanci als al municipi. Volem
m la nostraa vila sostenible,
autosuficient i altament productiva. Volem un municipi co
onnectat (teecnològicam
ment)
amb el seu territori i el seu
s entorn, que tingui un paper clau en ell creixemen
nt del
mateeix i que esd
devingui un
n dels millorrs indrets on viure en harmonia.
h
LLes smart ciity no
són u
un mer canvvi de tecnologia. La noostra visió és
é entendre’l molt méss enllà, tot tenint
t
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en co
ompte concceptes d’invversió sociaal i de capital humà. Aquesta
A
ha de ser la ciutat
c
intel∙∙ligent de debò.
La co
onnectivitatt que s'ha co
onvertit en el veritable
e motor de la hipercon nexió ciutadana,
és ja gairebé un
n servei bàsiic, i aquestaa pot dotar de grans oportunitatss: per a la millora
m
sanittària, educaativa, escalaabilitat delss models de negocis i una infinittat d’opcion
ns en
l’àmb
bit de la inn
novació soccial i sobrettot de com redissenyarr els serveiss públics. Taambé
hem de tenir molt
m presen
nt que la geeneració de
e dades (de
e tots els tiipus) que en
e els
e produirà,, serà un nova font de recurso
os socioecoonòmics qu
ue les
propers anys es
nts hauran de tractar‐‐les com una part méés dels reccursos
admiinistracionss competen
existents en les ciutats i less viles del n ostre país, com ara tra
actem l’aiguua, l’energiaa o els
resid
dus.
Objeectius:
1. A
Apostar perr la tecnollogia amb la finalitat d’aconseguir una m
major eficiiència
energètica, i en conseqüència una majjor rendibilitat econòm
mica.
2. Fo
omentar el coneixement i la innovvació per essdevenir un pols d’atraccció econòm
mica i
on laa transparèència i la qualitat deemocràtica es recuperi com a vvalor del nostre
n
municipi.
3. Disposar d’una Plataform
ma de cont rol de les dades que co
onstantmennt es genere
en en
un m
municipi. És important saber com
m les obtenim, on les guardem,
g
coom les tracctem i
qui h
hi te accés.
4.Dissposar i deesenvoluparr una visióó d’smart city
c
que va
agi més ennllà de la mera
tecno
ologia
Prop
postes:
1. Deesenvoluparrem una plaataforma dee control de
e les dades,, des de l’addministració
ó, per
podeer tenir el co
ontrol del seu ús, ja quue en els pro
opers anys la generacióó de dades anirà
en au
ugment de manera exp
ponencial.
2. Po
otenciarem el Sistemess d’Informa ció Geograffica (GIS) qu
ue ens perm
meten, a paart de
tenirr tota la infformació pe
er capes esspecifiques com per exxemple la ttopogràfica, o la
urbanística, ten
nir geolocaliitzar tots a quells elem
ments físics del nostree municipi, i que
ens permetran millorar laa gestió de cadascun d’ells, així com planifficar les no
ostres
futurres accionss. Podem tenir locaalitzat tots els arbre
es, el parcc mobiliarii, els
equip
paments, ettc.
3. Laa recollida de
d residus és
é un dels s ectors on més
m s’està im
mplementaant la tecnologia,
d sensors ja sigui en
n el contenidors que eens permetten el
bàsiccament en l’aplicació de
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contrrol del volu
um ocupat, o bé en e ls camions,, per tal de
e poder conntrolar el pes de
cada contenidors recollits. L’objectiu: reduir al màxim
m
els desplaçamennts dels cam
mions
de rrecollida, alhora que aquest fett significa una reducció en l’em
missió de gasos
contaaminants.
4. Controlarem
m el consum
m energèti c en els equipament
e
ts públics, optimitzan
nt els
consums energèètics, els co
onsums d’aiggües, etc. per
p tal de fo
omentar l’esstalvi econò
òmic i
augm
mentar la reendibilitat dels equipam
ments.
5. M
Motoritzarem determiinades zonnes mitjanççant senso
ors d’ocupaació, permetent
múltiples solucions. Poden
n desenvoluupar‐se en determinad
d
es zones o pàrquings, lligat
a la ggestió de laa mobilitat, o zones prreferencials per residents on dispposin d’un temps
gratu
uït d’estacio
onament, o també lliga des al come
erç.

3.8 SSALUT
El sisstema sanitaari públic caatalà ha pattit greus pro
oblemes de
erivats de laa crisi econò
òmica
iniciaada el 2008. Uns pro
oblemes quue s’han aggreujat per una impoortant mancca de
finan
nçament deegut a la mala
m
distribbució fiscal del govern
n espanyol, i degut a unes
polítiques d’aussteritat moltt agressivess, en especial durant l’’exercici de govern 201
11‐12
a la Generalitatt de Catalunya. Malgrrat aquests problemess, el sistem a sanitari català
c
contiinua sent universal,
u
i és un dels sistemes de més èxit a tot el móón: un delss més
eficieents i que dóna
d
un de
els millors rresultats. Un bé fabuló
ós que cal ccuidar, millorar i
defen
nsar.
A nivell de com
mpetències i gestió, quui té més a dir és el govern
g
de laa Generalittat de
municipals no
n tenen co
ompetènciees pel que fa als
Catalunya. En canvi, els orrganismes m
nçament. M
Malgrat que els municip
pis no teneen gran capacitat
aspectes estricttes de finan
ncera en elss temes refferents al siistema sanitari, els ressultats d’aquesta
de decisió finan
política afecten
n i molt a la vida diàària dels no
ostres conciutadans. SSigui quina sigui
nció o serveei que es requereixi, unna disminucció en la qu
ualitat i efecctivitat del servei
s
l’aten
afectta molt direectament a la
l vida de toots i cadascun dels veïn
ns de Malgrrat de Mar
Des d’ERC Malggrat de Mar apostem per conèixe
er bé quine
es són les nnecessitats de la
ciutaadania, quin
nes són les febleses dels serveis a Malgrat de Mar,r, saber bé com
s’orgganitza el sisstema, i influir allà on ccalgui perqu
uè aquest escenari
e
cannviï, cada ve
egada
cap a millor.
Actualment el sistema
s
san
nitari a Malggrat de Maar presenta diferents ddebilitats qu
ue de
maneera molt claara caldrà abordar
a
en els properss quatre anyys. Els princcipals problemes
són: El tancameent del CAP durant lees nits als mesos d'hivern, les m
mancances en el
serveei de pediattria i la no dotació
d
d'unna ambulància al terme
e del municcipi, trobantt‐se la
24
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més propera a Sta
S Susannaa. Davant d’’aquesta sittuació l’Ajun
ntament noo pot mirar cap a
un aaltre cantó. Cal mirar el problem
ma de caraa, assumir responsabiilitat, i treballar
perquè la situacció canviï.
Objeectius:
1. Prresència de
e l’Ajuntame
ent en esp ais clau de
e decisió so
obre el sisteema sanitarri a la
nostrra vila, el representaant que deesigni la Co
orporació ha
h de podder defensaar els
interressos dels nostres
n
conciutadans dde la millor manera posssible.
2. Co
onèixer de prop tant les necessittats que moltes
m
de le
es personess que viuen
n a la
nostrra vila pateixen quan fan ús dels sserveis sanittaris.
Prop
postes:
1. Treballar perr a l’increm
ment dels reecursos desstinats al CA
AP de Malggrat de Mar, per
fer‐h
ho caldrà, en
n un primerr moment, aaconseguir fer públiqu
ues i de fàcill accés les dades
d
clau sobre els recursos destinats
d
i els resultatts aconsegu
uits pel sisstema sanittari a
Malggrat de Marr. En segon lloc,
l
caldrà defensar un
na millora d’aquests
d
inndicadors taant en
els espais de decisió municcipals com een aquells espais d’àmb
bit nacional .
2. Crreació d’un espai de participació
p
ciutadana on es donin a conèixxer els princcipals
indiccadors de saalut de la vila, i on s’esscoltin i recullin les prin
ncipals neceessitats i qu
ueixes
de laa ciutadania en l’àmbit de Salut.
3. Ceedir un espaai a la caserna de la Po licia Local o al Parc de Bombers V
Voluntaris pe
er tal
que eel servei d'aambulància
a tingui majjor proximittat que l'actual.
4. M
Millorar els accessos al CAP i la informació dels mateixos
m
peels usuaris amb
problemes de mobilitat.
m

3.9 A
ACCIÓ SOC
CIAL
Duraant anys i an
nys els serve
eis socials i les polítiques socials es van focali tzar a donaar una
respo
osta assisteencialista als problemees de la ciu
utadania. Això significaa que davant de
situaacions de privació i d’e
exclusió soccial, els govverns es lim
mitaven a paal∙liar la situació
però no varen fer res per evitar quue aquest problema
p
es
e resolguéss a mitjà i llarg
term
mini. Es tracttava d’uness polítiquess que no solucionaven el problem
ma d’arrel i l’únic
que feien era evitar un mal
m major, deixant la situació cronificada. Amb el te
emps,
especialment a partir dels anys 90, lees polítiquess socials van canviar. LL’objectiu arra era
evitaar aquesta cronificació
ó de les sittuacions de
e pobresa, privació i exclusió. En
E les
interrvencions de l’àmbit so
ocial es busscava apode
erar les perrsones que patien aqu
uestes
situaacions perquè el dia de
d demà noo les hague
essin de torrnar a patirr. Es tractavva de
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capacitar‐les, po
otenciar less seves com
mpetències específique
es i transveersals, de to
ornar‐
les a connectar amb la societat. Es traacta d’un avvenç molt im
mportant enn el concep
pte de
política social. No
N obstant això, es unaa estratègiaa que no fun
nciona quann el sistemaa està
masssa tocat i no
o retorna a les personnes allò que
e es mereixe
en. Si el sisttema no pe
ermet
donaar una bonaa feina a algú que estàà sobradam
ment capacitat, per moolt apoderament
que ees faci, la po
olítica sociaal fracassaràà.
Actualment enss trobem en
n aquesta ssituació. La crisi ha po
osat en periill el conjun
nt del
sistema. Les perrsones que no poden t irar endavaant, que pateixen per a rribar a finaals de
p menjar, no són anaalfabets sen
nse capacitats per a reelacionar‐se
e. Són
mes i fins i tot per
perso
ones capaciitades, molttes d’elles aamb estudiss universitaris, que hann treballat, i que
tenen moltíssim
m per aporrtar a la noostra societtat. I malgrat aquestees capacitats, el
u vida diggna. Per aq
questa raó, des d’ERC Malgrat de
e Mar
sistema no els garanteix una
na política so
ocial dotadaa d'uns servveis que siguin eficientts, eficaços, i que
aposstem per un
s’orieentin a apo
oderar les persones ddestinatàrie
es. Tot i qu
ue la situacció és difícil, cal
assum
mir la resp
ponsabilitat de dignificcar els servveis de l’àm
mbit social, dotar‐los d’una
d
carteera de serveeis clars, am
mb uns criterris d’accés iguals i clarss per a tothoom.
De m
manera méss concreta, les principaals polítique
es socials s’han de dirrigir als següents
perfils:
ues altamen
nt efectivess i ràpides a les person
nes que patteixen situa
acions
‐ Diriigir polítiqu
d’em
mergència social,
s
més concretaament als següents perfils: Faamílies/perssones
desn
nonades, famílies/persones amb ssituació de privació alimentària (sense capacitat
nts en edat de creixement en una llar on es ppateix situacció de
per ccomprar meenjar), infan
pobrresa (al volttant del 25%
%), personees immigrad
des sense papers
p
en reegla, poc entorn
sociaal, i dificultaats per acce
edir a ajudees de qualse
evol tipus, gent
g
gran qque viu solaa amb
situaacions comp
plexes, perso
ones sense sostre.
‐ Dirrigir polítiq
ques socials dignes i de qualita
at i orienttades a l’a poderamen
nt de
diferrents perfils de perso
ones que paateixen risc d’exclusió
ó social: Faamílies/perssones
amb risc de perrdre l’habitatge o ambb condicions d’alt risc (vivint en uun espai occupat,
pagant quotes d’hipoteca
d
o lloguer am
mb un percentatge de renda dispoonible inferrior al
60%)), adolescen
nts i joves que
q han abaandonat pre
ematurament el sistem
ma educatiu i que
no teenen suficieent qualificació per acccedir al me
ercat labora
al, joves qu alificats però en
atur de llarga durada i pocca experiènccia laboral en el seu àmbit, persoones immigrades
amb baixa o mitjana
m
qualificació i een situació d’atur, jove
es amb situuació laborral no
ble i càrregu
ues familiarrs (amb fillss), personess de 30 a 67
7 anys en s ituació d’attur de
estab
llargaa durada, gent
g
gran am
mb baix nivvell d’ingresssos i poc entorn
e
sociaal, especialment
els q
que viuen sols,
s
persones amb ddiscapacitat amb un suport famiiliar que no
o pot
costeejar activitaats de sup
port a la s eva dependència, fam
mílies mon oparentals amb
problemes per a la criança dels infantss.
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Objeectius:
1. Co
onstruir unaa vila que resolgui elss probleme
es des malg
gratenc i maalgratenques en
situaacions de precarietat, risc d’exclu
usió o emerrgència social, com podden ser casos de
mancca de trebaall, dificultaat per mantenir l'habiitatge, nece
essitats soccials bàsiques, la
mobilitat, o problemes de convivència
c
a.
2. Feer Malgratt de Mar una vila preocupada i ocupad
da en les persones amb
depeendència i la gent gran. Apostaarem per fe
er possible que les peersones graans o
depeendents visq
quin amb dignitat
d
i dee manera ad
dequada fin
ns el darrerr moment en
e els
seus domicilis sii aquest és el
e seu desigg.
3. Trreballar de
es de una visió tran
nsversal les polítique
es d'inclusiió social; salut,
educcació, habitaatge, ocupació, gènere , per garanttir una vida autònoma,, activa i diggna.
4. Desenvolupaar polítique
es de prevvenció de noves form
mes d’excluusió social com
otenciant l'aaccés de la ciutadania a les teecnologies de la
l'analfabetisme digital, po
municació, per
p evitar u na nova excclusió social.
inforrmació i com
5. Elaaborar amb
b caràcter d'urgència ell pla Local transversal d'inclusió
d
Loocal.
6. Treeballar colzze a colze amb les entiitats del terrcer sector i altres agennts de la soccietat
civil, ja sigui perr analitzar le
es necessitaats socials co
om per fer‐hi front.
7. Claarificar i diggnificar l’acccés als serrveis socialss i els criterris d’accés pper al conjunt de
la ciu
utadania.
8. Im
mpuls de laa inserció laboral, esspecialmentt per a perfils de perrsones amb
b risc
d’excclusió.

Prop
postes :
1. Co
ompromís de
d presentaar al gener dde l'any 2016 una carttera local dde serveis so
ocials
que d
duri per al conjunt
c
de la legislaturra. La carte
era de serve
eis especificcarà quin se
erà el
conju
unt de servveis socials bàsics i esp
pecialitzats als que pod
dran accediir els ciutad
dans i
ciutaadanes de Malgrat de
d Mar. Laa cartera haurà
h
de co
ontenir, enntre d’altress, els
següents elements:
‐ Els criteris d'acccés, el funccionament, les prestacions econòm
miques i maaterials
‐ Els valors i objeectius que regiran
r
els sserveis inclo
osos en la ca
artera local
‐ Els drets i deurres de les pe
ersones usuuàries
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‐ Els compromissos d'avaluaació, transpaarència i qualitat
2. Creació d’un
na finestretta única e n l’àmbit social,
s
reprresentada pper una officina
d’ateenció a l’usuari de les polítiques socials am
mb l'objectiu
u de garantiir els drets de la
ciutaadania i el co
ompliment de la carterra de serveiis socials loccal.
3. Desenvolupaament de Plans
P
Mun icipals d'O
Ocupació co
oncretant nnous mode
els de
desenvolupameent i creació
ó d'ocupacióó de qualitaat, uns plan
ns que s’hauuran d’elaborar i
oordinada pper les diferrents regido
ories i serveeis del conssistori
impleementar dee manera co
municipal. Entree d’altres, ess proposa:
ora urbana i rehabilittació de ba
arris i edificcis com a eespais de crreació
‐ Plaans de millo
d'ocu
upació
‐ A trravés de Promoció Eco
onòmica, im
mpulsar un pla d'emerg
gència conttra l'atur ju
uvenil
amb polítiques actives d'inserció i am
mb itinerarris de suporrt integral a col∙lectiuss amb
d
so
ocial
més dificultats d'inclusió
4. Crreació d’un fons muniicipal per a la garantia de drets bàsics. Aquuest fons taambé
estarrà inclòs a la
l cartera de
d serveis soocials, i esttarà regulatt per un regglament esp
pecial
d’aju
uts econòmiics que reco
ollirà l’objeccte de l’ajut,, les condicions que haan de complir les
perso
ones per accedir
a
al fo
ons. Entre d’altres, el fons ha de
d cobrir lees situacion
ns de
privaació dels seggüents drets:
‐ Dreet a l'alime
entació bàsica de tottes les perrsones (en col∙laboracció amb el Banc
d'alim
ments)
‐ Garrantia dels subministrraments bààsics, especcialment els energèticcs. Aquests ajuts
s’aco
ompanyaran
n de plans contra la pobresa energètica que
q estableeixin mínim
ms de
consum energèttic per a les persones i famílies, i s’impartirrà formació per a una bona
l rehabilitaació d'habittatges
utilització de la energia als domicilis, ttot fomentaant també la
nor consum
m.
en prro d’un men
‐ Situ
uacions de violència
v
pe
er raó de seexe, gènere
e, raça o pro
ocedència.
‐ Situ
uacions de privació
p
d’h
habitatge.
5. Eq
quip de re
esposta ràp
pida a situaacions d’em
mergència social. Cre ació d’un equip
e
interrdisciplinari municipal dedicat
d
a deetectar situacions d’em
mergència soocial i a la ràpida
i efeectiva respo
osta. Aquesst equip treeballarà en estreta co
ol∙laboració amb l’entrramat
assocciatiu i del tercer secttor municippals, especiaalment a l’h
hora de dettectar situaacions
d’em
mergència dee manera prematura.
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6. Im
mpuls de la inserció lab
boral amb ccursos diriggits a apode
erar i millorrar l’ocupab
bilitat
de lees personess en risc d’e
exclusió soccial, aquells que pateiixen una sittuació d’atur de
llargaa durada o persones amb discaapacitat. Els programe
es d’insercióó laboral aniran
a
especialment diirigits a refo
orçar les coompetències transversa
als així com
m l’autonom
mia de
les p
persones. Aquests
A
pro
ogrames d’ inserció lab
boral es dissenyaran i executaraan de
maneera conjuntta amb el servei de prromoció eco
onòmica, amb l’objecttiu de garan
ntir al
màxiim un alt percentatge
p
d’inclusió laboral am
mb èxit un cop
c les perrsones acab
bin el
programa.
otenciar el punt de voluntariatt municipall, especialm
ment a l’hoora d’aconsseguir
7. Po
donaar un valor afegit
a
a servveis o recurssos de les pròpies
p
entittats del mu nicipi.

3.100 EDUCACIÓ
Ó
Méss educació és menys desigualtats
d
s. I menys desigualtats i més ed ucació, són
n més
capacitats per a una societat que siguii capaç de prosperar
p
ecconòmicam
ment i superrar els
utur. Amb l’’educació toots hi guanyyem.
reptees del seu fu
A nivvell educatiiu calen mé
és recursoss, però també una accció millor i un sistemaa més
capaç. L’actual sistema
s
educatiu està ppoc adaptatt a les necesssitats i repttes de la soccietat
més obert, amb
a
mètodes pedagòggics més ob
berts i
actuaal. Cal un sistema méss flexible, m
basats en l’evidència d’imp
pacte. Evideentment aq
quest canvi de sistemaa educatiu no es
pot ffer per com
mplet des d’un munici pi, bàsicam
ment perquè
è la llei no dota d’aqu
uestes
comp
petències exclusives
e
ntament síí que pot i ha
als munici pis. Tot i això, l’Ajun
d’implicar‐se en
e els pro
ocessos dee millora col∙laboran
nt amb eel Departament
d’Enssenyament.. Pot ser l’aagent que ss’activi, pre
essioni i vettlli perquè ll’acció educcativa
doni els millors resultats po
ossibles perrquè la políttica educatiiva orientadda a l’èxit esscolar
s’abo
ordi des de la corespon
nsabilitzacióó de les adm
ministracion
ns. Per podder desenvo
olupar
una política que realmentt produeixi impacte caaldrà que l’acció políttica sigui ell més
profeessional posssible, i caldrà que es lideri des d’un
d
enfoca
ament d’obeertura, oferrint al
conju
unt d’agents de la societat civil i dde les institu
ucions educcatives, einees i recursos que
s’alin
neïn amb un
ns objectiuss educatius clars i conssensuats.
Sego
ons diversos estudis, existeixen determinaats factors que de m
manera pro
ovada,
millo
oren l’èxit educatiu de les personees. Entre aq
quests facto
ors podem ttrobar l’edu
ucació
0‐3 aanys, les co
ompetènciess cognitivess de les fam
mílies, la dig
gnificació i posada en valor
de l’ààmbit educcatiu, i dete
erminades metodologiies pedagòg
giques innoovadores. L’acció
L’
política doncs, no
n només haurà d'estaar guiada pe
er uns principis de conssens, colide
eratge
i imp
plicació d'aggents públiccs i privats, sinó que s'haurà de su
ubjectar en el reforçam
ment i
prom
moció dels faactors que s'han
s
descr it.
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La vo
oluntat d’EERC Malgratt de Mar és doncs generar un
n canvi signnificatiu a nivell
educcatiu. I es vol generar aquest canvi perquè considerem
c
que l’educcació és la punta
p
de llaança per acconseguir una
u societatt més pròsp
pera i menyys desigual. Per aconse
eguir‐
ho, i d’acord am
mb múltiples referents que ja han
n abordat aq
quest reptee, volem implicar
el co
onjunt de la ciutadania, agents i o rganitzacion
ns públique
es i privadess. I també volem
v
prom
mocionar aq
quella sèrie de bones p ràctiques i metodologiies que, de manera eviident,
s’ha demostrat que
q permetten millorarr l’èxit educatiu.
Objeectius
1.Consensuar l’e
estratègia i objectius aamb els prin
ncipals agen
nts de la vil a, siguin pú
úblics,
c
Entre d’altres caal implicar centres esscolars, insttituts,
privaats o de laa societat civil.
escoles bressol, Generalitatt de Catalunnya, organittzacions del Tercer Secctor, associaacions
de veeïns, esplaiss, voluntariaat, comerçoos i emprese
es privades.
2. Crreació d’un Consell educatiu,
e
coonsolidant‐llo com un referent úttil per al co
onjunt
d’acttors implicaats, comen
nçant per lles escoless i institutss. Aquest CConsell taambé
coord
dinarà el conjunt
c
d’aggents sociaals i individ
dus que vo
olen col∙labborar en acccions
educcatives a favvor de l’èxit i la reduccióó de l’aband
donament.
3. Do
onar suporrt en forma de recurso s econòmiccs i/o de personal als pprincipals agents
que ss’impliquin en aqueste
es accions eeducatives.
4. M
Millorar la coherència entre el sisstema educcatiu i les sortides prrofessionalss, així
com articular un
nes polítiques efectivess per millorar la transicció escola‐trreball.
5. A
Abordar les necessita
ats educatiives des d’’una persp
pectiva holíística, tenin
nt en
comp
pte que less necessitatts educativees no són només en competènccies específfiques
sinó també en competències transve rsals, i que
e la interven
nció ha de comptar am
mb la
ola o instittut (entitatss, pares, se
erveis
impliicació d’acttors que vaan més enlllà de l’esco
sociaals, comerço
os,etc.)
6. Reeduir l’aban
ndonament escolar i sittuar‐lo com
m a mínim en
n la mitjanaa europea.
7. Geenerar refe
erents educcatius. En les famíliess on els no
ois/es most ren més risc de
fracààs escolar hi ha man
nca d'aque sts referen
nts. Caldrà treballar pper milloraar les
capacitats paren
ntals i per generar altrees referentss educatius més enllà dde la família.
8. TTreballar se
entiment de
d poble, cconsiderant que aquesta identitaat de poble
e pot
actuaar com un factor
f
de miillora de la m
motivació cap a l’apren
nentatge.
9. Im
mpuls de la llengua cattalana com a llengua vehicular,
v
com
c
a facto r clau d'equ
uitat i
d’igu
ualtat d’oportunitats.
30

ELL MOM
MENTT ÉS AR
RA
Prop
postes
El conjunt de prropostes que es reculleen estan d’acord amb la
a visió i objeectius planttejats.
n de ser connsensuades i executade
es de maneera conjuntaa amb
El conjunt d’accions hauran
nts públics, privats
p
i de la societat ccivil malgratenca.
agen
1. Po
otenciació de
d les Auless Obertes aamb conven
ni amb l’ajuntament, a mb l’objecttiu de
millo
orar l’atenció i acompanyament quue es fa am
mb els nois i noies que tenen dificultats
per aacabar l’educació obligatòria o qque tenen dèficits d’aprenentatgge, mitjançaant la
utilització d’espais municip
pals i l’articuulació de laa participacció voluntàrria de les petites
empreses del municipi.
m
2. Geenerar espaais i canals de
d connexióó i coordinaació entre escoles i ageents clau: se
erveis
sociaals, famílies,, centres ob
berts, i esplaais, entre d’’altres.
3. Ob
bertura de patis
p
de les escoles i innstituts en horaris
h
no le
ectius per a activitats d’oci
d
i
lleuree, especialm
ment per a aquelles
a
quue conflueixin amb els objectius
o
edducatius.
4. Po
otenciar laa Formació Professionnal de man
nera proacctiva des dde l'Ajuntam
ment,
concentrant‐la en
e els secto
ors d'especiaalització que es volen potenciar
p
a la vila.
5.Donar suportss específicss a les escooles de marres i pares. És necessaari atribuir a les
famíllies un paper destacat en la milloora del siste
ema educatiu. Les AMPPA no pode
en ser
vistes des de lees administtracions co m unes en
ntitats que es limiten a gestionar uns
erminades aactivitats en
n els centress.
recurrsos i a orgaanitzar dete

3.111 ESPORT
L’esp
port, al nosttre país, és un fet sociaal sobradam
ment conegut per toth om, però taambé
neceessita gaudir del reconeixement s ocial que mereix,
m
pel paper que té com a motor
m
de caanvi. L’esport és un mo
otor de canvvi individuall, ja que la seva
s
incorpooració a l’esstil de
vida de les perssones els pe
ermet gauddir de més qualitat de vida. L’espoort també és un
moto
or de canvi social, perrquè permeet enfortir la
l cohesió social
s
dels nostres pobles i
barriis mitjançan
nt la incorpo
oració del pprojecte esp
portiu del municipi
m
al pprojecte esp
portiu
dels centres doccents, amb la promocióó de la salut per l’espo
ort o amb laa incorporacció de
les p
persones no
ouvingudes a la ciuta dania plena, fent servvir l’esport com a ein
na de
sociaalització i d’aarrelament al país.
L’esp
port és moto
or de canvi econòmic, amb capacitat de gene
erar ocupacció i riquesaa, que
articula un complex sectorr productiu i de serveiss. L’esport és
é un motorr del teixit cívic i
assocciatiu de less nostres viles i ciutatss, un teixit que
q no té co
omparació een quantitaat i en
exten
nsió i que és
é la base de
d l’assolimeent dels ressultats espo
ortius d’alt nnivell de l’e
esport
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català. Per això
ò és cabdaal donar e l suport que mereixe
en els clubbs i les en
ntitats
espo
ortives.
L’esp
port base haa de ser tractat com a esport de formació. Cal
C partir dee l’òptica qu
ue no
sols es tracta d’ensenyarr la pràcti ca d’una disciplina esportiva,
e
sinó tamb
bé de
transsmetre, mittjançant l’e
esport, un seguit de valors i co
oneixementss més enllà del
mateeix esport. La
L incidènciia de l’ajunttament es pot
p visualitzzar en la ceessió qualitaativa i
quan
ntitativa d’in
nstal∙lacionss, i en la fo rmació als educadors
e
i entrenado rs dels club
bs.
L’esp
port de com
mpetició és una
u eina dee promoció del municipi i, partintt d’aquesta base,
el co
onsistori haa d’avaluar les priorittats de don
nar suport concret enn aquest àmbit.
Difíciilment els ajuntame
ent poden esdevenirr patrocina
adors prinncipals o únics
d’esd
devenimentts esportiuss de compeetició i, a més,
m
no és gens recom
manable qu
ue en
siguin.
Objeectius:
‐ Pro
omocionar i donar supo
ort a l’espo
ort de base.
‐ Aju
udar a estructurar l’e
entramat d
d’organitzaccions esportives de ttal manera
a que
apro
ofitin sinerggies, recurso
os, i que totthom s’aline
eï cap a unss objectius qque beneficciïn el
conju
unt. Cal in
ncentivar le
es col∙laborracions i cooperació
c
entre entiitats esporrtives,
acon
nseguint unaa estratègia winwin.
mentar la idea de l’esport com
m un àmbiit on treba
allar valorss, competè
ències
‐ Fom
transsversals i l’aautonomia de les perssones, enllo
oc d’un àmb
bit estrictam
ment compe
etitiu.
Cal treballar am
mb aquesta òptica
ò
especcialment en
n l’àmbit educatiu i del lleure.
‐ Gen
nerar sinerggies entre el
e món edu
ucatiu i dels serveis so
ocials i com
munitaris am
mb el
món esportiu. Aquestes
A
siinergies s’hhaurien d’accabar traduint en proggrames espo
ortius
ents que viuuen en ento
orns desfavo
orits o ambb risc d’exclu
usió, i
dirigiits a infantss i adolesce
haurrien d’ajudaar‐los al creixement peersonal i em
mocional.
‐ Treeballar per garantir unes instal∙llacions esp
portives de
e qualitat dd’accés púb
blic, i
trebaallar especiaalment per a la sosteniibilitat de le
es ja existen
nts.
‐ Pottenciar l’essport inclusiu, de sallut i ciutad
dà, tot pottenciant l’eesport com
m una
activvitat que pe
ermet millo
orar els hàb
bits saludab
bles de la ciutadania.
c
Per a pote
enciar
l’espo
ort en aquesta vessan
nt caldrà coomptar amb la col∙lab
boració i treeball transvversal
d’altrres organism
mes, com podria ser el CAP (Centrre d’Atenció
ó Primària).
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Prop
postes
1. Creació del Co
onsell Municipal de l’E sport.
otenciar elss clubs i les entitats essportives de
e base com
m a elementt vertebrador de
2. Po
l’estrructura espo
ortiva de la vila.
3. Do
onar difusió
ó i rellevància instituciional a la participació
p
dels clubs i els esporrtistes
del m
municipi en esdeveniments esporttius d’alt nivvell.
4. D
Desenvolupaament de programes d’esport com a acttivitats extrraescolar on
o es
trebaallin valors de convivvència, coreesponsabilittat o solidaritat. Aquuests progrrames
s’hau
uran de dessenvolupar en estreta col∙laboracció entre esscoles, entiitats esporttives i
els A
AMPAs.
5. Deesenvolupament de prrogrames d’’inclusió social orientats a reduir l’abandonament
escolar o pal∙liaar altres situ
uacions soccials de riscc. Aquests programes
p
hhaurien de tenir
r
l’essport. L’Ajunntament hauria de liderar aquestss programess on a
com a especial referent
travéés de l’esport s’intervin
ngués a aqu est perfil d’’infants i adolescents.
6. Prromoure acctivitats ciuttadanes dee promoció de l’activitat física i l’’esport, com
m ara
caminades o biccicletades populars.
7. Deesenvoluparr activitats esportives
e
eespecífiques per als col∙lectius de discapacitaats.
8.Dotar a la pob
blació de la xarxa necesssària de de
esfibril∙ladors, això és, als equipam
ments
ortius municcipals, altre
es equipam
ments que puguin ser estratègicss per a aquesta
espo
missiió i en aqueells llocs pú
úblics on treeballen o trransiten un gran nombbre de persones,
convvertint Malggrat en un “m
municipi cà rdio‐proteggit”.

3.122 CULTURA
Una bona políttica cultural, coherent però incisiva, permet la vertebbració sociaal i la
consttrucció nacional. La ciu
utadania deel nostre paíís, tant a títtol individuaal com col∙lectiu,
ha dee poder acccedir, dins del seu entoorn social, alls recursos culturals
c
i laa seva difussió. La
cultu
ura ens dón
na consciènccia de qui ssom i on vo
olem arribarr com a pobble. Un municipi
cultee és un mun
nicipi més ju
ust i més lli ure i, per taant, més be
en preparatt per fer front als
mom
ments difícilss com els qu
ue ens toca viure.
Inverrtir en cultu
ura, en políítiques cultuurals, és un
na inversió en
e la societtat per se, que
q si
bé no
o té un efecte retorn immediat, ssí que té un
n resultat a mitjà i llargg termini de
e gran
transscendència.. Per això caal consideraar el sistema cultural dels
d munici pis com un
n pilar
bàsicc de l’estat del
d benesta
ar.
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Són molts, els estudis cie
entífics quee demostre
en que les persones que tenen
n una
activvitat cultural intensa gaaudeixen dee millor salu
ut i viuen més
m anys. Laa cultura, a més,
és una eina dee primer nivell
n
per ccombatre patologies socials
s
com
m la soledat, les
malaalties mentaals, els fraccàs escolar o la xenofò
òbia. Des d’’ERC considderem, don
ncs, la
cultu
ura com a quarta
q
pota de l’estat del benestaar, en tant que eleme nt cohesion
nador
per eexcel∙lència: ens referm
ma en la peertinença diins d’una co
ol∙lectivitat però també ens
dónaa les eines per créixerr, desenvoluupar‐nos co
om a país, i ens obre les possibilitats
d’arribar a totess les sensib
bilitats sociaals i culturaals que s’estableixen aarreu dels països
p
catalans i integgrar‐les. El valor econ
nòmic de la cultura és
é essenciaal, en una doble
d
vessaant: una caapacitat productiva d ’alt poder regenerado
or i una cààrrega simb
bòlica
renovadora però, al mateix tempss, reafirmaadora de la identitaat, com a eina
imprrescindible per garantir una òptim
ma cohesió social. La despesa púública en cu
ultura
contiinua estereeotipada com una desppesa poc prroductiva o, en algunss casos, finss i tot
direcctament improductiva.. És mome nt de posaar en valor l’aportacióó de la cultura a
l’economia de territori,
t
de
es de l’activvitat de less indústries culturals ppròpiament dites
epresenta una
u oferta cultural po
otent,
fins al valor afeegit que, per al sectoor turístic, re
brada en el territori.
t
Caal, també, que qualsevo
ol creador i productor arribi
variaada i equilib
amb facilitat a tot el seu públic poteencial; per tant,
t
cal de
esenvoluparr estratègie
es per
ducció
increementar els consums culturals de la ciutadania en tots els segmentss de la prod
i a to
ot el territori. Gràcies a les inversiions dels daarrers anys, s’ha aconsseguit estab
blir un
xarxaa, incompleerta però notable, dd’equipame
ents i institucions cuulturals. La crisi
econ
nòmica i less polítiques tributàries injustes de
el Govern espanyol,
e
coom l’apujad
da de
l’IVA,, han repercutit negativament een l’accés a les activita
ats culturalls de pagam
ment.
És peer això qu
ue cal impulsar de fforma imm
mediata po
olítiques dde suport a la
demaanda, tant en
e forma de rebaixes dels preus públics dels serveis cuulturals al públic
p
en general com
m de l’ampliació dels bbeneficiaris de descom
mptes (o dee la gratuïtaat) als
col∙leectius en risc d’exclussió cultural per motius econòmiccs, especia lment en el
e cas
dels infants i jovves.
paments cu
ulturals
Equip
1. Eq
quipamentss culturalss, socialmen
nt rendibles i sostenibles tant energèticament
com econòmicaament. Call tenir en compte la sostenibilitat dels eqquipamentss que
s’haggin de creaar de nou o reformar.r. A l’hora de crear o reformar un equipament
cultu
ural, abans d’encarrega
d
ar el projectte arquitectònic, cal ten
nir dos projjectes previs: un,
d’us i funcionament de l’’equipamennt, i un alttre, de viab
bilitat econnòmica i cost de
mantteniment de
d l’equipaament. En tot equipament, priimer, cal ddefinir‐ne l’ús i
l’adaptabilitat a futurs usos i, d’altrra banda, cal
c ser mo
olt conscieents del cosst de
mantteniment, especialmen
e
nt pel que fa a recurssos humanss, energia, neteja i consum
d’aigua. Cal ten
nir en comp
pte que un disseny arq
quitectònic posterior ppot implicar uns
sobreecostos de mantenime
ent que faccin inviable el funciona
ament de l’’equipamen
nt. Els
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museeus, centrees d’interprretació, moonuments i patrimon
ni cultural en general són
fonamentals peer cohesionaar la societaat de l’ento
orn i ajudarr a la identittat dels pobles i
ciutaats. Ara bé, cal estudiar i planificaar molt bé aquests
a
equ
uipaments pperquè no siguin
s
una ccàrrega perr al municipi. Tot centree patrimonial ha de tenir un projeecte museo
ològic,
un de museogrààfic i un de
e viabilitat aabans d’encarregar el projecte a rquitectònic. Cal
evitaar fer reform
mes d’edificiis que desp rés tindran un futur inccert.
2. Ap
postar perr l’aplicació de la geestió cívica
a dels equ
uipaments m
municipals i de
la programació que se’n derivi. Si apostem pels
p
equipa
aments i eels projecte
es de
u program
mació amb un alt grau de sintonia
a amb el terrritori i el se
ector,
proxiimitat, cal una
alhorra que cal vetllar perquè les aactivitats siguin comp
plementàriees i reforcin les
que ggenera el mateix
m
territori mitjançaant la seva xarxa
x
associativa. Aqueestes necesssitats
fan p
pertinent qu
ue siguin less entitats dee cada territori, les que
e gestionin els equipam
ments
o serrveis, com a coneixedores de la realitat de
els seus barris i les dinnàmiques que hi
actueen, incorpo
orant l’equip
pament a laa dinàmica territorial i evitant quue esdevinggui un
cos eestrany. La gestió
g
cívica
a aporta al s projectess un valor afegit que d ifícilment poden
p
aportar altres fó
órmules d’exxternalitzacció amb empreses priva
ades.
La geestió ciutad
dana, o cívicca, és una ffórmula de gestió espe
ecífica d’unn equipament de
titulaaritat muniicipal o d’u
un projectee d’interven
nció acordada entre l’’ajuntament i el
teixitt associatiu
u del territo
ori objecte de la interrvenció perr la qual u na entitat es fa
càrreec de la gestió d’un equipament o projecte d’interès
d
general.
3. Veetllar per la correcta gestió
g
dels eequipamen
nts i serveis, perquè s’ajustin a les
neceessitats de la població, tenint en ccompte les especificita
ats del munnicipi i garantint,
tamb
bé, criteris de
d proximitaat física i faccilitat d’accés a l’ús.
4. Elaaborar el mapa
m
de servveis bibliotecaris i po
otenciar aquests equippaments co
om a
centrres d’inform
mació ciutaadana i coom a eixos de trobada de la pooblació de cada
municipi.
5. Au
ugmentar l’’horari d’ob
bertura de les bibliote
eques municipals com
m a sales d’e
estudi
en ells períodes d’exàmens.
6. Gaarantir la re
enovació de
els fons biblliogràfics de
d les biblio
oteques perr adequar‐lo
os als
indiccadors recom
manats inte
ernacionalm
ment, garanttint, així, la quantitat i la qualitat de la
inforrmació que es posa a disposició dee la ciutadania.
La cu
ultura com a eix de coh
hesió sociall i participació ciutadana
1. Im
mpulsar la crreació del consell
c
mun
nicipal de cultura amb reppresentació de
l’ajun
ntament, les entitats i els agents culturals lo
ocals. El consell ha d’abbordar la po
olítica
cultu
ural des d’u
una visió global i coorrdinar els treballs
t
de les quatre àrees princcipals
35

ELL MOM
MENTT ÉS AR
RA
d’acttivitat cultural: creació
ó artística, ccultura pop
pular, patrim
moni culturral i comisssió de
festees i esdeven
niments.
2. Veetllar per la possibilitatt d’accés dee tota la ciu
utadania alss ensenyam
ments artístics.
3. In
ncidir, mitjaançant proggrames esppecífics, en el caràcter integradorr i saludable de
l’espo
ort, la cultu
ura i el lleure
e, en front dde la violència, l’incivissme i la intoolerància.
4. Fo
omentar i donar
d
supo
ort, amb la col∙labora
ació dels grrups i entittats locals, a les
manifestacions de la cultura popular i tradiciona
al, especialment les quue siguin prròpies
del m
municipi, aixxí com tamb
bé les de noova creació.
5. Fo
omentar la participació de la ciiutadania en
e les entiitats i les associacion
ns de
caràccter social,, cultural, esportiu i solidari. Afavorir
A
qu
ue la poblaació nouvin
nguda
participi activam
ment en less manifestaacions col∙le
ectives que
e configurenn la person
nalitat
del m
municipi. Organitzar
O
un acte anuual d’acollida als nous empadronaats al municipi i
d’un catàleg de serveis a la seva dispossició.
6. Geestionar de
e manera in
ntegrada l’o
oferta cultural municip
pal, de maanera que sigui
possible oferir informació,, descompttes, promoccions o activitats gratuuïtes als ussuaris
potencials, mitjaançant la crreació de caarnets culturals municip
pals.
La cu
ultura com a motor eco
onòmic de la societat i el territori
1. Fo
omentar i donar
d
suporrt a les firees tradiciona
als i artesa
anes per esstablir canaals de
comeercialització
ó dels productes de laa terra i con
ntribuir, aixxí, a la crea ció d’una marca
m
catalana de prod
ductes de qualitat
q
ambb denominaació d’origen
n.
otenciar unaa agenda cu
ultural d’acttes i esdeve
eniments , en format aanalògic i digital,
2. Po
i emprant les eines
e
de diffusió 2.0. A
Aquesta age
enda hauria de facilitaar la inform
mació
municipi, l’aagenda d’acctes i festess, les novettats a
sobree els equipaments cullturals del m
les biblioteques, etc.
ors locals mitjançant
m
el
e web munnicipal, facilitant‐
3. Prromocionar l’obra d’arttistes i auto
t
i contacte virtuual amb pro
ogramadors, artistes i aautors de la resta
los un punt de trobada
del p
país.
4. Establir
e
exempcions
s fiscals
amb l’activitat cultural.
c

per als com
merços

i les indússtries relacio
onats

5. Crrear mecan
nismes de suport a les activvitats comercials o industrials que
han eesdevingut d’interès tradicional en espais urbans concrets.
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6. Prrotegir les botigues
b
hisstòriques aamb programes interrdisciplinariis que pre
evegin
acord
ds a tres bandes
b
enttre propiettaris, Administració municipal
m
i gestors de les
botiggues amb laa inclusió de
e plans de vviabilitat perr garantir‐lo
os el futur.
Fomeent de la crreació cultu
ural
1. Fo
omentar i do
onar suportt a la creaciió artística i assegurarr les condiccions necesssàries
perquè les perrsones que
e ho desittgin puguin
n desenvolupar lliure ment les seves
ques i cultuurals.
capacitats creatives, artístiq
2. Po
otenciar l’orrganització d’actes perr difondre la cultura ca
atalana en tots els àm
mbits,
priorritzant la pro
ogramació d’espectacle
d
es, concertss i activitatss que hi estiiguin vinculades.
3. Affavorir l’inte
ercanvi culttural entre ttot l’àmbit dels Països Catalans.
4. Dissenyar plaans de foment de la leectura i la formació
f
continuada en col∙labo
oració
amb els consellss escolars del municipi i els centre
es de norma
alització linggüística.
omentar i im
mpulsar la creació
c
artísstica local i promourre la pressència de joves
5. Fo
cread
dors del mu
unicipi en el seu territoori.
6. Fo
omentar i po
otenciar less programa cions localss en l’àmbit de les arts escèniquess.
7. Prromoure la creació de continguts de valor afegit i afavvorir la diffusió d’artisstes i
cread
dors locals.
Patriimoni cultural
1. Elaaborar polítiques que
e estimulin
n les maniffestacions de la culttura popula
ar, la
peració de la memòrria històricca vinculad
recup
da al municipi i la potenciació
ó del
coneeixement de
el seu patriimoni, mateerial i immaterial. Aixxò, en el maarc de prop
postes
transsversals caapaces d’acabar conffluint en propostes que imppliquin el teixit
socio
oeconòmic de la pob
blació. Les polítiquess vinculade
es a la ideentitat s’han de
concretar tot enfortint
e
el paper agglutinador del comer çurbà de proximitatt, les
erents, am bicioses i amb
a
personalitat pròppia, i les xarxes
x
propostes turísttiques cohe
assocciatives locaals.
2. Im
mpulsar la digitalització
ó de docum
ments d’inte
erès local per preservaar i difond
dre la
mem
mòria del terrritori.
3. Prromoure un
na política de
d memòriaa històrica
mitjaançant la recerca,
r
l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i intangible
e del
municipi. Entree altres mesures, ca ldrà estimu
ular la coll∙laboració amb els grups
d’hisstòria local, la vinculacció a espaiss de memòria —museus, centress d’interpretació,
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rutess, etc.—, la presentació d’exposiccions, les vissites ciutadanes col∙lecctives i el treball
responsablles d’educacció, turisme
comp
partit dels organismes
o
e i patrimonni.
4. Im
mpulsar la re
ecerca sobrre la històriaa local
de lees dones que han formaat part de laa identitat i facilitar‐ne
e la difusió.
5. Veetllar per la gestió adeq
quada dels recursos naturals, pattrimonials i culturals
de laa població per
p garantirr un sistemaa sostenible
e a mitjà i lllarg terminii. Abans d’iniciar
un nou equipam
ment patrim
monial, calddrà estudiar la viabilita
at i racionaalitat dels que
q ja
osa el municipi.
dispo
6. Fo
omentar la gestió
g
en xa
arxa del equ
uipaments patrimonia
als
del m
municipi, in
ntegrant‐los en el sistem
ma regional i nacional corresponeent, per afavorir‐
ne l’iintercanvi, l’eficàcia
l
i l’e
eficiència.

4‐ IN
NDEPENDÈNCIA
MUN
NICIPIS REP
PUBLICANSS PER A UN
N NOU PAÍSS
En lees properes eleccions municipals,
m
tots som crridats a deccidir com voolem que sigui el
nostrre municipi, en l’inici del
d procés cconstituent del nou paíís, de la Reppública cataalana.
La in
ndependènccia és l’oporrtunitat perr generar no
ous motlless per a la poolítica muniicipal.
Tenim
m l’oportun
nitat de sup
perar totes les barreres que avui condicione n els governs de
les n
nostres vilees i ciutats, començantt pel finan
nçament, les competè ncies per dur
d a
term
me noves po
olítiques so
ocials, cultuurals i econòmiques, per
p apoderaar els ciutadans,
propiciar la partticipació po
olítica, la traansparènciaa, la lluita contra
c
la coorrupció, etc.; en
defin
nitiva, per posar la política
p
al sservei de la gent. Aiixí mateix, des d’Esquerra
Repu
ublicana vollem que totts i cadascuun dels mun
nicipis del país
p empenyyin el procé
és cap
a la independència i siguin protagoniistes de la imparable revolució ddemocràticaa que
vivim
m. Tots som testimoniss i protagonnistes directtes de la il∙llusió compaartida que vivim
en els nostres barris,
b
place
es i mercatss. Es tracta d’una energ
gia civil quee també he
em de
posar al servei del
d municipi.
Dels nous ajunttaments naiixerà la Rep
pública cata
alana
En lees properess eleccions sorgiran ells nous ajuntaments que
q protagoonitzaran laa fase
decissiva del prrocés. És clau
c
per all país disp
posar d’alca
aldes, regiddors, consistoris
i mun
nicipis com
mpromesos amb l’exeercici del dret a de
ecidir i l’asssoliment de
d la
indep
pendència, fent costatt a la majooria social i a les institucions de laa Generalittat: el
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presiident i el parlament.
p
Sabem quee el procéss viurà fase
es decisivess en els pro
opers
meso
os i la implementació del full dee ruta cap a la indepe
endència noo serà una camí
planeer. El desaffiament democràtic a l’Estat perr poder ferr la transic ió real, enllestir
les estructures d’estat
d
i refe
erendar la ffutura consttitució catallana requerrirà una forttalesa
i un ccompromís personal i institucionaal dels càrre
ecs electes municipals.
m
Els ajuntam
ments
i els organismess supra‐locals seran un a eina, senss dubte, deccisiva per e ngegar el procés
ulminar‐lo amb
a
èxit am
mb la proclamació de la Repúblicca catalanaa com
consttituent i cu
a nou
u estat d’EEuropa. En aquest seentit, els càrrecs
c
electes municcipals d’Esquerra
Repu
ublicana es compromet
c
ten a dur a terme les accions segü
üents:
• Parrticipació pro‐activa
p
dels munici pis i els se
eus represe
entants en l’Associaciió de
Municipis per laa Independè
ència (AMI)
• Imp
pulsar moccions de suport al dreet a decidir, suport a la sobiraania individ
dual i
col∙leectiva dels ciutadans
c
de Catalunyaa i de suport al procés cap
c a la ind ependènciaa.
• Exeercir i fomeentar la unitat d’acció amb totess les forcess polítiquess i represen
ntants
electtes comprom
meses amb el procés i amb el drett a decidir.
• Facilitar l’acció i cooperaar amb les oorganitzacio
ons de la societat civil ssobiranista: AMI,
ANC,, Òmnium, Sobirania
S
i Justícia,
J
Cattalunya Diu Prou, etc.
• Exeercir la sobirania fiscal des dels aajuntamentts en coordinació ambb la Generalitat i
la societat civil sobiranista.
s
• Reccolzar l’accció i posar‐‐se a dispposició de les principals instituucions del país
(Pressidència deel Govern i Parlamennt)durant tot el procés constituuent, des de
d la
declaaració fins laa proclamacció de la inddependènciia.
• Coo
operar amb
b el Govern de la Geneeralitat en laa realització
ó de les estrructures d’e
estat i
la intternacionaliització del procés
p
consstituent.
• Fom
mentar el posicioname
p
ent de les o rganitzacions municipa
alistes (AMCC i FMC) a donar
d
supo
ort al procéss.
• Parrticipar pro
o‐activamen
nt en la connstitució d’’una «Assemblea de ccàrrecs ele
ectes»
com a eina d’exp
pressió de la voluntat ddemocràticaa i represen
ntativa.
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