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INTRODUCCIÓ
L’actual context de recessió econòmica condicionarà en gran mesura les iniciatives que els ajuntaments hauran
de portar a terme al llarg del mandat que s’iniciarà el proper mes de maig. No són temps fàcils pels ajuntaments
ni per la ciutadania.
Tots els que aspirem a governar expressem la voluntat de treballar per un projecte de
ciutat que millori les condicions de vida de la gent, però nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres, estem convençuts que som diferents.
Diferents i necessaris per organitzar l’ajuntament i la ciutat segons els nostres valors
republicans: la llibertat, la justícia i la comunitat d’interessos.
Uns valors en els que el propi interés forma part del bé comú. L’amor a la ciutat ha
d’esdevenir l’essència de tot el que fem a l’ajuntament, perquè implicarà el compromís civil i ètic dels ciutadans amb les institucions que garanteixen la seva
llibertat. Una ciutat de ciutadans lliures i iguals.
Mataró és una de les ciutats importants de Catalunya, i la Nova Ciutat que
volem impulsar ha de ser important també en la construcció d’un Nou País. Una
Nova Ciutat per un Nou País, on tothom hi ha de tenir les seves oportunitats.
Per nosaltres el canvi és la mirada, és la manera de
mirar la ciutat. No pas per canviar-to tot, evidentment:
respectar allò que està ben fet, però alhora ser transgressor en allò important i assumir el risc que comporta canviar les coses.
Mirar, per nosaltres, vol dir escoltar, vol dir entendre el punt de vista de l’altre,
vol dir dialogar i atendre. Vol dir consens. Vol dir pacte. Vol dir grans acords entre
tots, en els temes vitals pel futur de la nostra ciutat.
Per això, amb aquest programa electoral, des del realisme, volem posar èmfasi en
dos temes cabdals per nosaltres: per una banda les propostes en l’àmbit econòmic,
enteses com a elements dinamitzadors de l’ocupació i de la promoció de la ciutat,
que hauran de permetre reactivar l’economia local, i per l’altra, les polítiques d’inversió social, ja que en el context actual és prioritari per nosaltres dur a terme polítiques que aturin la creixent desigualtat, que evitin la fractura social i que ajudin a
mantenir els nivells de cohesió social assolits fins ara.
I tot això, sota els principis inherents a la nostra coalició i que marquen un
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estil diferent de practicar la política: la transparència, el rigor, la honestedat i l’austeritat. Un conjunt de valors
que ens comprometem a seguir aplicant a la gestió pública, per aconseguir un municipi Republicà, Cohesionat,
Emprenedor i Sostenible.
Ara més que mai, sumem en una coalició amb vocació de majoria, oberta a compartir els nostres valors amb
tota la societat mataronina, amb independència dels seus orígens.
Ara més que mai, en un entorn de crisi, de patiment i de pessimisme, que ens exigeix el millor de cadascú de
nosaltres, hem de desterrar tacticismes i sectarismes, i hem de fer prevaldre la unitat, la generositat i la visió de
ciutat i de país.
Ara més que mai, hem de contribuir, TOTS, amb aquests principis, a la construcció des de la nostra ciutat del
nostre model de societat i de país: Justícia Social i Llibertat Nacional. Ens oferim per liderar aquest moviment,
per construir junts la Nova Ciutat, el Mataró del futur.
Aquest és el nostre compromís.

ESQUERRA REPUBLICANA-MOVIMENT D’ESQUERRES
MATARÓ, MAIG 2015
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MUNICIPI REPUBLICÀ
Municipis republicans per a un nou país
En les properes eleccions municipals, tots som cridats a decidir com volem que sigui el nostre municipi, en l’inici
del procés constituent del nou país, de la República catalana.
La independència és l’oportunitat per generar nous motlles per a la política municipal. Tenim l’oportunitat de
superar totes les barreres que avui condicionen els governs de les nostres viles i ciutats, començant pel finançament, les competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els
ciutadans, propiciar la participació política, la transparència, la lluita contra la corrupció, etc.; en definitiva, per
posar la política al servei de la gent.
Així mateix, des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres volem que tots i cadascun dels municipis del
país empenyin el procés cap a la independència i siguin protagonistes de la imparable revolució democràtica
que vivim. Tots som testimonis i protagonistes directes de la il·lusió compartida que vivim en els nostres barris,
places i mercats. Es tracta d’una energia civil que també hem de posar al servei del municipi.
La proposta d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres és la proposta dels activistes que defensem les
causes de la ciutadania compromesa en el bé comú. És la proposta de progrés que sorgeix del batec ciutadà
que no es resigna i passa a l’acció, amb l’objectiu de prendre el control dels ajuntaments per millorar la política,
crear valor públic i augmentar la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. Volem construir municipis on
valgui la pena viure-hi, municipis que enforteixin el sentiment d’identificació i de pertinença del ciutadà. Municipis que projectin els millors valors democràtics: els valors republicans. Municipis que dia a dia lluitin per fer-se
un nom i un lloc propi en el nou país, sempre al servei de les persones.
Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una democràcia avançada. Tenim
l’oportunitat de fer foc nou i deixar enrere el frau i la corrupció. Tenim un projecte per bastir nous ajuntaments,
oberts i transparents que retin comptes als ciutadans i que sàpiguen involucrar-los en la presa de les millors
decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar ciutats socialment avançades, d’acord amb
el triple objectiu de viure en viles i ciutats més cohesionades, més emprenedores i més sostenibles.
Així doncs, el fil roig del republicanisme ressegueix aquest programa, que s’estructura en tres eixos:

1 • Municipi cohesionat: La necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia de
l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. La cultura com a eina motor de ciutadania lliure i compromesa amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de qualitat de vida i
benestar de les persones. La qualitat i el prestigi de l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats
efectiva i el bon funcionament de l’ascensor social.

2 • Municipi emprenedor: La lluita contra l’atur com a política social més urgent que cal prioritzar. L’ac-
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titud emprenedora de l’Ajuntament a l’hora de propiciar nous filons d’activitat econòmica, promoure l’economia
cooperativa i l’emprenedoria. Invertir en els eixos comercials com a nodes de vida civil i d’interrelació social.
Promoure les TIC i l’administració electrònica com a factor d’informació, participació, transparència i simplificació de l’Ajuntament.

3. Municipi sostenible: Des d’un urbanisme humanista que potencia l’àgora ciutadana i la interrelació social fins a la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut
cívica per a l’adopció d’energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l’habitatge o poder viure en ciutats
més intel·ligents on les TIC puguin potenciar les actituds responsables dels ciutadans vers l’entorn, la reposició
del mobiliari o el funcionament dels serveis públics.

Un govern obert per a una democràcia oberta
Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt dels ciutadans i de la societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. Els impactes de la crisi econòmica
que veiem cada dia en el nostre municipi, juntament amb els episodis sistemàtics de corrupció que omplen els
mitjans, han accelerat la crisi de la política tradicional instal·lada en els grans partits, incapaços d’erigir-se amb
l’autoritat i la legitimitat necessària per posar remei als problemes més importants. S’han acabat els temps dels
partits que entreguen el poder als que no es presenten a les eleccions i que s’enriqueixen amb els impostos i el
poder que se’ls ha lliurat.
El bon govern republicà vol estimular el compromís social, el deure i la llibertat dels ciutadans per decidir en
tots els afers municipals. Volem protegir l’interès general dels abusos de poder de qualsevol tipus. Volem preservar la integritat de l’espai públic, vetllar per la salvaguarda dels serveis públics i posar els recursos de tots al
servei de la igualtat d’oportunitats.
El disseny i l’execució de qualsevol política municipal, avui, només es pot gestar des de la transversalitat i la
responsabilitat social. O sigui, reivindiquem la coconstrucció de polítiques públiques amb tot el conjunt de persones involucrades, amb les associacions i grups d’interès que s’hi relacionen.
En qualsevol cas, però, tal concepció de la democràcia oberta ja esdevé connatural amb nosaltres, perquè la
gent d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres no som altra cosa que activistes que aspirem a representar
el màxim de ciutadans del municipi. La nostra llista és una plataforma múltiple de líders veïnals, associatius,
culturals, esportius, empresarials, educatius, etc., cadascun amb els seus ascendents i lideratges, que o bé tenen
vincles amb la societat civil o bé directament en provenen o en formen part. I és així com la coconstrucció de
polítiques públiques es converteix en pràctica inherent als republicans d’esquerres, perquè entenem que la
veritable democràcia representativa es fusiona amb la democràcia oberta i participativa.
A diferència d’altres partits, considerem l’apoderament ciutadà i la participació efectiva com a eines cabdals
per assolir l’objectiu polític més preuat dels republicans: “repartir el poder entre el màxim nombre de ciutadans
possible”. Obrint la democràcia a tothom, repartim el poder, el prenem de les mans dels que l’usen per als fins
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particulars i el tornem a on correspon, al servei de la llibertat i la igualtat de tots.
El repte de viure en una democràcia oberta passa, doncs, per potenciar el control ciutadà als ajuntaments. Els
pilars per edificar un govern obert són la transparència, el retiment de comptes, la participació i la cooperació.

Els pilars del govern obert i de la democràcia oberta són:
1. La transparència i el retiment de comptes: Obrir les dades públiques, obrir els plens, accés a la
informació, elaboració d’informes, infografies i informar dels processos de presa de decisions. L’objectiu és proporcionar eines perquè la gent pugui exercir el control i seguiment de les polítiques públiques. La transparència
és el valor del bon govern i s’ha de garantir mitjançant compromisos vinculants i acompanyar-la de la mirada
crítica de la ciutadania.

2. La participació: Consolidar i simplificar les eines de consulta directa, la concertació de debats, la iniciativa ciutadana per determinar l’agenda i els programes de govern. Promoure processos participatius per elaborar
pressupostos compartits o adoptar projectes estratègics. L’objectiu és el de coconstruir les polítiques i el model
de ciutat amb els ciutadans.

3. La cooperació: Superar les barreres dins l’Ajuntament i els serveis municipals i, de cara enfora, amb els
administrats. Cal superar estructures piramidals dins l’organització municipal, establir la millora contínua com
a guia d’acció, establir polítiques de concertació o partenariats i vertebrar la confiança amb la societat civil i els
agents socials que representem.

Els objectius del govern obert són:
1. Confiança i apoderament ciutadà.
2. Una administració més àgil, eficient i comprensible per als ciutadans, que millori
contínuament i aprengui dels errors.
3. Adopció de processos de participació política i d’informació pública de fàcil accés.
4. Generació de capital social, més qualitat democràtica i compromís amb els afers
públics.
5. Estalvi de recursos i guanys d’eficiència.
6. Més seguretat, control i confiança per lluitar contra la corrupció.
7. Crear valor públic i satisfacció ciutadana.
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La lluita contra la corrupció
L’esclat i la intensificació dels episodis de corrupció en els mitjans ha tingut un impacte en la credibilitat dels
polítics i dels partits. La lluita contra la corrupció i l’emergència de representants polítics amb les mans netes
s’erigeix com una prioritat de primer ordre per guanyar la confiança dels ciutadans. Els valors republicans de la
meritocràcia, l’honestedat en la gestió pública, la salvaguarda de l’interès general, la gestió responsable de tots
i cadascun dels euros del pressupost públic són, avui, elements decisius i altament valorats per la ciutadania.
Estem convençuts que sense transparència no hi pot haver confiança. El dret efectiu a la transparència és un
dret que permet protegir-ne d’altres, dificulta la corrupció i, en definitiva, legitima la democràcia i el bon govern.
Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, com a força de govern que ha estat, és i serà, compta amb una
trajectòria ètica impecable en comparació amb la dels grans partits de la vella política. I, al mateix temps, Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, compta amb un historial d’acció legislativa al Congrés i al Parlament
que ha propiciat lleis més transparents sobre el finançament dels partits, la creació de l’Oficina Antifrau o la
promoció de la nova Llei de transparència. És l’hora de reivindicar el nostre ADN republicà i d’impulsar mecanismes com els següents:

1. Anar més enllà de les noves lleis de transparència, amb l’elaboració de plans de transparència i compromisos
ètics de bon govern. Tant la Llei espanyola 19/2013, de 9 de desembre, com la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, estableixen mecanismes de garantia del dret a la
transparència i al bon govern exigint que els ens locals construeixin portals web de transparència i facin publicitat activa de tota la informació rellevant. També requereixen que els ens locals facin un registre de grups
d’interès i estableixen mesures que propiciïn el bon govern amb el foment de la participació i la col·laboració
ciutadana.
Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres té la voluntat d’anar més enllà dels llindars que fixen les noves
lleis i es compromet a establir plans de transparència, elaborats conjuntament amb la ciutadania, de manera
que, mitjançant la interacció i la millora continuada, es progressi en l’exercici del dret efectiu a la transparència
dels ciutadans. Així mateix, hi ha la voluntat d’establir manuals de bon govern a l’Ajuntament, que elevin el compromís ètic i públic dels governants i esdevinguin exigència permanent vers la ciutadania.

2. Establir pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El pacte d’integritat és una eina per ajudar
els governs, les empreses i la societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de la contractació pública. Es
tracta d’un procés que inclou un acord signat entre un govern i tots els licitadors en qualsevol contracte de l’Administració. El pacte estableix els drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte pagarà,
oferirà, exigirà o acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa amb els competidors per obtenir el contracte. A
més, els licitadors estaran obligats a revelar totes les comissions i despeses similars pagades que guardin relació amb el contracte. L’incompliment del pacte d’integritat genera un risc d’exclusió permanent del licitador.

3. Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la centralització de les compres de
l’Administració pública mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la transparència de totes
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les compres. Aquesta centralització facilita la fiscalització, disminueix els casos de corrupció, promou la simplificació en la contractació i en disminueix els costos i permet unificar la demanda de necessitats. A més, tot el
procés és públic i els ciutadans poden fer-ne el seguiment mitjançant plataformes electròniques.

4. Impulsar un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics, incloent-hi
eventuals vehicles oficials, regals institucionals, convits institucionals. Regulació de les targetes de crèdit de
què gaudeixin càrrecs institucionals o d’organismes municipals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa dels
viatges oficials.

L’espai públic, l’àgora ciutadana
L’espai públic és, des d’un punt de vista republicà, l’àgora que cal protegir i estimular, un punt de trobada en
contínua redefinició de relacions ciutadanes. Avui, simbolitza com pocs altres espais l’empenta de la nova política, que ara es mostra sobretot en la demanda de més participació.
La nostra manera d’entendre la ciutat té en l’espai públic un dels referents més importants, si no el principal. És
el lloc on s’articula la quotidianitat i on es reflecteix el projecte inclusiu, cohesionat i participatiu de societat. Per
tant, quan parlem d’espai públic, a Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres parlem també de civisme, de
deliberació, d’intercanvi, de cohesió, de tolerància, d’igualtat i d’oportunitats.
No podem entendre de forma separada el concepte de poble i ciutat de la idea d’espai compartit. Una ciutat no
és una mera acumulació d’edificis i la feina d’un representant municipal va molt més enllà de la gestió funcional.
Aquest espai ha de ser el referent dels nostres municipis, on la trama urbana sigui l’eix vertebrador de les activitats culturals, socials i econòmiques, i on el model urbanístic sigui un marc integrador en tots els sentits.
La nostra idea d’espai públic reclama un enfocament necessàriament transversal, que tingui en compte:

1. La governança, la manera com ens organitzem i prenem decisions, amb una manera de fer basada en la
transparència, la deliberació, la participació, el reconeixement dels actors cívics i socials i la rendició de comptes.
Adaptar l’Administració al segle XXI.

2. L’humanisme i la sostenibilitat, la manera com dissenyem i planifiquem la nostra ciutat i els serveis que s’hi
associen a partir d’un enfocament urbanístic i tècnic d’escala humana, que respongui a un enfocament integral,
eficient energèticament, responsable amb els recursos i sostenible en el temps.

3. El progrés i la justícia social, la manera com garantim les mateixes oportunitats per a tothom i uns valors
col·lectius compartits basats en la justícia, la cohesió social i la no-discriminació per raó de sexe, religió o ideologia mitjançant uns serveis socials universals, propers, equitatius i amb criteris progressius.

4. La prosperitat i la cooperació, la manera com convertim pobles i ciutats en nodes de creació de riquesa amb
un retorn social clar, tot millorant la formació entre la població més afectada per l’atur i ajudant amb totes les
eines disponibles les experiències d’economia social.
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5. La fraternitat i la identitat, la manera com convertim l’espai públic en el punt de trobada de la ciutadania,
entitats, associacions i tots els agents que creen sentiment de pertinença a la comunitat.

Democràcia representativa, participativa i directa
Els municipis republicans han d’assegurar espais per a la deliberació i validació i assegurar una bona combinació de la democràcia representativa (mitjançant el que determini la futura Llei electoral), participativa i directa.
La participació no és només estar informat del que passa al municipi sinó que, en les ciutats republicanes, ha
d’assegurar també, i principalment tant la inclusió en l’agenda com la iniciativa ciutadana, la necessària deliberació de les polítiques públiques factibles i finalment, la seva validació.
La participació està a l’inici, al mig i al final dels processos polítics i ha de ser flexible i incorporar necessàriament nous nodes de trobada amb representants electes, de la societat civil i de la ciutadania en general.
L’àmbit municipal pot esdevenir, sobretot en municipis o barris de grans ciutats, un espai on recuperar aspectes
de la democràcia dels antics, en què tothom deliberava i les decisions es prenien d’acord amb grans consensos
socials.

Proximitat amb la ciutadania, deliberació i governança en la presa de decisions
La municipal, com a Administració més propera al ciutadà, s’erigeix com la més compromesa amb els seus
anhels i necessitats. És la que vetlla pel correcte funcionament dels serveis públics i dóna directament la cara a
la ciutadania. La proximitat s’ha d’exercir des de totes les instàncies de govern municipal, evitant abandonar la
condició d’activistes i de motor de noves iniciatives nascudes del contacte directe i continuat amb la gent.
D’altra banda, la deliberació sobre qualsevol aspecte controvertit de la política municipal requereix sempre
d’una praxi habitual d’informació del govern que ajudi a la formació d’opinió lliure de la ciutadania i els seus
grups. Aquesta actitud de transparència i pedagogia serà, alhora, la garantia de qualitat de la mateixa deliberació i farà que el ciutadà sigui copartícip i coresponsable de les decisions.

1. Els projectes emblemàtics, a més de planificar-los, explicar-los a la ciutadania i executar-los, cal que siguin
avaluats sobre el grau de compliment i dels resultats obtinguts, amb responsabilitat i transparència.

2. Els processos participatius poden servir per determinar aspectes clau dels pressupostos, les ordenances
fiscals o la presa de decisions sobre aspectes controvertits, com també l’avaluació posterior que se’n faci.

Els pressupostos participatius
Els anomenats pressupostos participatius s’han dut a la pràctica en municipis sota l’organització d’assemblees
veïnals, amb resultats de vegades no sempre exitosos. Malgrat que són en si mateixos una eina important perquè la ciutadania decideixi les prioritats municipals, cal aprofundir en aspectes com ara els incentius, la partici-
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pació plural i la deliberació democràtica, per poder garantir l’èxit de la implantació.
La promoció dels pressupostos participatius hauria de poder superar les limitacions derivades de la poca participació, l’interès o la instrumentalització de grups poc representatius. En aquest sentit, es considera una bona
pràctica comptar amb l’aval de les entitats de la societat civil organitzada, així com dels sectors clau de la vida
municipal, com són els educatius, de la salut, de la cultura, de l’esport, de l’empresa, etc.
Així, es considera una bona pràctica estendre el sentit de la responsabilitat social al compromís de les entitats
de la societat civil, i incentivar que aquestes institucions i sectors promoguin, elaborin i cofinancin projectes
de millora del municipi, des de la seva perspectiva, però pensant en el benefici comú de les persones i famílies
ubicades en el seu entorn immediat, dins el barri, poble o ciutat.
Uns pressupostos participatius pensats des d’aquesta perspectiva permetrien definir projectes altament valorats pels ciutadans, ja que serien concebuts des del compromís d’aportació de recursos dels sectors que els
elaborarien i proposarien.

Propostes
1. Promoure un pacte local per a la millora democràtica que aplegui el ple municipal, actors socioeconòmics i
ciutadania i que revisi els òrgans i instruments presents amb vista a la seva adaptació a la nova realitat.

2. Revisar el reglament d’organització municipal (ROM), amb vista a adaptar-lo a les noves necessitats i donar
la flexibilitat suficient per incorporar elements de democràcia deliberativa i directa i més implicació de la societat civil organitzada i la ciutadania en general a la política municipal.

3. Establir plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania, per fer efectiu el dret a la transparència i al bon govern, mitjançant portals web de transparència amb tota la informació rellevant (accés permanent, obert i comprensible a la informació pública rellevant).

4. Establiment de compromisos ètics en la política municipal, mitjançant la posada en pràctica de manuals de
bon govern, d’obligat compliment per a tots els càrrecs electes de l’administració local.

5. Millorar les dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la ciutadania, reforçant els consells sectorials, territorials i veïnals de participació i creant-ne de nous, si s’escau que tindran en el consell de
ciutat, la màxima representació. La funció pedagògica, assessora i d’anàlisi de les diverses polítiques públiques
municipals estarà garantida pels equips de govern de cada ajuntament.

6. Potenciar el consell de ciutat com a òrgan representatiu —no electe— per definició de la societat organitzada o revisar-ne l’objectiu i el reglament. Ha d’actuar com a consell assessor de la corporació municipal. És el
consell de consells, i està integrat pels consells sectorials, pels consells territorials, més els organismes representatius de la ciutat i ciutadans a títol personal, consensuats pels electes locals.

7. Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els temes relle-
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vants que afectin el municipi, amb especial sensibilitat per les reivindicacions que es plantegin si són d’interès
general i beneficien el conjunt de la població.

8. Garantir la presència associativa a tots els consells de participació —òrgans sectorials, consells municipals,
consells territorials, etc.

9. Dotar la ciutadania de les eines i de la formació (evitant la fractura digital) per treure el màxim partit a
aquestes noves polítiques.

10. Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes…
11. Assegurar que hi hagi mitjans públics al servei de la ciutadania i que reflecteixin la pluralitat política i social
del municipi. Cal garantir-ne la professionalitat i la independència.

12. Millorar els òrgans de supervisió i atenció de queixes.
13. Promoure els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en l’avaluació posterior. Assajar
en les ciutats grans la definició d’una part de pressupost per barris.

14. Millorar les unitats, serveis, oficines de ciutadania i desenvolupament comunitari, com a ens dinamitzadors
del teixit associatiu.

15. Impulsar fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil.
16. Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament.
17. Garantir l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal, mitjançant
l’oficina d’atenció a la ciutadania.

18. Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en què els contractes programa
o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui possible.

19. Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns com a mesura per guanyar eficiència i possibilitar
estalvis en la prestació de serveis públics municipals.

Propostes específiques per a l’exercici del dret a la transparència de la ciutadania
Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres es compromet a anar més enllà de l’aplicació de les mesures previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:

1. Establiment de plans de transparència elaborats conjuntament amb la ciutadania que facin efectiu el dret a
la transparència dels ciutadans.

2. Creació de portals web de la transparència posant-hi especial accent en la facilitat de l’accessibilitat, la com-
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prensió i la cerca de les matèries.

3. Establiment de compromisos ètics per als càrrecs electes i alts càrrecs de l’Ajuntament en els manuals de
bon govern.

4. Publicació de la situació patrimonial i de rendes dels regidors i alts càrrecs de l’Ajuntament, al començament
i al final del mandat.

5. Compromís d’especial visibilitat i transparència dels processos d’adjudicació de concursos d’obres i serveis.
6. Compromís de visualització dels criteris d’atorgament de subvencions i publicació de les entitats subvencionades i de l’import corresponent.

7. Rendiment de comptes de la destinació i de les actuacions de les entitats subvencionades.
8. Establiment de cartes de compromisos de qualitat dels serveis, de comissions de seguiment dels serveis
amb participació ciutadana i de rendició de comptes en el consell de ciutat o en el ple municipal un cop l’any.

9. Rendició de comptes anual de l’estat d’execució del PAM (Pla d’Actuació Municipal).
10. Compromís de publicitat, a la web o en els mitjans públics municipals, de la convocatòria de places per a
nous contractes a l’Ajuntament.

11. Compromís de temps de resposta a totes les peticions i escrits dels ciutadans.
12.

Creació de la carpeta ciutadana, on es trobaria tota la relació del ciutadà amb l’Ajuntament. (peticions,
multes, impostos, gestions), de lliure consulta per l’usuari.
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MUNICIPI COHESIONAT
COHESIÓ SOCIAL
El foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania és una aposta ferma i decidida de les polítiques
d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres. El municipi és l’espai bàsic des d’on cal impulsar actuacions
destinades al foment de la universalització de l’accés als serveis socials.
Cal que es faci un pas endavant des de l’Ajuntament en la consideració del dret de ciutadania en la línia del que
succeeix en els països més avançats del nostre entorn. Cal treballar perquè la inversió social no sigui un àmbit
infradotat del pressupost municipal, i se li ha d’atorgar la importància que requereix per la repercussió que té
sobre la població. En aquests moments de dificultats econòmiques, la inversió social és més imprescindible que
mai per fer front a les necessitats de les persones, així com considerar-la inversió a causa del retorn que suposa
per a l’economia local.
L’impuls de polítiques destinades al foment de la cohesió ha de ser un dels pilars bàsics de treball de l’ajuntament d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, mitjançant programes municipals que lluitin contra la
marginació i per la cohesió social, a partir del suport personalitzat i d’orientació de la ciutadania, incorporant-hi
o desenvolupant-hi plans de desenvolupament comunitari, plans d’interès social, plans educatius d’entorn,
plans de ciutadania i immigració, etc.
El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà. S’ha d’entendre com un fet que
ha de ser impulsat des d’àmbits molt diversos. D’aquesta manera, les polítiques d’acció social s’han de concebre
des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi global de les problemàtiques del municipi i coordinant-les, de
manera transversal, amb els serveis de salut, d’ensenyament, de treball, d’urbanisme, etc.
Cal que el municipi disposi dels instruments i de les polítiques públiques necessàries per fer front als nous
reptes que s’estan esdevenint ja avui. La nostra societat està vivint processos de canvi social destacats que cal
saber analitzar i abordar com correspon. D’aquesta manera, hem de tenir en compte l’envelliment progressiu de
la població, les situacions de dificultats econòmiques, els canvis que s’estan produint en el si de les estructures
familiars, així com la integració de tots els col·lectius amb especials dificultats (les persones nouvingudes, joves,
dones, amb problemes de salut mental...). Tot plegat, per evitar que aquests fenòmens puguin potenciar l’exclusió social.
D’altra banda, cal no oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o coordinar les polítiques en
l’àmbit del benestar social i fomentar una implicació directa i clara, alhora que responsable, de la ciutadania i les
entitats per crear llaços de solidaritat enfront dels problemes de desigualtat.
També cal incidir en el model d’ajuntament republicà i la seva relació amb la ciutadania. A partir d’un concepte
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de participació realista, possible, democràtic i efectiu, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania i la societat civil per alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la realitat
social i a les necessitats del municipi i la seva gent. Per aquest motiu, esdevé de gran importància potenciar els
consells municipals i les audiències públiques com a òrgans de participació, factors de convivència, elements
d’adequació de polítiques i generadors de proximitat a la ciutadania, en què participin les administracions, les
entitats, els ciutadans, les organitzacions empresarials, etc.
Tampoc no es pot eludir la responsabilitat de l’Administració local com a referent ètic en la seva actuació.
L’Ajuntament, com a Administració pública i més propera a la ciutadania, ha d’actuar en l’exemple i en conseqüència amb les actituds i els valors que volen fomentar en la societat. Per tant, ha de ser sensible amb la
conciliació entre la vida laboral i personal dels seus treballadors i ha de promoure la compra ètica dels serveis,
pensant també en el foment de l’economia social, tenint present d’incloure clàusules socials en els concursos i
les entitats socials sense ànim de lucre.
D’altra banda, la cultura catalana dels darrers anys ve fortament marcada per tres fenòmens socials que provoquen un exercici de replantejament de la creació i la difusió de la indústria cultural. Estem parlant de la immigració, la globalització i la crisi econòmica.
De fet, els dos primers factors estan estretament relacionats. La globalització, un fenomen complex i amb múltiples i desiguals derivacions en l’àmbit internacional, ha provocat a casa nostra l’arribada de nova immigració,
que representa un repte notable en la mesura que, d’una banda, com a país encara som lluny de superar el perill
de minorització nacional i, d’una altra, el procés de normalització lingüística que, tot i el que se’ns diu, no ha
assolit encara els plens objectius.
És en valorar aquesta situació quan ens adonem que la cultura exerceix de factor clau de cohesió social i, com a
tal, ajuda a integrar la gent vinguda d’altres territoris. Això fa que ens puguem plantejar els equipaments culturals com a veritables centres d’interrelació social i cultural. Tot, sense oblidar que la immigració provoca que en
els nostres municipis, en els nostres carrers, en el nostres entorns més immediat, arribin noves formes d’entendre la cultura i noves metodologies de creació artística que hem d’aprendre a entendre i a difondre.
L’altra cara de la globalització fa que la cultura catalana pugui ser difosa més enllà del nostre àmbit territorial, i
en pugui gaudir qualsevol persona arreu del món. En certa manera, la globalització obliga les entitats locals i els
municipis a enfortir les bases creatives i a impulsar la difusió artística arreu.
Davant d’aquesta nova realitat social, provocada pel fenomen globalitzador, des d’un fals progressisme acomplexat s’ha caigut en la temptació d’apostar per un relativisme cultural. Així, a partir d’un respecte paternalista
però no real de la identitat de les persones nouvingudes, s’ha renunciat conscientment a conformar un sentiment de pertinença —que de vegades, farisaicament, s’ha denunciat fins i tot com a reaccionari— que pugui
servir de porta d’entrada als contingents de població immigrada d’una col·lectivitat adulta, amb drets i deures
iguals per a tothom. Aquest model paternalista i falsament progressista, abocat al fracàs, provocaria, generaria
si s’arribés a posar en pràctica de manera generalitzada, els mateixos problemes de segregació i exclusió social
que ha provocat ja a Anglaterra, França o Holanda. És molt difícil valorar la cultura d’altri quan no es valora la
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cultura pròpia.
Sovint, aquest relativisme cultural s’associa amb la despersonalització que provoca a moltes poblacions catalanes el model de “ciutat extensa”, i cal superar-lo mitjançant polítiques que estimulin les manifestacions de la
cultura popular —creatives, crítiques i no estereotipades—, la recuperació de la memòria històrica vinculada
al municipi i la potenciació del coneixement del patrimoni cultural i natural. Tot plegat, requereix polítiques
transversals capaces d’acabar confluint en propostes que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. És
en aquest sentit que, si no volem que aquestes experiències quedin reduïdes a ser puntuals o més o menys
folklòriques, les polítiques vinculades a la identitat s’han de concretar tot enfortint el paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, les propostes turístiques coherents, ambicioses i amb personalitat pròpia i les xarxes
associatives locals.
Finalment, i no per això menys important, cal que ens fem ressò d’una característica pressupostària recurrent
en èpoques complicades com la que estem vivint en aquests moments. Cal dir ben alt, sense prejudicis ni complexos de cap mena, que el valor econòmic de la cultura és essencial per aixecar un país marcat per una crisi
profunda. Les indústries culturals en general i, de manera específica, sectors de gran recorregut en l’àmbit local,
com ara el turisme cultural, són valors que gaudeixen d’una doble vessant: una capacitat productiva d’alt poder
econòmic regenerador i una càrrega simbòlica renovadora de la identitat, com a eina imprescindible per garantir una òptima cohesió social.
L’agenda Europa 2020 de la Unió Europea ens dóna directrius i estratègies que s’hauran d’integrar en les polítiques del nostre país.
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ACCIÓ SOCIAL
L’eix de l’acció política des de l’Ajuntament de Mataró es basa en el benestar de la ciutadania i es sustenta sobre
uns principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació.
La col·laboració de l’Ajuntament, els ciutadans, empreses i associacions, és fonamental per aconseguir que tots
els qui vivim a Mataró tinguem les mateixes oportunitats.
En un entorn on la crisi afavoreix l’existència de les desigualtats, des de l’Ajuntament invertirem en les persones. El millor rendiment és aconseguir que ningú quedi enrere en el progrés de Mataró.
Treballarem per disposar de tots els recursos necessaris per les persones que ho necessiten, amb una atenció
especial al benestar de les persones que pateixen alguna discapacitat.

Propostes
1. Coordinar les accions socials de manera prioritària i transversal, i en aquest sentit constituir una Primera
Tinença d’Alcaldia d’Acció Social que denoti la importància de les polítiques en aquest àmbit. I així, liderar actuacions transversals i integrals de totes les regidories (habitatge, salut, ocupació, educació…) per combatre les
situacions de pobresa.

2. Potenciar el Consell de Benestar Social (que passaria a denominar-se d’Acció Social) perquè des de l’àmbit
de la participació es promoguin les polítiques en aquest sentit.

3. Potenciar la coordinació entre l’Ajuntament i l’Oficina de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

4. Desenvolupar, consensuadament entre l’Administració i el teixit associaciatiu local, el Pla d’Inclusió Social
que situï les polítiques de prevenció de l’exclusió social al centre de les polítiques municipals.

5. Fomentar la col·laboració amb el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu que coneix, té experiència i
treballa amb les persones en risc i en exclusió social.

6. Estendre la idea dels contractes programa entre l’Ajuntament i els diversos proveïdors de serveis, de forma
coordinada amb les propostes definides i aprovades en el consell municipal de serveis municipals.

7. Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a les noves situacions de pobresa.
8. Promoure la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris impulsant una història sociosanitària individual, comuna i compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials.

9. Elaborar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats derivades de les situacions
de dependència.
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10. Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a programes socials.
Dependència i Gent gran
11. Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu sola, i crear
serveis d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin resposta a les necessitats de les persones
grans sense plena autonomia i també a les persones que en tenen cura.

12. Potenciar l’envelliment actiu i preveure la necessitat de més recursos sociosanitaris, com a unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat municipal com en els que la competència és de les administracions
superiors.

13. Millorar la dotació de serveis de residències assistides per a gent gran, pisos tutelats, centres de dia, residències d’estada limitada i serveis de menjador, teleassistència i d’acompanyament de dia i residencials.

14. Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència, especialment per
a les persones grans i/o vulnerables.

15. Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a l’autonomia personal.
16. Potenciar el transport adaptat.
17. Fomentar els plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant en l’àmbit social
com en el laboral, en col·laboració entre les diferents entitats del municipi que treballen en aquest sector.

18. Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.
19. Preveure la dotació pressupostària correponent al desenvolupament de la nova fase de la llei de la dependència, que suposarà a l’Ajuntament fer-se càrrec dels dependents de Grau 1.

Infància i Família
20. Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.
21. Coordinar-se amb el Departament de Benestar Social i Família i les administracions supramunicipals —
consells comarcals i diputacions— per promoure actuacions o serveis com ara els centres d’atenció a la infància
i a l’adolescència, fent especial atenció als mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de risc o
d’exclusió social.

22. Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractaments, especialment per a
la infància, a les dones i a la gent gran. Establir protocols d’actuació per prevenir-los i models de suport i acció
integral per a les víctimes.

23. Incrementar la xarxa de serveis i equipaments socials destinats a la infància i l’adolescència des d’una
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vessant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes de risc... En aquest sentit, crear nous centres oberts, com els que ja hi ha a Rocafonda i el Pla d’en Boet, a
d’altres barris de la ciutat, i reforçar els tallers d’habilitats socials existents.

24. Impulsar programes de capacitacions parentals, escoles de pares i mares, acompanyaments domiciliaris
en la cura dels infants i adolescents..., en la línia de prevenció i protecció de situacions de negligència o possible
maltractament envers infants i adolescents.

25. Potenciar els plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els adolescents del municipi;
entre d’altres, potenciar programes públics per a l’alimentació, de suport econòmic, conciliació...

26. Vetllar pels drets dels infants, promoure campanyes de sensibilització al respecte i posar un èmfasi especial en la prevenció de possibles maltractaments.

27. Dedicar una especial atenció als grups en situació de risc social i als infants amb mancances afectives.
28. Recolzar els programes ja existents i crear-ne de nous, per cobrir les necessitats dels menors que viuen en
famílies amb problemes, per poder treballar amb ells i evitar que estiguin sols pel carrer.

29. Oferir més programes per al temps lliure pels més petits, dissenyant, conjuntament amb les diferents entitats, espais de la ciutat per a ells i pensant en les necessitats de les famílies amb fills: accés a activitats extraescolars, casals d’estiu.

30. Revisar els Plans Educatius d’Entorn per tal de millorar l’eficàcia de les diferents activitats d’aquests.
31. En aquest sentit, estendre la iniciativa dels patis oberts a la majoria de centres educatius de la ciutat, de tal
manera que es puguin abarcar tots els barris.

32. Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats —salut, lleure...
33. Crear un nou Pla Local de Drogodependències, a partir de la valoració feta del pla actual (2011-2015).
34. Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes les persones i famílies en situació de pobresa, de risc i
d’exclusió social.

Voluntariat
35. Promocionar i donar suport al voluntariat i a l’acció voluntària en el marc de les entitats com a model de
les persones compromeses amb les necessitats socials.

36. Potenciar els “bancs de” i així trobar noves maneres d’aprofitament dels recursos comunitaris, de manera
que pemetin vehicular, quan escaigui, iniciatives solidàries.
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SALUT
Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat i
finançat íntegrament amb impostos en tot allò que sigui essencial i que garanteixi el dret a la salut dels ciutadans. Considerem que la protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica, i per això cal un sistema de
salut integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions i sigui una eina cabdal de justícia
social. Per això, pensem que l’Ajuntament de Mataró és una peça clau dins d’aquest model, especialment en les
competències pròpies de salut pública.
D’altra banda, el Consorci Sanitari del Mareme, amb l’Hospital de Mataró al capdavant, és una peça clau dins
d’aquest model, i té un paper fonamental en els àmbits de la promoció i la protecció de la salut i la prevenció
de les malalties, en coordinació real amb les àrees de serveis socials, per afavorir la visió i l’atenció global a la
persona.

Propostes
1. Vetllar des de l’Ajuntament de Mataró i des dels càrrecs de responsabilitat dins del Consorci Sanitari del Maresme, per un adeqüat finançament de les infrastructures sanitàries. En aquest sentit, exigir l’acompliment del
pla aprovat al Parlament de Catalunya per eliminar-ne el dèficit històric.

2. Recuperar l’activitat perduda al Consorci Sanitari del Maresme, lluitant per eliminar les derivacions actuals a
centres privats.

3. Treballar per la minimització de les llistes d’espera des de les possibilitats de la gestió local.
4. Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, en tots els àmbits, els plantejaments de “Salut a
totes les polítiques”.

5. Potenciar l’enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre els serveis d’atenció
primària de la salut, benestar social i salut pública, basant l’activitat en l’acció sobre els determinants socials de
la salut. Impulsar la visió saludable i l’educació per a la salut des de totes les àrees de l’Ajuntament.

6. Coordinar i donar suport a les accions de formació, promoció i prevenció que tinguin a veure amb la salut
als centres educatius, al personal públic, a les entitats, etc.

7. Promoure i impulsar la redefinició dels governs territorials de Salut per aconseguir més capacitat d’incidència en la planificació, la gestió i l’avaluació dels serveis de salut en l’àmbit territorial. Les accions municipals es
duran a terme en coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

8. Fomentar la creació de xarxes locals de salut pública i comunitària a les administracions locals amb participació de tots els actors territorials.

9. Impulsar el coneixement de la Carpeta Personal de Salut (CPS) entre la ciutadania. Un espai digital personal
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que posa a l’abast de cada ciutadà les seves dades.

10. Potenciar el Consell Municipal de Salut perquè esdevingui un veritable organ assessor en matèria de sanitat a la nostra ciutat, amb la participació de tots els agents que hi intervenen.

11. Promoure des de l’Ajuntament la participació dels treballadors i dels usuaris en el Consell Rector del Consorci Sanitari del Maresme.

12. Promoure la participació dels agents econòmics i socials, i especialment dels locals de lleure, perquè col·laborin en intervencions en l’àmbit de salut.

13. Donar una informació millor de com utilitzar els recursos sanitaris i reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal.

14. Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut, posant l’accent
especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes.

15. Coelaborar i codissenyar plans de salut comunitaris específics, amb la participació de la ciutadania i dels
actors socials del territori, amb objectius, accions concretes, indicadors i mecanismes d’avaluació permanents.

16. Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i mares per oferir eines per educar en la salut els
seus fills.

17. Promoure l’activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. Incloure les instal·lacions
municipals en els programes de salut cardiovascular, metabolisme, osteoarticular, gent gran...

18. Reforçar els programes que afecten més especialment la salut i la qualitat de vida d’adolescents i joves,
que són preferentment, els d’educació sexual, l’atenció a la planificació familiar, els programes de prevenció i
informació sobre les malalties de transmissió sexual i els programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

19. Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme.
20. Crear un programa específic de la salut i la seguretat en el treball. La creació de programes de salut laboral són útils per donar confiança i suport a empreses i treballadors.

21. Coordinar centres i serveis per a l’atenció a les persones amb malalties mentals, conjuntament amb les
administracions superiors, així com programes de suport per als seus familiars directes.

22. Impulsar el seguiment proactiu, conjuntament amb serveis socials, dels pacients crònics complexos i amb
malaltia avançada.

23. Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent de les persones grans, tant
al seu domicili com a la comunitat, com a element per a la millora de la seva salut en general.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

24. Impulsar que entitats i empreses construeixin noves residències, centres de dia i hospitals de dia públics
i en règim de concertació amb la Generalitat, amb treball en xarxa amb els responsables de l’atenció sanitària i
dels serveis socials.

25. Desplegar responsabilitats en salut pública (aigües, animals de companyia, locals, manipulació d’aliments,
epidemiologia, instal·lacions amb risc de legionel·losi...).

26. Millorar els controls sanitaris i la informació sobre la distribució d’aigua per al consum humà.
27. Informar de manera regular i rigorosa sobre l’estat de l’aire i impulsar de manera prioritària actuacions
dirigides a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica .

28. Elaborar programes específics de control per a les plagues —rates, escarabats, tèrmits— i, en particular,
les modernes —coloms, cotorres, gavines, gats... — i contribuir des del món local en tot allò que estigui a l’abast
per combatre les plagues del medi natural i rural.

29. Impulsar que els criteris d’edificació i els materials de construcció siguin els adequats per evitar afectacions clíniques derivades dels “edificis malalts”.

30. Promoure mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre electromagnètic.
31. Continuar dotant d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius, culturals mercats i altres espais
públics d’altra freqüentació, fent de Mataró un municipi cardioprotegit.
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EDUCACIÓ
L’educació constitueix per a Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres un dels principals eixos de l’acció
política, amb un destacat valor estratègic dins del projecte global de construcció nacional. L’escola és un dels
àmbits en el qual es reflecteixen de manera més evident les situacions de desigualtat. És per això, que considerem que des de l’Ajuntament s’ha de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi amb més capacitat de
resposta als nous reptes educatius i socials des de la proximitat.
Cal defensar un model de servei públic com a garantia dels drets de les persones a tenir una educació de qualitat, i que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tothom.

• Assumir, des de l’Ajuntament, un paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu integrat dels agents que intervenen en el municipi. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única institució
sobre la qual recaigui l’educació.

• Potenciar i ampliar els Plans educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les
necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil.

• Aconseguir una escolarització més equilibrada de l’alumnat mitjançant la participació a les oficines municipals d’escolarització (OME) de manera que tots els centres del municipi assumeixin quotes més grans de compromís social, i incidir per augmentar-ne el marc competencial.

• Treballar perquè els mestres tinguin el reconeixement i l’autoritat que els hi pertoca, tant per part de l’alumnat com de les famílies.

• Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i l’abandonament.

• Impulsar l’institut escola en la programació de l’oferta educativa del municipi com a centre públic que imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundària.

• Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària obligatòria del municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per a
l’alumnat que presenti dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO.

• Procurar que l’Administració potenciï la formació professional, creant centres específics i integrats d’FP,
universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional
adreçats a joves sense titulació a les necessitats de l’entorn, incrementar l’oferta dels cicles formatius de grau
superior i ampliar l’oferta general de les diverses formacions professionalitzadores.

• Cooperar amb l’Administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat d’educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral

• Empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius de la ciutadania al llarg de la vida.
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• Considerar les necessitats de les famílies i fer compatibles els requeriments laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius. Per això es proposa que hi hagi centres que obrin des de l’1 de setembre fins a l’inici
de la Festa Major de Les Santes, que ofereixin activitats educatives de lleure.

• Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot
l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.

• Donar suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper destacat
en la millora del sistema educatiu.

• Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el territori per col·laborar educativament en activitats
educatives complementàries en els entorns amb més necessitats.

• Assegurar el finançament perquè es pugui donar una resposta adequada a iniciatives educatives com són les
escoles bressol, l’Escola Municipal de Música de Mataró (EMMM) i les escoles d’adults.

• Dissenyar polítiques d’atenció als infants mitjançant els plans d’infància i els consells d’infants, així com amb
xarxes d’escoles bressol amb serveis flexibles i complementaris. En aquests continuar potenciant l’Espai Nadó i
l’Espai Familiar.

• Aplicar la tarifació social en els preus de les matrícules de les escoles bressol, les escoles de música i les activitats de lleure (extraescolars i casals).

• Potenciar la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en el lleure, tot abordant les tres potes
necessàries perquè puguin funcionar correctament: reconeixement, finançament i espais.

• Exigir al govern de la Generalitat l’acompliment dels compromisos assumits em matèria de construcció de
centres escolars necessaris pel futur immediat.

• Definir la prioritat del català com a llengua d’aprenentatge en l’ensenyament a adults.
Propostes
1. Elaborar un Pacte de ciutat per l’educació on hi intervinguin tots els agents implicats (Ajuntament, escoles,
AFAS, serveis socials, associacions de veïns, entitats i associacions diverses…).

2. Realitzar un pla quinquenal de planificació educativa que inclogui projeccions de necessitats en escoles
bressol, primària, secundària, escoles d’adults, escoles de música, escoles d’idiomes i universitat.

3. Impulsar des de l’administració municipal la introducció i l’ús de les noves tecnologies en l’educació.
4. Garantir les cobertures de menjador escolar, de material escolar i d’activitats escolars, sense discriminacions.
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5. Destinar els recursos necessaris per tal de construir dues escoles bressol (una d’elles l’escola bressol Molí de
Vent, a Cerdanyola).

6. Vetllar per la construcció de l’escola Angeleta Ferrer que ha d’anar situada a l’antiga fàbrica paperera Can
Fàbregas entre els carrers de Lepanto i Churruca.

7. Planificar la nova escola Joan Coromines i les que haurien d’anar situades a Rocafonda, Cerdanyola i a l’entorn del carrer Biada.

8. Vetllar per la construcció d’un nou centre d’educació secundaria a Rocafonda per cobrir les necessitats
d’aquest tipus d’ensenyament en aquest barri.

9. Vetllar per la futura construcció del centre integral de formació professional dual situat als terrenys de l’antiga IVECO i que facilitarà les sinergies amb el Tecnocampus.

10. Millorar el funcionament de les preinscripcions i de la informació sobre els centres i els seus serveis i condicions, i ajudar d’aquesta manera a millorar-ne la seva imatge. En aquest sentit es podria una Fira de l’ensenyament a nivell local, tal com es fa per exemple amb el Saló de l’Ensenyament en l’àmbit universitari.

11. Impulsar els plans d’entorn ja existents a la ciutat i vincular-los també a la utilització dels equipaments
esportius (dels centres escolars) en horaris no lectius, per exemple vespres i caps de setmana.

12. Reforçar i agilitzar els mecanismes d’adaptació entre l’oferta formativa i les necessitats del territori i de les
empreses, enfocant l’oferta cap a sectors emergents o relacionats amb els àmbits del Mataró Marítim.

13. Establir mecanismes per sensibilitzar les famílies de la importància de la transició escola-món laboral.
14. En aquest sentit, ajudar els centres a potenciar l’orientació acadèmica i professional per tal que es converteixin en centres orientadors.

15. Millorar el procés de comunicació escola-empresa informant eficaçment a les empreses del què signifiquen
les pràctiques dels alumnes.

16. Adaptar l’horari de l’oferta, sobretot de grau superior, a alumnes que ja estan treballant.
17. Informar dels programes de qualificació personal inicial (PQPI) i realització d’una campanya sobre la seva
importància i possibilitats, per orientar aquells alumnes que previsiblement no obtindran el graduat.

18. Ofertar cursos de catala a les escoles d’adults per facilitar la integració dels nouvinguts.
19. Donar suport als centres amb problemàtiques específiques pel que fa a l’ensenyament lingüístic i la integració sociocultural de la nova ciutadania.

20. Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col•laboració amb els Consells Escolars i el Centre de Normalització Lingüística.
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21.

Elaborar programes preventius sobre les drogodependències, la sida, l’alcoholisme, les ludopaties, els
maltractaments i l’educació sexual.

22.

Fomentar les campanyes d’educació alimentària potenciant els programes de lluita contra l’anorèxia i la
bulímia, fent especial èmfasi en aquelles campanyes destinades a la infancia i l’adolescència.

23.

Potenciar els camins escolars ja implementats en alguns centres escolars de la ciutat.

24.

Treballar per la transmissió dels valors de llibertat, convivència, tolerància, ciutadania i responsabilitat
individual.
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CULTURA
Mataró, com a vuitena ciutat catalana, ha d’exercir la seva capitalitat també en l’àmbit cultural, i ha de ser un
clar referent dins el panorama cultural del país.
La cultura d’una ciutat mostra la riquesa d’activitats dels ciutadans i de les entitats i associacions de la mateixa,
i propicia la cohesió social del municipi, a la vegada que en reforça la seva identitat.
Tothom ha de tenir accés a la cultura i per això cal garantir-ne, també, una bona difusió. Des de l’Ajuntament,
cal professionalitzar la gestió cultural i a la vegada posar a disposició de la ciutadania les eines que facilitin la
creació.
L’activitat cultural de Mataró ha de servir per projectar la ciutat a l’exterior, a banda de dinamitzar-la interiorment. Ha de ser un motor econòmic de totes les activitats vinculades a la indústria cultural.
Des de l’Ajuntament, i específicament des de la Direcció de Cultura, s’ha de treballar conjuntament amb les
diferents associacions i entitats culturals de la ciutat per dissenyar una política cultural que sumi les activitats
promogudes des de la iniciativa privada i puguin ser complementades des de d’administració pública.

• Fomentar i donar suport a la creació i promoció artística local, assegurant les condicions necessàries perquè
les persones o col·lectius puguin desenvolupar les seves capacitats creatives, artístiques i culturals.

• Trobar maneres de dinamitzar la cultura a tota la ciutat, fent-la participativa, integradora i diversa.
• Posar les condicions necessàries perquè els creadors locals puguin ser exhibits fora de la ciutat.
• Seguir treballant per una millor relació amb tota la ciutadania per tal de saber valorar i extreure’n d’ella els
diferents actius culturals que pugui tenir i aleshores buscar formes de cooperació per a gestionar-los.

• Continuar millorant els aspectes relacionats amb la comunicació de les diferents activitats culturals perquè
arribin a tots els ciutadans.

• Reforçar la capacitat de la ciutat promovent la seva articulació, bé sigui amb el seu territori proper, com participant activament a xarxes nacionals i internacionals

• Replantejar la utilització de tots els equipaments culturals i optimitzar l’ús dels

equipaments ja existents, per

tal de treure’n el màxim rendiment possible.

• Continuar impulsant els mecanismes de coordinació entre les polítiques culturals i educatives de la ciutat.
Propostes
1. Celebració de la Nit de la Cultura com a àmbit de visibilització i reconeixement anual de les diferents persones, entitats i agents culturals de la ciutat.
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2. Realitzar un estudi estratègic per al desenvolupament del sector audiovisual, a partir de les iniciatives ja en
funcionament en aquest camp.

3. Revisar el model dels grans esdeveniments festius de la ciutat per gestionar-lo adequadament (Festa Major
de Les Santes, Cavalcada de Reis, Carnestoltes, processons...)

4. Elaborar una proposta que coordini i potenciï les arts escèniques a la ciutat, que inclogui la Escola de
Teatre, la programació al Monumental, la exhibició a Can Gasol, els ajuts a la creació, i les realitats d’entitats i
col·lectius que treballen en aquest àmbit a la ciutat.

5. Potenciar la relació entre la Direcció de Cultura i la Direcció de Promoció de la ciutat, amb l’objectiu que les
activitats culturals tinguin la difusió necessària internament i externament.

6. Elaborar programes conjunts amb la Fundació TCM per tal que conjuntament amb el teixit empresarial del
Parc Tecnocampus Mataró-Maresme i de la ciutat es pugui vertebrar un node d’innovació local en l’àmbit cultural.

7. Redactar un Pla de difusió de la cultura popular i tradicional, per tal de fer-la arribar a tota la ciutadania.
8. Dissenyar un espai polivalent cobert per acollir activitats de gran format, com ara concerts, balls i trobades
diverses.

9. Elaborar una estratègia que promogui i difongui la creació. Elaborar un pla de residències d’artistes a la
ciutat que contribueixi a l’impuls de la creativitat.

10. Adequar les biblioteques existents (Pompeu Fabra i Antoni Comas) a les necessitats actuals de demanda
del servei, que ha crescut en els últims anys.

11. Projectar una nova bilbioteca a la zona de Cirera, que permetria assolir les recomanacions del Pla per a la
lectura de Catalunya, que fixa el nombre mínim de biblioteques per a la nostra ciutat en quatre, tenint en compte la funció desenvolupada per la biblioteca de la Fundació Iluro situada al centre de la ciutat i per les dues
biblioteques públiques ja existents.

12. Redefinir el paper dels centres cívics de la ciutat, de manera que puguin jugar un rol com a centres de
proximitat en l’àmbit cultural, incoporporant-hi l’equipació necessària corresponent.

13. Promoure una Escola Municipal de les Arts que englobi les diferents disciplines i permeti la interrelació
entre elles.

14. Seguir el procés iniciat entre la Fundació Bassat i el Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró per al
desenvolupament del centre i la seva relació amb la resta de programació en arts visuals de la ciutat, i definir-ne una nova ubicació.

15. Potenciar la coordinació amb la Fundació Iluro per al desenvolupament d’activitats culturals.
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16. Elaborar una programació i difondre les activitats del Museu del Gènere de Punt.
17. Elaborar una

política de recerca d’esponsoritzacions i patrocinis.

18. Elaborar un calendari d’oferta cultural d’estiu per a la nostra ciutat.
19. Promoure un programa d’activitats relacionades amb la rumba, aprofitant el potencial musical existent a la
ciutat i el llegat de Pere Pubill Calaf.

20. Promoure un reconeixement a la figura del periodista musical Jordi Tardà i explorar la manera de difondre
la seva immensa col·lecció musical.

21. Elaborar, conjuntament amb l’Escola Municipal de Música, un Pla de formació de músics d’instruments
relacionats amb la cultura tradicional i popular.

22. Continuar oferint una oferta cinematogràfica anual que complementi l’oferta privada, tot col·laborant amb
altres entitats culturals i col·lectius que tenen objectius similars. En aquest sentit consolidar el conveni amb el
Foment Mataroní. Prioritzar, a més, la promoció del cinema en català.

23. Aprofundir en les possibilitats del projecte de la Casa de la Música Popular de Mataró per fomentar la
creació i difusió de les expressions culturals de la ciutat en el camp musical.

24. Valorar la construcció d’un nou teatre-auditori municipal i la seva ubicació, per exemple a la zona del Parc
Central.

25. Repensar i dinamitzar la Nau Minguell i el seu entorn.
26. Elaborar el Pla d’usos de l’edifici i del pati del Cafè Nou, després de l’acord que ha transformat en equipament de ciutat aquest emblemàtic espai.

27. Acabar el desenvolupament urbanístic del sector de Can Cruzate i definir l’equipament cultural d’aquest
espai, tot recuperant l’esgrafiat de Santi Estrany que popularment donava el nom de “Plaça dels Ninots”, a l’actual Plaça de l’Ajuntament.

28. Estudiar conjuntament amb el Cercle Històric Miquel Biada la possibilitat de promoure alguna iniciativa a
l’entorn del ferrocarril, i en especial dels seus inicis al nostre país.

29. Estudiar la ubicació definitiva del Museu de Mataró.
30. Concretar la Casa de la Festa, com a centre que aculli i promogui la cultura popular i tradicional de la ciutat, i considerar la seva ubicació després de l’acord d’aquesta legislatura.

31. Elaborar un estudi d’optimització i distribució de les funcions que tenen les diferents sales d’exposicions de
la ciutat, públiques i privades.
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32. Promoure una política de recuperació, estudi i difusió de la memòria històrica i del patrimoni tangible i
intangible de la ciutat.

33. Atorgar el reconeixement i l’homenatge que es mereixen els mataronins i mataronines destacats i els fets
històrics més transcendentals de la ciutat, com a element necessari per al coneixement i reconeixement de la
nostra història.

34. Potenciar en aquest sentit, premis, reconeixements, treballs escolars... amb el nom d’algun d’aquests mataronins, com per exemple l’alcalde republicà afusellat, Josep Abril i Argemí.

Patrimoni cultural
35. Seguir potenciant els itineraris històrics guiats per la ciutat, fent-los extensius amb visites a entitats i
associacions emblemàtiques per tal de mostrar el patrimoni arquitectònic, artístic, històric i, també, humà de la
ciutat.

36. Continuar amb l’execució del Pla Director de Rehabilitació de Santa Maria, en el si de la Comissió formada
amb aquest objectiu.

37. Continuar desenvolupant el Pla Director de Torre Llauder per seguir potenciant la importància de les restes arqueològiques romanes d’aquesta important vil·la.

38. Estudiar la recuperació de les restes romanes situades al costat del cementiri dels Caputxins.
39. Estudiar la rehabilitació del Castell de Mata, situat al Turó d’Onofre Arnau, espai fonamental en la història
local i que delimita el terme municipal de Mataró, recuperant el camí que hi porta a través de les Cinc Sènies
com a itinerari rural d’interès històric i natural.

40. Instaurar com a itinerari rural històric i natural un camí que porti fins al Castell de Burriac, situat al terme
municipal de Cabrera de Mar, però un clar referent històric de la ciutat de Mataró.

41. Crear itineraris rurals que portin a conèixer les ermites de Sant Miquel i Sant Martí de Mata, vestigis històrics que foren el nucli de Mataró en època medieval.

42. Recuperar per a un ús públic o en règim de cogestió els espais culturals històrics de la ciutat. Potenciar en
aquest sentit les activitats a l’edifici del Cafè de Mar.

43. Establir convenis i acords amb les entitats, associacions i particulars que tinguin equipaments culturals
de titularitat privada per a poder ser utilitzats també per a usos públics, per tal d’augmentar la disponibilitat
d’espai per les activitats culturals de la ciutat.
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MITJANS DE COMUNICACIÓ
Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la creació i difusió d’informació. La proximitat, el rigor i la plena dedicació, a vegades d’una manera altruista, no remunerada i majoritàriament des de la professionalitat que exerceixen dia rere dia, els converteixen en un dels principals eixos de
cohesió social i cultural.
Aquests mitjans responen a un interès públic que va molt més enllà d’un interès econòmic. Limitats tant econòmicament com en recursos humans, donen un servei cabdal per mantenir la identitat del nostre municipis
enfront de l’actual globalització i fan una funció social d’accés a la informació i a la cultura des de la proximitat.
Si els mitjans de comunicació locals han estat una peça important en la cohesió social, el sector audiovisual ha
de ser un potent motor i un sector estratègic per al desenvolupament de Mataró i del país. El gran nombre de
productores de televisió, ràdio, cinema i continguts audiovisuals en general fa possible pensar en una importància clau d’aquest sector per a l’economia dels nostres municipis.
Als canvis polítics, se’ls afegeix una nova concepció del sector. Les fronteres entre indústries com l’audiovisual,
la tecnològica, la publicitària i l’editorial tendeixen a diluir-se i a convergir. Totes tenen en comú una cosa: són
generadores de continguts. Obeeixen cada cop més a una lògica transmèdia: els continguts s’expandeixen i es
complementen a través de diferents plataformes, facilitant la immersió i la interactivitat del públic.

• Defensar la prestació dels serveis de comunicació de proximitat com una necessitat per a la cohesió social, i
per fomentar l’ús de la llengua catalana.

• Enfortir i preservar els mitjans de comunicació de proximitat, reformulant aspectes dins l’estructura, el funcionament i el finançament i dotant-los dels recursos necessaris perquè subsisteixin i siguin viables.

• Donar suport a la producció de continguts audiovisuals, afavorint la col·laboració entre diverses xarxes de
ràdio i televisió, i impulsar línies especifiques d’ajut per a la producció.

• Els mitjans de comunicació públics han de ser el motor principal de la indústria audiovisual i els garants de la
continuïtat del sector i l’emprenedoria. Han de permetre consolidar una indústria audiovisual potent, innovadora i promotora de l’expansió cultural de continguts.

• L’avenç tecnològic que s’està produint en el sector, que fa que el consum audiovisual es diversifiqui entre
les plataformes i pantalles, ens ha de fer estar amatents perquè els mitjans catalans estiguin presents arreu i
facilitar-ne l’accés al consumidor.

• Prioritzar projectes, en el sector audiovisual, i concentrar els recursos públics en els escollits.
• Adoptar polítiques de foment, suport i protecció de les empreses i iniciatives culturals en català, especialment
en sectors estratègics (cinema, audiovisuals, interactius, animació, multimèdia, etc.), orientats a la creació i gestió de continguts per a les xarxes i les pantalles.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

• Potenciació de la presència de productes i d’informacions en català a les xarxes telemàtiques i als productes
audiovisuals, per garantir el futur de la llengua catalana en el món audiovisual i en la societat de la informació.
Mataró disposa d’una televisió pública (M1TV) que també abasta alguns municipis de la comarca, una ràdio
pública, una web municipal (amb diverses subwebs), diferents vies de comunicació amb el ciutadà basades en
les noves tecnologies, i d’altres de caràcter més clàssic.
Paral·lelament, hi ha diversos mitjans privats que ofereixen informació territorial que complementa la que es
dóna a través dels mitjans de comunicació públics.

Propostes
1. Garantir que la totalitat de la ciutadania pugui rebre tota mena d’informació sigui quin sigui el mitjà de comunicació escollit, i alhora fer un ús racional de tots els recursos que s’utilitzen, adaptant-los contínuament als
canvis d’hàbits de la gent.

2. Utilitzar les facilitats que ens proporcionen les noves tecnologies i la rapidesa i el ressò de les xarxes socials,
sense desatendre les persones que no tenen accés a la informació a través d’aquests mitjans.

3. Redefenir el Pla de Comunicació de l’Ajuntament de Mataró per adequar-lo a la realitat del moment, tenint
en compte els diferents impactes que tenen els mitjans de comunicació públics i els mitjans de comunicació
privats existents a la població.

4. Redissenyar el Servei de Comunicació de l’Ajuntament perquè pugui anar donant servei als diferents mitjans existents i als que puguin anar sorgint.

5. Continuar amb l’obtenció de les dades electròniques i el número de telèfon mòbil de tots els ciutadans
que ho desitgin, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades, per tal de: transmetre el butlletí municipal amb les
notícies de cada dia, enviar per correu electrònic totes les informacions ciutadanes que ara s’envien encara a algunes persones per correu ordinari (informació d’actes, agendes, invitacions, etc.) i poder transmetre mitjançat
missatges al telèfon mòbil informacions puntuals i concretes als ciutadans.

6. Potenciar el butlletí municipal electrònic diari com a eina d’informació de la ciutadania per tal que sigui un
referent informatiu per a tothom.

7. Continuar promovent Mataró Ràdio, la ràdio municipal, perquè continuï essent la ràdio de referència entre
els ciutadans de Mataró i també per a la gent de fora de la ciutat, incrementant la seva audiència, per aconseguir que sigui percebuda com un veritable mitjà de servei i també d’entreteniment.

8. En aquest sentit, potenciar la difusió de Mataró ràdio per internet i via xarxes socials, així com la web www.
mataronoticies.cat com a referent informatiu municipal.
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9. Continuar apostant per la televisió pública M1TV i trobar la manera d’ampliar els municipis que formen part
del Consorci Digital Mataró-Maresme, que és l’entitat pública de gestió d’aquesta televisió, per recuperar la
voluntat inicial de donar cobertura informativa i d’emetre a tota la comarca del Maresme.

10. En aquest sentit, potenciar les retransmissions en directe dels diferents esdeveniments d de la ciutat i de
la comarca, així com la difusió de M1TV per internet i per les xarxes socials.

11. De la mateixa manera, seguir treballant per incorporar les noves tecnologies en l’emissió de M1TV per TDT
que facilitin, per exemple, la interacció del ciutadà amb diferents serveis que se li puguin donar.

12. Aprovar un pla per la confluència de Mataró Ràdio i de M1TV, especialment en els programes informatius
però també en tots aquells que siguin d’entreteniment, esportius, culturals, divulgatius, etc..., per tal d’aprofitar
les sinergies que es creen entre ambdós mitjans gràcies, especialment, a les noves tecnologies. Aquesta confluència generaria també una racionalització de la despesa, que a la vegada podria reportar noves inversions
tècniques i en recursos humans que potenciarien aquests dos mitjans.

13. En aquest sentit, valorar la necessitat que Mataró Ràdio i M1TV comparteixin ubicació, per així afavorir la
capacitat de cooperació que es genera entre els professionals dels dos mitjans.

14. Seguir promovent les xarxes socials des dels diferents perfils municipals per difondre tota mena d’informacions, perquè són un mitjà de comunicació l’ús del qual augmenta dia rere dia i perquè ofereix una immediatesa
en la capacitat comunicativa que no gaudeix cap altre mitjà.

15. Seguir utilitzant les aplicacions per a telèfons mòbils àmpliament exteses en la població (whatsapp, telegram...) per difondre també informacions municipals, i anar-se adaptant als canvis d’hàbits de la societat i a les
noves aplicacions que puguin sorgir.

16. Estudiar noves formes d’informació com poden ser per exemple les pantalles electròniques o altres elements visuals que estiguin al carrer i que puguin arribar fàcilment a tota la ciutadania. Aquestes pantalles
electròniques, a banda de diferents comunicacions municipals com poden ser notícies, podrien informar de les
afectacions de trànsit en temps real, de la meteorologia, etc.

17. Augmentar el nombre de punts d’accés (mitjançant tecnologia Bluetooh) a informacions municipals concretes.
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POLÍTICA LINGÜÍSTICA
L’objectiu prioritari de la política lingüística per a Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres és arribar a la
plena normalització de l’ús de la llengua catalana com a primera llengua en tots els usos arreu dels Països Catalans. Tanmateix, tot i que la situació actual de la llengua encara no ha assolit el nivell que li pertoca, cal tenir
present tot el seguit d’avenços que s’han fet des de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2004-2010. Així,
s’han impulsat moltes campanyes de dinamització i foment de la llengua, i s’han elaborat i difós molts materials
i instruments de suport.
La situació és encara especialment crítica en àmbits com ara l’empresarial, la justícia, els mitjans de comunicació, els audiovisuals i la indústria cultural, i alhora és desigual en els diversos territoris de la nació.
Des de Mataró, cal impulsar, de manera decidida, el procés de normalització lingüística, tant en les activitats de
l’Ajuntament com en la resta d’àmbits de la població, tot aprofitant la tasca feta per la Generalitat de Catalunya.
Els objectius fonamentals de l’Ajuntament, quant a la política lingüística, han d’anar dirigits a impulsar i consolidar els avenços assolits. Aplicant-los, i tenint en compte la idiosincràsia i les necessitats pròpies de Mataró, ens
permetrà avançar i enfortir les polítiques que calen.

• Informar i garantir els drets lingüístics de la ciutadania.
• Impulsar campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’estimular i reforçar actituds favorables a la llengua.
• Fomentar l’ús del català en activitats lúdiques i culturals —cinemes, emissores de ràdio i televisió local, a la
xarxa, concerts, actuacions infantils, etiquetatge, biblioteques (clubs de lectura, llibres, diaris i revistes, videojocs i DVD, etc.).

• Fomentar el voluntariat lingüístic entre parelles d’estudiants, companys de treball, d’entitats de persones
nouvingudes i d’entitats diverses —esportives, culturals, socials...

• Fomentar l’acolliment lingüístic en català: informació sociolingüística, alfabetització, cursos, activitats i plans
d’acolliment.

• Donar suport a les empreses i persones que fan atenció al públic.
• Fomentar el compromís i la coresponsabilitat de les empreses, les organitzacions laborals i els sectors professionals a l’hora d’atendre el públic en català.

• Conscienciar les organitzacions empresarials de la responsabilitat sociolingüística en el marc de la responsabilitat social empresarial.

• Informar i difondre recursos lingüístics materials i de suport institucional.
• En el si del mateix Ajuntament, la política lingüística s’ha d’orientar a la plena normalització de l’ús de la llen-
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gua catalana en el seu territori, començant per les seves dependències.

Propostes
1. Implicar en l’elaboració i execució del Pla municipal de normalització lingüística (PMNL) les entitats culturals
i esportives, les associacions de defensa i promoció de la llengua, els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i comerciants, les associacions de veïns, els col·lectius d’immigrants i de cultures foranes,
perquè, coordinadament amb l’Ajuntament i el Centre de Normalització Lingüística actuïn d’impulsors i de
supervisors de la normalització lingüística en el seu àmbit d’actuació.

2. Exigir el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball de l’Ajuntament (funcionaris i laborals) i igualment
fomentar-lo als treballadors d’empreses subcontractades per a la prestació de serveis.

3. Millorar les condicions i la visibilitat del Centre de Normalització Lingüística de Mataró i el Maresme, situat a
la Plaça dels Bous.

4. Organitzar totes les qüestions que tenen a veure amb la normalització lingüística transversalment, de manera que l’òrgan que se n’ocupi pugui actuar en tots els departaments.

5. En cas que el pressupost ho permeti, per als usuaris de llengua de signes catalana (LSC), informar i garantir
el compliment la Llei de la llengua de signes catalana, aprovada pel Parlament de Catalunya i publicada en el
DOGC el dia 3 de juny de 2010.

6. Informar les empreses, en el moment que sol·licitin l’autorització d’obertura o la notifiquin, de les obligacions
lingüístiques que tenen, com també dels organismes que les poden ajudar a resoldre tant el compliment de la
legislació vigent com l’ús prioritari del català com a llengua de qualitat i modernitat. Verificar, en el moment de
la concessió de llicències i permisos, que realment es compleix la normativa.

7. Introduir en l’ús informàtic de l’Ajuntament el programari lliure, com a mesura per fomentar l’ús de la llengua
catalana.

8. Incorporar clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, la signatura de convenis, els
crèdits i els avals atorgats per l’Ajuntament.

9. Sol·licitar la tramitació en català de tots els processos judicials en què prengui part l’Ajuntament.
10. Incloure, a banda de les actuacions previstes al PMNL en l’àmbit sociocultural, clàusules de normalització
lingüística en els convenis amb les entitats i oferir el suport tècnic necessari per dur a terme les actuacions que
s’hi indiquin.

11. Difondre, a més de les mesures previstes al PMNL des de les àrees municipals relacionades amb l’activitat
econòmica i de consum, les subvencions que la Generalitat Valenciana, la de Catalunya i el Govern de les Illes
Balears concedeixen a les actuacions normalitzadores i donar ajuts als comerços i a les empreses del munici-
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pi que avancin en l’ús del català. Informar que els departaments que atorguen llicències d’obertura de negoci
poden gestionar ajudes i oferir el suport necessari (econòmic o tècnic).

12. Informar les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa d’un punt d’atenció que les pot ajudar a
incorporar el català en el seu treball quotidià.

13. Fomentar el programa “Voluntariat per la Llengua”. Potenciar i augmentar la difusió entre els ciutadans
i ciutadanes del programa de parelles lingüístiques formades per persones voluntàries catalanoparlants que
volen participar activament a facilitar l’aprenentatge del català entre la població nouvinguda

14. Fomentar els plans d’entorn municipals per promoure l’ús del català com a llengua comuna i, per tant, com
a eina integradora i de cohesió social de l’alumnat i les famílies del municipi.

15. Reactivar els plans d’acollida municipals que estableixin un protocol per a les persones estrangeres que
arribin al municipi, d’acord amb el Pacte Nacional per a la Immigració.

16. Informar i difondre les activitats, els plans d’acolliment i els materials creats per la Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament de Mataró entre la població nouvinguda, tenint en compte, però, que en aquest sector de
la població hi ha una forta fractura digital.

17. Dotar de recursos econòmics i humans suficients els centres de formació d’adults i els centres cívics de la
ciutat per tal de facilitar als nouvinguts l’aprenentatge de la llengua catalana.

18. Vetllar per l’ús del català en tots els mitjans de comunicació local, sens perjudici d’afegir-hi altres llengües
si es valora com a necessari.

19. Crear campanyes pròpies —o difondre les de la Generalitat de Catalunya— mitjançant accions publicitàries
i accions de divulgació, aprofitant dates assenyalades o actes significatius i multitudinaris, en col·laboració amb
el Consorci per a la Normalització Lingüística i la Generalitat de Catalunya.

20. Prioritzar la programació d’espectacles, concerts i activitats culturals en català especialment els adreçats
als infants.

21. Vetllar per la qualitat lingüística dels espectacles culturals que s’ofereixin al municipi, i promoure actes
conjuntament amb entitats que treballin per la llengua i la cultura catalanes i occitanes.

22. Afavorir la creació i la distribució de literatura en català, mitjançant certàmens i concursos.
23. Promoure, a les biblioteques municipals, les subscripcions de la premsa local, comarcal i nacional en català,
com també el material audiovisual, la connexió a internet i altres elements relacionats amb les tecnologies de la
informació i la comunicació.

24. Afavorir l’intercanvi cultural entre tot l’àmbit dels Països Catalans, com ara trobades de corals, esbarts,
diables, intercanvis d’esplais, agermanaments, etc., especialment les adreçades als infants.
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ESPORTS
L’esport, a Mataró, és un fet social molt arrelat a la ciutat, però també necessita gaudir del reconeixement social
que mereix.
La llarga tradició esportiva de les diferents associacions, clubs i institucions de Mataró ha fet que la nostra ciutat sigui coneguda arreu. Amb el seu treball els esportistes mataronins han aconseguit un gran nombre d’èxits
esportius.
L’esport és un motor de canvi individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones els permet
gaudir de més qualitat de vida. L’esport també és un motor de canvi social, perquè permet enfortir la cohesió
social de la nostra ciutat mitjançant la incorporació del projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels
centres docents, amb la promoció de la salut per l’esport o amb la incorporació de les persones nouvingudes
a la ciutadania plena, fent servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al país. L’esport és motor de
canvi econòmic, amb capacitat de generar ocupació i riquesa, que articula un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un motor del teixit cívic i associatiu de les nostres viles i ciutats, un teixit que no té comparació
en quantitat i en extensió i que és la base de l’assoliment dels resultats esportius d’alt nivell de l’esport català.
Per això és cabdal donar el suport que mereixen els clubs i les entitats esportives.
Sabem que malgrat l’esforç de tot el teixit humà al voltant de l’esport, aquest no és suficient per garantir l’apropament de l’esport a totes les capes de la població que tinguin interès a gaudir de la pràctica esportiva.

Cal, doncs, tractar la planificació en la gestió i la implementació de les polítiques esportives en l’àmbit municipal:

• Tractament de l’esport amb caràcter transversal dins l’Ajuntament.
• L’esport com a eina per incidir en diversos aspectes socials.
• Importància d’una necessària i suficient dotació pressupostària per executar correctament les polítiques
esportives.
L’esport de base ha de ser tractat com a esport de formació. Cal partir de l’òptica que no sols es tracta d’ensenyar la pràctica d’una disciplina esportiva, sinó també de transmetre, mitjançant l’esport, un seguit de valors i
coneixements més enllà del mateix esport. La incidència de l’Ajuntament es pot visualitzar en la cessió qualitativa i quantitativa d’instal·lacions, en les transferències corrents als clubs esportius per aquest concepte i en la
formació als educadors i entrenadors dels clubs.
L’esport de competició és una eina de promoció del municipi i, partint d’aquesta base, el Consistori ha d’avaluar
les prioritats de donar suport concret en aquest àmbit.
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Propostes
1. Potenciar el Consell Municipal d’Esports per poder definir i avaluar les polítiques esportives municipals.
2. Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de
la ciutat.

3. Dotar els clubs del material esportiu necessari perquè puguin implementar programes esportius de qualitat.
4. Promoure la col·laboració entre entitats esportives en l’àmbit comarcal.
5. Rellançar l’esport de participació, amb la organització de torneigs municipals i comarcals, d’esports populars
que siguin punt de referència esportiva.

6. Crear la Copa Mataró de diferents esports per tal d’afavorir la cohesió entre els diferents clubs de la ciutat
que tenen en comú el mateix esport.

7. Crear una oficina d’atenció a l’esportista.
8. Donar difusió i rellevància institucional a la participació dels clubs i els esportistes del municipi en esdeveniments esportius internacionals de les seleccions catalanes.

9. Fer plans específics de desenvolupament de modalitats esportives de vela i rem, aprofitant les característiques costaneres de Mataró.

10. Incentivar la constitució de nous clubs esportius per donar cobertura a l’activitat esportiva emergent en
noves modalitats.

11. Vincular l’esport mataroní amb els nous estudis de Ciències de l’Activitat Física i Esportiva del Tecnocampus (CAFE).

12. Vincular l’esport popular i també el de competició amb l’activitat econômica i l’ocupació hotelera de la
ciutat.

13. Elaborar l’anuari de l’esport.
14. Seguir potenciant la Nit de l’Esport com a reconeixement als esportistes mataronins.
Esport educatiu, inclusiu i de salut
15. Promoure l’extensió del pla d’esport escolar a tots els centres educatius, creant associacions esportives
escolars als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva entre els nois i noies.

16. Potenciar i incentivar les escoles d’educació primària a participar dels jocs escolars organitzats per la Direcció d’Esports tot creant, en hores extraescolars, escoles d’iniciació esportiva amb el suport dels clubs i de les
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associacions per garantir d’aquesta manera una formació esportiva de qualitat.

17. Potenciar els jocs escolars més enllà de primària per tal que tots els alumnes d’ESO i Batxillerat puguin
gaudir de l’esport més enllà del món federat, creant lligues de diferents esports.

18. Desenvolupar els partits dels jocs escolars (sempre que sigui possible) a les respectives escoles com a element de motivació pels participants (aprendre a jugar de local i visitant) així com facilitar a les famílies l’accés a
les instal·lacions i evitar que sempre s’hagin de desplaçar lluny del seu barri.

19. Promoure l’obertura dels patis de les escoles públiques durant unes hores el cap de setmana o als vespres
per tal que els ciutadans del barri tinguin al seu servei un espai gratuït on practicar esport.

20. Disposar d’una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris d’obertura nocturna de les instal·lacions,
com de modalitats.

21. Desenvolupar un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil, mitjançant els clubs esportius i els centres
educatius del municipi.

22. Desplegar un pla de promoció esportiva als espais públics —platja, places, carrers, circuits de salut urbans, etc.— en què es relacioni l’activitat física amb el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.

23. Continuar amb la instal.lació de mobiliari urbà esportiu a més parcs públics i revitalitzar els espais esportius del front marítim.

24. Crear zones per a l’esbarjo, el passeig i l’esport, aprofitant els espais naturals de la ciutat i connectant
aquests circuits a les Cinc Sènies i als espais forestals de la Serralada Litoral.

25. Fomentar l’ús de la bicicleta, creant tot un seguit de xarxes de carril bici connectades unes entre elles que
permetin al ciutadà moure’s amb la seva bicicleta per bona part de la ciutat, en condicions.

26. Promocionar la pràctica esportiva en família.
27. Promocionar la pràctica esportiva de la gent gran, tant en els centres municipals com organitzant activitats fisicoesportives als centres de gent gran.

28. Promoure i donar suport a les activitats ciutadanes de promoció de l’activitat física i l’esport, com ara caminades i curses populars solidàries (ja molt arrelades a la nostra ciutat) com ara la Caminada per l’Alzheimer,
contra el càncer....

29. Continuar la tasca de difusió del Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya, que fomenta l’activitat esportiva, les rutes saludables i proporciona un programa mèdic supervisat.

30. Desenvolupar activitats esportives específiques per als col·lectius de discapacitats. Potenciar l’esport per
la inclusió. Realitzar diferents jornades esportives escolars on persones amb i sense discapacitat practiquin
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juntament diferents esports.

31. Incorporar les persones nouvingudes en la pràctica esportiva dins del teixit esportiu.
32. Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi. En aquest sentit, crear una web
municipal d’esports tal com s’ha fet en l’àmbit cultural.

33. Promoure que les entitats esportives incorporin activitats de cooperació al desenvolupament i de lluita per
la pau mitjançant l’esport.

34. Instaurar la setmana de l’esport per a tothom (Setmana de l’Activitat Física i la Salut).
35. Elaborar enquestes d’hàbits esportius, que poden esdevenir un element de diagnosi de la situació o de
l’efectiva pràctica física i esportiva de la població del municipi, a partir del qual es poden establir les polítiques
públiques en l’àmbit esportiu.

Instal·lacions esportives
36. Ampliar el projecte de reducció del consum en un 10% a d’altres equipaments esportius municipals, a partir dels resultats obtinguts a la piscina municipal.

37. Prioritzar les inversions en els equipaments esportius pendents seguint les indidcacions del Pla de Millores
Esportives, com per exemple l’arranjament dels vestidors del Camp de Futbol de Cirera i la compra de material
per la pista d’atletisme.

38. Detectar les necessitats d’equipaments esportius i dissenyar un pla per a la dotació i construcció dels mateixos, per exemple al centre de la ciutat i al “Triangle” de Molins.
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JUSTÍCIA
En general, la ciutadania coneix prou bé el sistema sanitari, l’educatiu, l’assistencial o el laboral, però, en canvi, el
sistema de justícia és molt poc conegut i és vist a vegades amb recel i a vegades con a panacea de la resolució
dels conflictes.
Cal conèixer l’estructura democràtica del procés, com a mecanisme de resolució dels conflictes, les possibilitats
que té, però també els límits i les dificultats de la solució jurisdiccional dels conflictes d’interessos.
Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres propugnem incrementar l’educació de la ciutadania en
matèria de justícia, la intervenció de la societat civil en la solució dels conflictes, la implicació en la cerca de la
justícia dels grups socials i la multiplicació dels òrgans de recerca i consultius.
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha de configurar, sota uns criteris mínims de qualitat, els diversos serveis
d’atenció i d’orientació a la ciutadania mitjançant una gestió directa o indirecta de la justícia.
Cal procurar un mínim d’assessorament generalista o especialitzat en la defensa dels drets de la ciutadania.
Aquests serveis han de promoure les vies de resolució extrajurisdiccional dels conflictes, en especial, la mediació, la conciliació i l’arbitratge, i han d’establir progressivament mecanismes de prestació de forma telemàtica o
telefònica.
S’ha de promoure la coordinació amb altres serveis d’atenció a la ciutadania d’altres administracions publiques,
amb l’objectiu d’assegurar la prestació d’un servei homogeni i de qualitat en tots els àmbits.
Des de l’Ajuntament, cal promoure l’arbitratge de consum, i ser-ne un exemple.
La justícia de proximitat ha d’incloure com a última opció la funció decisòria, a càrrec d’un jutge, que pot ser de
pau, en els limitats paràmetres d’un conflicte en què el component jurídic no és l’essencial.

Propostes
1. Vetllar per l’apropament de la justícia a la ciutadania des de l’escola i l’institut, com a mecanisme de prevenció dels conflictes, i com a mesura per incrementar la implicació de la societat civil en la millora del sistema
judicial.

2. Promoure la participació ciutadana en l’àmbit de la justícia.
3. Reforçar la capitalitat de Mataró, també en l’àmbit judicial. En aquest sentit, l’Ajuntament hauria d’impulsar
iniciatives legislatives per portar a la nostra ciutat els jutjats mercantils i administratius.

4. Treballar per aconseguir la reforma de la Llei de Demarcació i Planta per tal que el partit judicial de Mataró
englobi també els Jutjats d’Arenys de Mar.

5. Impulsar i potenciar la interlocució i col·laboració dels diferents operadors jurídics que hi ha a la nostra
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ciutat (Policia local, Mossos d’Esquadra, Col·legis d’Advocats i de Procuradors, jutges, fiscals, EAIA, treballadors
socials, etc) per tal que l’acció de la justícia sigui més eficaç.

6. Apostar per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integrat dels diferents serveis de solució de
conflictes, inclosa la funció decisòria, estructurada de manera coordinada i conjunta amb la resta d’administracions.

7. Promoure des de l’Ajuntament la creació d’un Tribunal Comarcal d’Arbitratge.
8. Implicar l’Administració local en la resolució dels conflictes per reduir la judicialització.
9. Oferir assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera coordinada i homogènia amb la resta
d’administracions competents.

10. Potenciar el Servei de mediació ciutadana per aquells conflictes de qualsevol ciutadà, entitat o associació
de Mataró.

11. Potenciar la intermediació hipotecària com a mitjà per resoldre els conflictes amb la banca i l’empobriment
de la nostra població.

12. Potenciar l’arbitratge de consum en les empreses públiques, com a sistema alternatiu per a la resolució de
conflictes menors i de conflictes derivats de contractacions en massa.

13. Promoure que, en la contractació administrativa i en la gestió de serveis en règim de concessió per part
d’empreses privades, s’inclogui l’arbitratge de consum en els plecs de condicions.

14. Promoure, des de l’Ajuntament, una política d’incentius de l’arbitratge de consum, mitjançant ajuts i signes
de qualitat i de reconeixement de les empreses que s’hi sotmetin.

15. Tenir en compte l’adhesió a l’arbitratge de consum en l’atorgament de subvencions a les empreses i els
establiments que ofereixin béns o serveis a les persones consumidores i usuàries.
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CIUTADANIA
El model de ciutadania d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres té com a referent persones crítiques, honestes, tolerants amb la diversitat, compromeses amb la societat que els envolta i exigents amb els drets però
també amb els deures de tots i cadascú de nosaltres.
Defensarem una societat i unes institucions transparents i radicalment democràtiques, sense cap tipus de
discriminació per la procedència, l’orientació sexual, el país d’origen, les creences, les conviccions polítiques o
ideològiques, el grau de formació, la situació econòmica, l’edat, les qüestions de gènere, la condició social, etc.
Cal promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, el reconeixement de les experiències, els coneixements i les aportacions de les dones als municipis, la paritat i la transversalitat de gènere, i es treballarà perquè
les dones formin part dels òrgans de decisió.
Les dones que pateixen qualsevol discriminació o que siguin víctimes de la violència masclista rebran tota
l’atenció, suport i acompanyament perquè puguin refer la seva vida.
Cal lluitar perquè tota la ciutadania pugui viure amb plenitud la seva opció sexual, sense haver d’amagar-se ni
justificar-se.
S’han d’afavorir les polítiques de cooperació i desenvolupament amb tercers països perquè la immigració deixi
de ser una opció desesperada fruit de circumstàncies extremes (pobresa, conflictes bèl·lics, desastres naturals...).
L’Ajuntament ha d’assegurar els mitjans per facilitar la integració i l’acompanyament de la població immigrada
i que l’arribada d’aquesta població no comporti la pèrdua de drets o l’exclusió, respectant i seguint els models
d’àmbit local o regional d’èxit contrastat.
Cal promoure la inclusió, l’apoderament i l’emancipació del jovent amb més accés i participació a les polítiques
públiques.
Des de l’Ajuntament, entendrem la participació de la ciutadania com a clau en la de la gestió, perquè no entenem la democràcia com una votació cada 4 anys. Creiem en una democràcia participativa, en què tots els
sectors de la societat estiguin representats, més enllà del consistori. Perquè un ajuntament transparent i obert
a qualsevol proposta que vingui del teixit associatiu i cívic és la màxima garantia que la classe política i les institucions estan a prop de la gent.
Cal utilitzarà les TIC com una eina per modernitzar l’Administració, orientada a les persones i l’eficàcia i l’eficiència. Es treballarà perquè la ciutadania disposi de les eines necessàries per tenir accés a la informació i la cultura,
independentment del lloc de residència, perquè no hi hagi ciutadans de primera i de segona.
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Gestió del temps
Amb la finalitat de garantir plenament els drets de ciutadania, en un sentit ampli, cal tenir en compte un seguit
d’accions per millorar la gestió del temps, que són:

1. Promoure l’aprovació de plans locals sobre els usos del temps al municipi, seguint les recomanacions del
grup “Ara és l’hora, iniciativa per la reforma horària” i altres guies editades per la Generalitat de Catalunya.

2. Garantir que els treballadors l’Ajuntament i de les empreses públiques municipals puguin disposar de prou
flexibilitat horària laboral per contribuir a la conciliació de la vida personal i laboral.

3. Afavorir la incorporació de la perspectiva dels temps a tots els àmbits de les polítiques locals.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

PARTICIPACIÓ CIUTADANA I MOVIMENTS SOCIALS
Parlar de participació en una democràcia podria semblar una quimera, si no fos perquè les mateixes democràcies representatives tenen també les seves limitacions i, sobretot, necessiten ser permanentment validades per
les persones a qui pretenen representar i servir. En un context de manca de credibilitat de l’acció política en general i de la cultura de l’efímer, és imprescindible que des de l’àmbit municipal es potenciïn i es revitalitzin tots
els espais i fórmules participatives que promocionin, facilitin i corresponsabilitzin el conjunt de la ciutadania en
els afers públics de la seva comunitat.
L’ideari republicà ofereix al conjunt de la societat catalana un magnífic patrimoni conceptual i instrumental
perquè la pròpia societat vagi guanyant espais de sobirania en l’exercici diari de la democràcia. No es poden
construir ciutats ni pobles a partir de dinàmiques dels uns contra els altres o dels uns al marge dels altres. La
ciutadania es construeix amb els uns i els altres en benefici de l’interès de tots. Tot allò que no vagi en aquesta
direcció afebleix la democràcia i, per tant, en el nostre país, la consciència nacional i social.
A vegades els mataronins i mataronines han tingut la percepció que des de les institucions municipals s’han
pres decisions que els afectaven sense tenir en compte l’opinió majoritària, emparant-se en el referent que cada
quatre anys ja hi ha eleccions.
Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres creiem fermament en la participació de tots els ciutadans,
és per aquest motiu que ens comprometem a fomentar, dins del marc de la Llei de consultes populars no refrendàries (Llei 10/2014), la participació dels mataronins en aquelles decisions cabdals en el disseny de la ciutat.
A Mataró cal la creació de dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la ciutadania, mitjançant la potenciació de consells sectorials, territorials i veïnals de participació que tenen en el consell de
ciutat la seva màxima representació.
L’Ajuntament i els propis ciutadans i associacions, han de vetllar per canviar la dinàmica dels Consells Municipals de participació, molts d’ells merament informatius, i constituïts també sovint per les mateixes persones, en
general poc renovades i amb escassa representativitat real dels ciutadans.

1. Fer el pressupost municipal amb la col·laboració de la ciutadania i dels diferents consells municipals, tant en
la fase d’elaboració com en l’avaluació posterior, partint d’una realitat no basada en pressupostos amb dinàmiques o inèrcies anteriors.

2. Fomentar les consultes ciutadanes, sectorials o generals, entre el mataronins, en aquelles propostes que
afectin directament la vida del ciutadà.

3. Acostar la ciutadania a la política i la gestió municipals potenciant les audiències públiques periòdiques en
què els regidors donin compte de les seves actuacions.

4. Explorar la possibilitat de designar regidors o representants de proximitat o “de barri”.
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5. Aprofundir en la correspondència i la corresponsabilitat entre institució pública i ciutadania, perquè és bàsica en una societat justa i que pretén ser equitativa.

6. Potenciar el Consell de Ciutat. Ha d’actuar com a consell assessor de la corporació municipal. És el consell
de consells, i està integrat pels diferents consells municipals, més els organismes representatius de la ciutat i
ciutadans i ciutadanes a títol personal, consensuats pels electes locals.

7. Evitar la repetició de les mateixes persones en un gran nombre de consells de participació municipals.
8. Dotar els consells municipals de participació de més capacitat de decisió i aconseguir així més compromís
dels seus membres.

9. Creació del Consell municipal per la transparència, que vetlli per la transparència de tots els processos municipals

10. Preveure que amb un nombre de signatures equivalent a l’1% del cens electoral es puguin vehicular propostes que arribin al plenari municipal i allà defensar-les.

11. Promoure reconeixements públics de ciutadanes i ciutadans i entitats “exemplars” pel que fa a les seves
conductes cíviques en benefici de la col·lectivitat.

12. Promocionar decididament el voluntariat cívic a partir de la institució pública.
13. Potenciar les manifestacions públiques del teixit associatiu (mostres d’entitats, dia del...,).
14. Crear unitats, serveis, oficines de ciutadania i desenvolupament comunitari, com a ens dinamitzadors del
teixit associatiu.

15. Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament. Mitjançant
l’oficina d’atenció a la ciutadania (OAC), l’Ajuntament garantirà l’accés de la ciutadania i de les entitats a la informació relativa a l’activitat municipal.

16. Entendre la participació com una oportunitat òptima per enfortir els lligams i la integració col·lectives.
17. Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model en què els contractes programa
o els convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui possible.

18. Elaborar plans d’usos i serveis per als centres escolars del municipi, en resposta a la necessitat d’obrir-los
al seu entorn i ser un element central de la participació de la ciutadania.

19. Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i les associacions locals de caràcter social, cultural,
esportiu i solidari, entenent-les com a centres de desenvolupament personal, i fent especial atenció a l’associacionisme de dones, així com a la participació de les dones en el teixit associatiu local.
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Moviments socials
Una de les característiques dels moviments socials de Mataró és el coneixement i el treball de proximitat que
duen a terme, la detecció de problemàtiques i dels dèficits del nostre municipi, així com la seva capacitat d’organització i mobilització social.
Detectar i treballar amb aquests moviments permetrà a l’Ajuntament desenvolupar respostes més eficients a
les necessitats socioculturals que es generen.

1. Fomentar, promoure i garantir la participació del teixit associatiu, de la societat civil organitzada i de les
entitats locals del municipi.

2. Donar assessorament jurídico i administratiu a les diferents entitats, des de l’Ajuntament.
3. Garantir l’accés a les noves tecnologies per a totes les entitats que no disposin de prou recursos econòmics,
materials i humans.

4. Utilitzar el domini .cat en totes les noves webs i portals en què l’Ajuntament contribueixi o promogui.
5. Establir un canal de comunicació i coordinació entre l’Ajuntament i el municipi en tots els temes en què la
societat s’organitzi mitjançant associacions o moviments de caràcter cívic i local.

6. Enfortir la xarxa associativa i garantir-ne la interlocució, la comunicació i la participació en els temes rellevants que afectin el municipi, sent especialment sensibles a les reivindicacions que es plantegin si són d’interès
general i beneficien el conjunt de la població.

7. Garantir la presència associativa a tots els consells de participació —òrgans sectorials, consells municipals,
consells territorials, etc.

8. Crear i difondre un Qüestionari Mataroní (en paper, a través dels Centres Cívics, o a través de la pàgina web
municipal), com a estudi d’opinió, sense representativitat estadística, que reculli sistematitzadament les opinions dels ciutadans que hagin decidit, voluntàriament, contestar les qüestions que s’hi plantegin.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

POLÍTIQUES D’IGUALTAT
El govern de Mataró ha de promoure polítiques per fomentar la igualtat d’oportunitats, que evitin l’exclusió
social i que permetin la igualtat de drets i deures, fent un èmfasi especial en el dret a la diferència.
Les polítiques municipals són les més properes a la ciutadania i en conseqüència les que poden donar solucions
amb més immediatesa a les realitats socials actuals.
Pel que fa a la igualtat dona-home, si bé és cert que hi ha hagut dos grans instruments per a eradicar la violència masclista: el Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat (a partir del qual emanen nombrosos plans municipals) i la Llei dels Drets de les Dones, no es pot desatendre la política municipal dirigida a les dones.
S’ha de continuar treballant i impulsant les politiques de dones malgrat les dificultats econòmiques i de recursos.
Al llarg dels darrers 10 anys, al nostre país, s’han produït canvis transcendentals en la normalització de la
diversitat afectiva i sexual. Canvis fets també en el camp polític amb el Programa per al col·lectiu LGTB, el Pla
Interdepartamental per a la No-Discriminació de les Persones LGBT o fent que el Govern de Catalunya fos el
primer del món a formar part de l’ILGA.
A banda de valorar i celebrar les fites aconseguides durant els últims anys, és ben cert que encara cal aconseguir desenvolupar polítiques actives i pròximes per assolir la plena igualtat de les persones LGBT respecte a la
resta de la ciutadania.
Cal assegurar els drets fonamentals de les persones LGTB i normalitzar els diversos models de família per assolir la igualtat real.
D’altra banda, cal resoldre el greuge que les persones transexuals tenen plantejat, assegurant-los el dret a viure
plenament la seva identitat de gènere. En aquest sentit, la nova Llei contra la LGTBfòbia, aprovada recentment
al Parlament de Catalunya, és una eina que ens ha de permetre lluitar contra la discriminació que encara perviu
a la societat vers les persones LGTB.

Propostes
1. Potenciar les accions en l’àrea de ciutadania per lluitar contra la discriminació a dones, LGBT i col·lectius
desfavorits.

2. Seguir promovent el II Pla d’Igualtat (2013-2016) com a conjunt d’accions encaminades a aconseguir una
igualtat d’oportunitats real entre dones i homes, respectant les seves diferències.

3. Potenciar el Consell d’Igualtat Dona-Home (creat el 2013) i enfortir els lligams amb les diferents associacions i entitats que treballen per la igualtat a la nostra ciutat.
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4. Seguir impulsant el Centre d’Informació i Recursos de la Dona, dotant-lo amb subvencions i ajuts tant municipals, com governamentals o del sector privat, ampliant els serveis del CIRD i creant nous centres en diversos
punts de Mataró (amb el finançament necessari) per tal de guanyar proximitat i relació amb les dones que així
ho necessitin. Aquests centres estarien gestionats i dirigits des del CIRD.

5. Facilitar l’habitatge d’acolliment tant per a víctimes de la violència de gènere com per a dones en situació de
llindar de pobresa, donat que moltes famílies monoparentals són dones amb fills que tenen com a únic ingrés el
subsidi d’atur o l’ajuda que poden rebre de les institucions.

6. Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus infants, en
col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088,
del Dret de les dones a eradicar la violència masclista.

7. Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals: urbanisme,
mobilitat, accessibilitat, seguretat, participació, serveis socials, atenció a la diversitat, coeducació, gestió d’equipaments culturals...entre d’altres.

8. Reconèixer i visibilitzar les experiències i la contribució de les dones als municipis mitjançant el nomenclàtor, l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.

9. Promoure la participació de les dones en tots els espais de participació municipals.
10. Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu municipal.
11. Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista, tenint cura del llenguatge que s’utilitza en les comunicacions
internes i externes de l’Ajuntament.

12. Prioritzar l’atorgament de subvencions a les associacions del municipi que incloguin criteris de paritat en
les seves juntes.

13. Promoure polítiques actives de suport a dones emprenedores.
14. Fomentar l’esport de base femení.
15. Promoure la creació d’espais de trobada de les dones del municipi per desenvolupar activitats dirigides i
d’intercanvi d’experiències.

16. Seguir commemorant les dates assenyalades per a les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones;
25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, i d’altres que els municipis
considerin adequades.

17. Promoure la creació de plans municipals per al col·lectiu LGTB, que englobin el conjunt de polítiques i mesures adreçades a les persones LGTB.

18. Fer actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o transfòbiques a Mataró.
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19. Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars ni a les empreses.
20. Vetllar perquè els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models de família.
21. Incloure en els plans de joventut mesures adreçades a adolescents i joves LGTB, amb l’objectiu de lluitar
contra situacions familiars conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

22. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot assegurant la presència
normal de l’homosexualitat en les accions de formació i d’informació sobre salut sexual, en especial l’adreçada a
joves i adolescents.

23. Incorporar a les xarxes de participació local les entitats o grups centrats en el col·lectiu LGBT, assegurant-los el suport municipal i reconeixent-los un paper d’interlocutors.

24. Vetllar perquè totes les biblioteques públiques incorporin fons documental i material LGBT.
25. Promoure xerrades amb les AFA i les persones educadores respecte de la diversitat sexual i afectiva i de
models de família.

26. Commemorar les dates assenyalades per al col·lectiu LGBT: el 28 de juny —dia mundial de l’Alliberament
Gai i Lesbià—, el 17 de maig —dia mundial contra l’homofòbia—, i l’1 de desembre —dia mundial de lluita contra
la SIDA. En aquest sentit, fer visible a l’Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc de Sant Martí el dia
28 de juny de cada any.

27. Fer accions formatives adreçades al personal municipal encarades a fer que coneguin la realitat LGBT i els
nous models de família.

28. Actuar des de l’Administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o actituds homòfobes provinents de les diverses comunitats religioses, d’entitats o personalitats del municipi.

29. Normalitzar la presència de continguts LGBT als mitjans de comunicació municipals.
30. Vetllar específicament per l’atenció i la no discriminació de les persones amb VIH/SIDA i altres malalties
de transmissió sexual.
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POLÍTIQUES MIGRATÒRIES
Mataró, com la resta de ciutats i municipis del nostre país, ha tingut un creixement molt important de població,
deguda, bàsicament, a l’arribada d’un nombre molt important de persones vingudes d’altres països, bàsicament
d’Àfrica, Llatinoamèrica i Àsia. En poc més de 10 anys hem passat de ser una ciutat de 105.000 habitants a
tenir-ne 125.000, i de 4.000 estrangers hem passat a 20.000 persones empadronades que provenen de més de
100 països diferents.
Ens trobem amb una nova realitat de moviments migratoris. L’actual realitat migratòria requereix nous contextos d’acció en tots els àmbits, però sobretot en el jurídic i de les polítiques públiques de ciutadania, i també en
l’àmbit social, en el de la convivència i en el de les percepcions.
Tot i la crisi económica i financera, globalment, els moviments de la població continuen augmentant, encara que
més lentament. Europa i Àsia són els continents on viuen més immigrants. Tot i que les migracions fomenten el
desenvolupament econòmic, molts migrats no assoleixen un nivell de benestar satisfactori. La immigració ha de
deixar de concebre’s en termes de desenvolupament econòmic i posar èmfasi en la seva condició de persona,
subjecte de drets i que pot aportar valors socials i culturals.
La immigració no és només un repte, sinó, sobretot, una oportunitat. Si volem continuar creixent demogràficament, econòmicament i socialment, cal que totes aquestes persones s’incorporin a la nostra societat, no només
com a força de treball, sinó com a ciutadans i ciutadanes en igualtat de condicions i com a membres actius
d’aquest nou país que estem construint.
Els nostres valors republicans ens ajuden a l’hora de posicionar-nos per afrontar tots els nous i els vells reptes
que comporta el fet migratori. I l’àmbit des d’on s’ha d’incidir més és el local, per això ens calen més eines, més
competències i més recursos.
El marc de referència català és la Llei d’acollida i el Pla de Ciutadania i de les migracions: horitzó 2016 de la
Generalitat, que ja preveu les noves competències assolides (els informes d’estrangeria), l’emigració de catalans
de tots els orígens i el procés de sobirania nacional. No oblidem que la immigració ja forma part de la nostra
estructura social i que, com a republicans que som, defensem la plena ciutadania.
Cal que parlem del Mataró real, del conjunt de la ciutadania, d’una sola ciutat, que inclou, lògicament, diverses
visions i opinions sobre el fet de la immigració. Tenim la responsabilitat de fomentar un discurs públic que promogui una mentalitat oberta a la diferència, a l’acceptació dels canvis socials i de la diversitat ètnica, cultural,
lingüística i, fins i tot, religiosa.
En aquests moments, Mataró té el 16% de població immigrada, distribuïda de manera desigual a la ciutat, la qual
cosa fa que hi hagi dues zones on el nivell de concentració és molt important. A més, cal afegir les persones
catalanes d’origen estranger nacionalitzades per l’Estat espanyol.
Tenir una bona política de recepció dels nouvinguts basada en els valors de ciutadania i d’identitat de la societat que acull, és fonamental per a la cohesió social en el marc d’una cultura comuna dinàmica. Per assolir aquest
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objectiu és primordial que la persona nouvinguda tingui una idea el més real possible de la societat d’acollida,
que conegui la seva cultura, els serveis i recursos existents a la ciutat i també tingui ben clar tant els seus drets
com les seves obligacions com a ciutadà.
La integració dels nouvinguts és un dels reptes fonamentals de la ciutat de Mataró, i del conjunt de la nostra
societat. Però aquesta integració no s’ha de fer de manera que es tracti a la nova ciutadania com una realitat
diferent de la resta de la ciutadania, sinó des d’una visió transversal de totes les problemàtiques vinculades al
fenomen de la immigració i fent polítiques específiques per a aquests problemes concrets des dels diferents
serveis d’atenció a la ciutadania.
D’altra banda, les polítiques municipals d’acollida i d’acompanyament de Mataró han de tenir una atenció
especial vers la protecció de les persones dins el marc jurídic actual, cosa que suposa restriccions imposades
per determinades lleis (accés al treball i a la sanitat), la irregularitat sobrevinguda motivada per la precarietat
laboral i el Projecte de reforma de l’Administració local del Govern espanyol.
Altres aspectes que cal redefinir en l’àmbit municipal són la política d’acollida cap a la política d’integració, de
la governança protectora a la governança inversora, l’optimització de la gestió dels informes d’estrangeria com
a oportunitat d’inclusió social (en el circuit d’acollida) i la reflexió de les ordenances municipals quan incideixin
més en l’estrangeria que en la integració.

Propostes
1. Promoure un gran pacte polític que tingui com a eix central les polítiques de diversitat i de ciutadania, amb
l’objectiu d’afavorir la convivència i la cohesió social dels nostres barris i de la nostra ciutat.

2. Avançar decididament sobre la construcció i el consens amb relació a l’espai comú en el qual s’organitza
la convivència. Cal anar fent una progressiva delimitació del que és part de l’esfera pública i el que és part de
l’esfera privada. Fomentar la participació de catalans d’origen estranger a tots els òrgans locals de participació
ciutadana.

3. Creació d’una taula interdepartamental, per dissenyar i executar els plans de gestió de la diversitat i la cohesió social.

4. Crear taules de treball amb les entitats d’immigrants per tal de coordinar i intercanviar idees i propostes
amb l’objectiu d’afavorir la seva integració social, cultural i laboral

5. Concertar amb el Tercer Sector els instruments necessaris per a l’acompanyament de les persones nouvingudes responent a les seves necessitats bàsiques amb recursos normalitzats i específics.

6. Promoure l’ús del català a l’espai públic com a llengua d’acollida, d’integració i de cohesió. Així mateix, respectar i fomentar com a valor comú la diversitat lingüística existent a la ciutat.

7. Incrementar, en col·laboracio amb el CNL, l’oferta de cursos de catala de nivell inicial i bàsic.
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8. Aprofitar la gestió dels informes d’estrangeria (que fa l’Ajuntament amb carácter preceptiu) per detectar i
resoldre situacions familiars o personals derivades del procés migratori.

9. Dissenyar el programa d’acompanyament al reagrupament familiar, de manera que es produeixi en condicions òptimes i permeti el suport familiar durant els primers mesos de l’arribada.

10. Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i culturals de Mataró.
11. Desenvolupar recursos que promoguin un entorn favorable per a una bona convivència als espais d’ús
comú, més enllà de la coexistència entre persones autòctones i nouvingudes.

12. Treballar per millorar el capital social de totes les persones de la ciutat, a partir del reforç i el foment de
noves xarxes socials entre persones de diferents orígens.

13. Dissenyar i recuperar els plans de barri i els plans comunitaris locals amb la finalitat d’afavorir la distribució
heterogènia de la població per cohesionar la societat.

14. Distribuir de forma equilibrada l’alumnat nouvingut a tots els centres públics i concertats de Mataró, amb
un itinerari d’acolliment acurat per als infants i les seves famílies, amb l’objectiu de garantir l’èxit escolar en
igualtat de condicions.

15. Valorar l’ús i impacte de la població estrangera i autòctona als diferents serveis municipals per a diversificar, si escau, la tipologia de les persones usuàries en cas de sobrerepresentació d’algun col·lectiu i/o adaptar els
pressupostos i la definició d’aquests serveis a la nova realitat.

16. Des de la més estricta laïcitat institucional, promocionar espais de diàleg entre les diverses creences i conviccions, i de foment de la cultura de la pau, per evitar falsos estereotips i desconfiances.

17. Neutralitzar la rumorologia amb informació i dades molt clares, contrastades i contrastables i potenciar
plans destinats a reformular estereotips i prejudicis envers els catalans d’origen estranger. Cal actuar a partir de
la informació, la transparència, la participació i la igualtat d’oportunitats.

18. Evitar la utilització de les particularitats i símbols culturals i religiosos amb finalitats partidistes i de
desgast electoral, ja que només aconsegueix generar una percepció esbiaixada de la realitat a la població en
general, posant en perill la cohesió social.

19. Erradicar les actituds intolerants, racistes i xenòfobes.
20. Fomentar l’interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials, culturals, associatives i
comercials de Mataró, especialment amb les esportives i les de cultura popular, per tal d’afavorir que la població
nouvinguda participi activament en les manifestacions col•lectives que configuren la personalitat de Mataró,
tendint a una major vinculació a la societat i al país d’acollida.
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21. Fomentar la implantació de projectes i actuacions en l’àmbit de la formació i capacitació dels joves nouvinguts per millorar les seves oportunitats d’inserció sociolaboral.

22. Fomentar els programes de formació, d’integració i d’empoderament de la dona nouvinguda i afavorir,
conjuntament amb els joves, el seu accés en condicions d’igualtat a l’àmbit de la formació, del treball i de la
participació activa.

23. Mantenir una política de transparència en relació amb el conjunt de la ciutadania sobre la naturalesa de
les polítiques de prestacions socials. Unes prestacions que han d’arribar a qualsevol persona que justificadament les necessiti, independentment del seu origen.
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GENT GRAN
En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat un important augment de l’esperança
de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent
gran.
Les administracions tenen com un dels principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar a tots els
nivells en aquest procés d’envelliment.
Des de l’Ajuntament, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que han de portar a visibilitzar la gent gran, a
fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense oblidar de promoure la interrelació entre persones de
diferents generacions.

Propostes
1. Realitzar i desenvolupar un Pla de dinamització social i cultural de la gent gran de Mataró, especialment
per la que viu sola, per tal d’establir polítiques per un envelliment actiu que donin resposta als nous processos
d’envelliment i que fomentin l’activitat social de la gent gran.

2. Revitalitzar el Consell Municipal de Gent gran per afavorir la participació de la gent gran en la formulació de
les polítiques que els afectin directament.

3. Impulsar la participació de les entitats de gent gran en els afers col·lectius de Mataró.
4. Revisar la necessitat de crear nous Casals municipals per a gent gran, a banda dels 10 ja existents, tenint en
compte l’envelliment de la població per als propers anys.

5. Oferir recolzament tècnic i econòmic als Casals i als locals de jubilats en general, incloent la seva remodelació, si és necessari, tenint en compte que els accessos estiguin adaptats.

6. Treballar per augmentar l’oferta de places socials en residències geriàtriques de la ciutat, tenint en compte
les necessitats dels propers anys.

7. Potenciar activament la coordinació entre l’atenció primària i la geriàtrica.
8. Promoure el coneixement i l’ús del Carnet Blau, que ofereix descomptes importants (a aquelles persones
que ho necessitin) en diversos serveis, activitats i equipaments municipals.

9. Potenciar l’atenció domiciliària per tal de donar més qualitat de vida a les persones grans que, amb aquesta
ajuda, puguin viure encara al seu domicili.

10. Promocionar l’ús del servei de teleassistència entre la gent gran, especialment per a

aquella que viu sola,
desenvolupant diferents dispositius que proporcionin aquest servei, tant per als domicilis com des del carrer
(polsera amb codi QR).
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11. Adequar els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar riscos innecessaris
(arranjament d’habitatges).

12. Facilitar els àpats en centres de dia i residències a les persones grans que ho sol·licitin amb el corresponent informe dels Serveis Socials. I en aquest sentit, potenciar el servei de menjador que ja s’ofereix en alguns
Casals de gent gran de la ciutat (com el de Cerdanyola, Rocafonda i el Parc).

13. Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent jove. Compartir
temps i experiències.

14. Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i sociocultural.
15. Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions.
16. Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les activitats intergeneracionals
de tot tipus.

17. Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes les que van encaminades a millorar la qualitat
de vida i la salut.

18. Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i col·lectiva.
19. Promoure el reconeixement individual de gent gran de la nostra ciutat, amb iniciatives com la dels Avis
centenaris.

20. Promoure les aules d’extensió universitària per a la gent gran, perquè siguin espais per promoure l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i d’experiències.

21. Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè la gent
gran es desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui tots els recursos disponibles a la xarxa.

22. Promocionar les vacances, els intercanvis i el turisme per a gent gran que realment siguin culturals, formatius i convivencials.

23. Estudiar sistemes de millora de la capacitat adquisitiva de la gent gran, afavorint la constitució de vitalicis
a favor de l’Ajuntament o la concertació d’hipoteques inverses amb entitats de crèdit.

24. Commemorar el Dia Internacional de la Gent gran (1 octubre).
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COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Durant els darrers anys, el model de desenvolupament predominant ha entrat en una profunda crisi mundial, i
les conseqüències econòmiques, sanitàries, alimentàries i ambientals han afectat greument milions de persones.
Una situació que ha empitjorat en la mesura que la crisi financera també ha afectat els compromisos dels països
del nord, donants tradicionals d’ajuda oficial al desenvolupament, provocant una forta retallada en el finançament del desenvolupament per als països més empobrits.
A Catalunya i també a Mataró, l’extrema dreta ha popularitzat el discurs de “primer els de casa”, que segmenta
el principi de solidaritat en funció de si s’aplica localment o internacionalment, als nascuts dins o fora del país, i
als que professen unes creences més o menys allunyades de les de la majoria.
La solidaritat no és donar el que sobra sinó compartir el que és té, i per tant, la cooperació és un acte de responsabilitat i coherència més que un acte de generositat.
Les tasques de cooperació i la solidaritat de Mataró cap a la resta del món, són el resultat d’uns valors i uns
referents molt arrelats a la nostra població.
D’altra banda, l’aprovació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local per part del govern
estatal ha determinat la cooperació com una competència impròpia dels ens locals, limitant o eliminant les partides en aquest àmbit.
Aquesta situació ha posat en risc el model català de cooperació municipalista, un model que va néixer fa 35
anys i que avui està en crisi, com també ho està el principal referent de la cooperació internacional municipalista a casa nostra, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que els darrers 4 anys ha disminuït el
pressupost en un 30 % i que, fruit de repetides crisis institucionals, no ha sabut donar respostes.
Avui, defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa enrere en
el finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació transformador que, al
sud, acompanyi processos locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes
humanitàries i, al nord, ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació per
al desenvolupament.

Propostes:
1. Desenvolupar el Pla Director de Solidaritat i Cooperació per al desenvolupament (2013-2016), basat en els
Objectus de Desenvolupament del Mil·leni, per tal que es promoguin els diferents projectes de cooperació.

2. Potenciar el Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència, perquè totes les entitats i associacions que treballen en aquest camp puguin elaborar, conjuntament amb l’Ajuntament, les polítiques a seguir en
matèria de cooperació i desenvolupament.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

3. Tenir com a objectiu tornar a dedicar, com a mínim, el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat internacional. I en aquest sentit, fer campanyes recordant que
l’Ajuntament de Mataró destina un percentatge del pressupost a tasques solidàries per tal de fomentar el valor
de la solidaritat entre la ciutadania.

4. Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals, tal com es fa des
de la Xarxa de Compra Pública Ètica, a la qual també hi està adherida la nostra ciutat.

5. Reforçar la col•laboració entre les ONG i les entitats ciutadanes existents perquè, conjuntament amb l’administració municipal, condueixin la política de cooperació i solidaritat de la ciutat.

6. En aquest sentit, promoure projectes i inciatives com el Cafè Ciutat (projecte coordinat amb la Fundació
Grup Tercer Món Mataró).

7. Seguir potenciant la Nit de la Solidaritat, per reconèixer la tasca anual feta a la ciutat en matèria de cooperació i desenvolupament.

8. Impulsar el codesenvolupament per vincular positivament la migració amb el desenvolupament dels països
d’origen de la població nouvinguda, tot vinculant el teixit associatiu local amb els col·lectius de nous catalans i
prioritzant l’actuació de cooperació amb els seus països d’origen.

9. Activar mecanismes d’avaluació i seguiment de les actuacions dutes a terme en matèria de cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional, per aprendre i destacar les bones pràctiques que permetin millorar
la qualitat de l’actuació en aquest àmbit i augmentar el grau de sensibilització.

10. Desplegar campanyes de sensibilització, millorar els mecanismes de transparència i activar canals per a la
rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania crítica compromesa amb el desenvolupament, la cultura de la pau i els drets humans i compromesa amb les polítiques de solidaritat, tant en l’àmbit
nacional com en l’internacional.

11. Comprometre’s amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament municipalista que cerqui el valor
afegit en l’enfortiment de la governança democràtica, la construcció de pau i l’equitat entre dones i homes,
prioritzant el treball amb les entitats solidàries del municipi i els projectes d’educació per al desenvolupament, i
desplegant cooperació directa amb els ens locals del sud.

12. Potenciar els agermanaments amb ciutats dels territoris de llengua i cultura catalanes i altres que comparteixen característiques del territori

13. Mantenir una política de cooperació amb aquells territoris que presentin dificultats de tipus polític i econòmic, i aquells que presentin problemes de minorització lingüística i cultural.

14. Potenciar els projectes d’actuacions concretes que permetin un intercanvi de valors.
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15. Impulsar la capacitació en origen per tal que hi hagui persones preparades per desenvolupar els projectes
en el propi país.

16. Valorar la sostenibilitat dels projectes i que els pugui assumir el propi país.
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MUNICIPI EMPRENEDOR
La crisi econòmica iniciada a finals de l’any 2008 ha posat al descobert problemes de fons de l’actual sistema capitalista i, en especial, de les economies occidentals, en què les institucions financeres han trontollat.
Un exemple, al nostre país, ha estat la desaparició de les caixes d’estalvi. A part, cal fer palès que el principal
problema que estem patint en aquest cicle econòmic és l’alt nivell d’atur dels darrers anys. Als Països Catalans,
durant l’any 2014, l’atur es va situar per sobre del 20 % (dades EPA).
D’altra banda, cal fer notori l’alt grau d’obertura i d’internacionalització de l’economia catalana, com un dels
punts forts del nostre país i, per tant, a l’hora de planejar les polítiques públiques s’ha de ser conscient d’aquest
fet.
Des dels ens locals les polítiques han d’estar coordinades amb els altres agents i, molt especialment, els plans
d’acció que duen a terme altres administracions com ara la catalana i l’europea.
Pel que fa la resposta del vell continent a la crisi, la Unió Europea s’ha centrat en la denominada Estratègia Europa 2020, en què es concentren els objectius bàsics per mantenir el creixement i la competitivitat europea.
Els objectius plantejats són:

• Incrementar la taxa d’ocupació.
• Arribar a una inversió del 3 % del PIB en R+D.
• La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
• L’increment de les energies renovables.
• L’augment de l’eficiència en l’ús de les energies.
• La reducció de la taxa d’abandonament escolar.
• L’increment de persones amb estudis superiors.
• La reducció del nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa.
Des de Catalunya, la necessitat de reformes estructurals i de canvi en el model de desenvolupament es veu més
viable en la mesura que tenim la possibilitat de començar a construir un nou país.
En l’àmbit de l’actual marc de competències, l’Administració de la Generalitat ha impulsat la iniciativa Catalunya
2020: Acord estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació (ECAT-2020), que
pren com a referència l’experiència dels acords estratègics 2005-2007 i 2008-2011.
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Els eixos bàsics del pla són:

• Millorar l’ocupabilitat de les persones, en especial mitjançant l’orientació professional i la formació.
• Millorar el funcionament del mercat laboral.
• Facilitar l’accés de les empreses al finançament.
• Promoure la reorientació estratègica de les empreses.
• Promoure l’emprenedoria.
• Impulsar la transició cap a una economia més eficient en l’ús dels recursos.
• Impulsar la modernització de l’Administració i la simplificació administrativa.
• Impulsar les infraestructures estratègiques que necessita el teixit productiu.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat ha aprovat l’estratègia d’investigació i innovació per a l’especialització
intel·ligent de Catalunya, el pla RIS3CAT.
Els ens locals tenen un paper rellevant com a motor econòmic i també en la definició del nou model econòmic.
I, com s’ha esmentat, cal que l’impuls de les polítiques es faci de manera coordinada entre les diverses administracions. També cal remarcar que, en l’actual escenari de començar a construir un nou país, els ens locals
tindran un rol molt important i, eventualment, caldrà que estiguin al costat de la Generalitat, molt especialment
en polítiques de deute públic i tresoreria, en què la Generalitat, en correspondència, ha d’estar al costat del món
local amb un millor tracte de les transferències pendents.
En aquest procés d’avanç cap a la independència, no es pot obviar l’envestida del Govern espanyol contra l’autonomia local. Aquesta política sistemàtica de menyspreu envers els poders locals es va posar de manifest amb
l’aprovació de la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
local.
Amb aquesta Llei es limita, de facto, la lliure actuació dels municipis en molts aspectes. Cal remarcar que, en el
seu article 25, delimita les competències pròpies de les administracions locals. De la relació de 15 competències,
no n’hi ha cap que faci referència a la promoció econòmica.
Aquest tipus d’actuacions posen de manifest la nul·la sensibilitat que té el govern estatal a l’hora de donar instruments als municipis per lluitar contra la crisi.
Ans al contrari, per a nosaltres és una prioritat que els municipis del nostre país endeguin i desenvolupin, amb
caràcter prioritari, polítiques de promoció econòmica coordinades amb l’Administració de la Generalitat i el seu
entorn. Només d’aquesta manera aconseguirem treure el país de la crisi i iniciar la remuntada de l’economia
mitjançant un model de desenvolupament més sòlid: la millor garantia per a un nou país.
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DEMOCRÀCIA ECONÒMICA
La democràcia econòmica és el conjunt de principis i pràctiques basades a estendre l’aplicació de la democràcia
a l’àmbit econòmic, defugint les visions que la volen limitar a l’àmbit polític.
Les empreses orientades a la democràcia econòmica -que tenen la voluntat d’operar en un entorn de mercat
respectuós amb les regles de la lliure competència- tenen com a principis bàsics la copropietat o propietat
compartida del capital amb els treballadors (propietat social o col·lectiva) i la democràcia com a mecanisme de
legitimació del seu funcionament i dels seus òrgans de direcció.
Partim de la premissa que la democràcia econòmica contribueix poderosament que la predistribució que efectuen els mercats sigui més equitativa. En aquest sentit, vol ser una contribució rellevant a l’esforç per donar una
resposta estructural a les injustícies més estructurals del sistema capitalista.
Amb una sòlida tradició a Catalunya, i desenvolupada en paral·lel amb altres pràctiques com el republicanisme
o el federalisme, la democràcia econòmica engloba àmbits diversos com el cooperativisme, l’economia social i
solidària, les finances ètiques, el consum responsable o el mercat social.
Així, per exemple, en l’actual context de crisi, l’economia cooperativa, i gràcies a la triple participació dels treballadors en la propietat, la gestió i els resultats de les empreses, s’ha mostrat capaç de mantenir i generar llocs
de treball estables i arrelats al territori.
A banda d’aquests àmbits, caracteritzats per la iniciativa de la societat civil, també des de l’àmbit de les polítiques públiques es poden desenvolupar i acompanyar els principis de la democràcia econòmica mitjançant
diverses accions:

• Contribuir a les iniciatives de promoció i difusió de les empreses i organitzacions de l’economia social i solidària.
• Impulsar el desenvolupament a la ciutat dels principis de l’economia del bé comú, promovent el desenvolupament participatiu de l’índex del bé comú, promovent el coneixement de l’EBC en empreses privades i ONGs,
realitzant el balanç del Bé Comú Municipal, i contribuint a la creació d’una regió del bé comú, en cooperació
amb els municipis veïns.

• Intensificar el suport municipal a aquells projectes que afavoreixin la producció i el consum de Km 0. En
aquest sentit, promourem el coneixement mutu entre empreses de la ciutat per tal d’afavorir relacions de cooperació entre elles i per densificar la xarxa de clients i proveïdors de proximitat.

• Contribuir, d’acord amb les capacitats i les competències de l’Ajuntament, al desenvolupament d’un balanç
social (o sistema de balanços socials) públicament reconegut, flexible i transparent, capaç d’avaluar el grau de
compliment dels principis de la democràcia econòmica en qualsevol organització productiva, financera o de
consum.

• Cooperar amb les entitats de banca ètica i cooperatives de crèdit a l’hora de desenvolupar les activitats
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financeres de les institucions públiques.

• Fomentar el consum responsable, entès com el consum de productes i serveis de l’economia cooperativa i
l’economia social i solidària. En aquest sentit, es treballarà en l’establiment de l’etiqueta social o similars en l’àmbit de les competències pròpies del poders locals.

• Fomentar el consum responsable en els processos de compra pública, com per exemple en l’àmbit de la compra d’electricitat o de la telefonia, aprofitant les experiències cooperatives en el sector.

• Impulsar i normalitzar l’ús de clàusules socials en els concursos i processos d’adjudicació de contractes públics.

• Incentivar la participació d’empreses de l’economia social en el subministrament de serveis públics, com ara
les escoles bressol.

• Impulsar noves fórmules de partenariat entre l’Ajuntament i les empreses de l’economia social per a la gestió
de serveis de responsabilitat pública, incentivant la cooperació i la coresponsabilitat publicoprivada.

• Incentivar, mitjançant processos de contractació i compra públiques, empreses i organitzacions que es
comprometin a millorar el mercat laboral tant pel que fa a l’estabilitat dels llocs de treball com pel que fa a la
convergència dels salaris, contribuint a la dinamització de l’economia local.

• Establir mecanismes eficients de participació en l’elaboració dels pressupostos dels ajuntaments i les entitats
supramunicipals.

• Adoptar eines que permetin augmentar el grau de transparència tant pel que fa a l’elaboració dels pressupostos com pel que fa a l’execució, propiciant la motivació en la participació i implicació en les decisions.

• Promoure la internacionalització de les empreses de l’economia social i solidària col·laborant en l’àmbit local
en la identificació d’empreses susceptibles de ser incloses al programa específic que està desenvolupant Acció,
agència per a la competitivitat de l’empresa (Generalitat de Catalunya).

• Desenvolupar, des de les entitats supramunicipals, programes de formació de regidors i treballadors municipals per augmentar-los el grau de coneixement sobre les capacitats i oportunitats de les organitzacions de
l’economia social i solidària.

• Dur a terme programes de difusió de l’economia social i solidària per augmentar el grau de coneixement entre els ciutadans, com també els beneficis que s’extreuen per a les persones i per al territori.

• Exercir de punt de informació per als futurs emprenedors cooperatius, orientant-los en la fórmula cooperativa o redirigint-los a les entitats especialitzades.

• Fomentar la cooperació entre empreses del territori, afavorint la fortalesa d’un entramat econòmic local.
• Fomentar que els treballadors continuïn l’activitat econòmica d’una empresa en fallida.
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AJUNTAMENT EFICAÇ
La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària han posat les hisendes locals en una situació francament precària i, en alguns casos, desesperada. Per tant, un cop més, cal reivindicar un nou model de les finances locals que es materialitzarà amb la nova Llei d’hisendes locals. Tot i això,
en aquest escenari és important mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió eficaç dels recursos públics. Uns
ajuntaments sanejats ens permetran fer front a nous projectes d’inversió importants i necessaris per al desenvolupament econòmic del nostre país.
És indubtable que els ens locals, en el proper mandat, han de continuar aplicant, com la resta de sectors de l’Administració, mesures de racionalització de la despesa pública.
Així mateix, les nostres polítiques han de caracteritzar les seves propostes per l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i transparència en la gestió dels recursos públics, amb un impuls
decidit envers mecanismes que millorin el control democràtic dels comptes locals i, més concretament, promoure els portals web d’informació accessible i dels processos d’obertura de dades.
Amb aquests instruments s’apropa l’execució del pressupost a la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil
per randa, de la destinació dels recursos públics. També, cal fer palès que les TIC són una eina per a la modernització de l’Ajuntament i permeten incrementar l’eficiència, de manera que impliquen una millora de la qualitat
en la prestació dels serveis públics i un apropament a la ciutadania.
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AJUNTAMENT ELECTRÒNIC
Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) ens han de facilitr la concepció de l’Ajuntament
com a govern obert.
Un concepte que engloba aquests eixos:

Transparència: definir el pla de transparència municipal que ha de ser full de ruta d’actuacions i objectius.
En aquest pla, cal fer especial èmfasi en la transparència en el processos de compra pública a través de les TIC.

Participació: les eines TIC tenen un paper fonamental en aquest àmbit, i poden ajudar molt per assolir la
codecisió de la població.

Dades obertes: molt orientada a la fiscalització de la ciutadania, però també a fomentar activitat econòmica
mitjançant l’explotació de les dades.

Eficiència: canvis normatius i de processos que permetin avançar cap a una Ajuntament sense papers real,
orientada a la màxima agilització dels tràmits de ciutadans i empreses.

Relació amb el ciutadà: transformar en el model de relació amb el ciutadà i passar a tenir una visió integral i proactiva de la relació ciutadà-Ajuntament mitjançant els mecanismes que proporcionen les TIC.

Propostes
Govern obert
1. Aplicar les mesures adients per a la implementació d’un autèntic govern obert, que inclogui la transparència,
la col·laboració i la participació.

2. Impulsar l’obertura de dades (open data), en formats accessibles i interpretables per a les ciutadanes i ciutadans, i per als agents socials i econòmics.

Transparència
3. Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient i
eficaç.

4. Creació del Consell de transparència de Mataró, on els ciutadans puguin vetllar per la transparència de
l’acció municipal.

5. Introduir mesures de transparència, facilitant, amb les oportunitats que les noves tecnologies ens ofereixen,
la informació relativa a tots els àmbits de la gestió municipal, des de l’execució dels pressupostos municipals, els
convenis, els contractes, les relacions de llocs de treball i les modificacions dels treballadors públics, la declara-
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ció patrimonial dels càrrecs públics, la prestació de serveis i els seus costos...

6. Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicació municipals; això és, dels ajuts, sobretot pel que fa a l’habitatge, de les places en centres educatius i dels serveis socials bàsics.

7. Implicar els servidors públics al servei de l’Ajuntament en la definició i implementació de les mesures de
transparència i participació de la ciutadania.

8. Auditar els serveis públics: en cas que les empreses prestadores de serveis públics obtinguin beneficis
desproporcionats per la prestació d’un servei o que el servei tingui un cost excessiu per al consistori, caldrà
estudiar les formes per evitar-ho, entre les quals, la municipalització dels serveis públics o la mancomunitat dels
serveis amb altres municipis.

Dades obertes
9. Publicar el pressupost general a la pàgina web municipal i, complementàriament, proporcionar periòdicament la informació de manera entenedora.

10. Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries i publicar a la web totes les actuacions que
generen obligacions econòmiques.

11. Publicar butlletins informatius de la situació econòmica municipal simples i entenedors. Amb aquesta finalitat, el govern municipal adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la documentació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs
electes municipals i a la població.

Ajuntament electrònic
12. Desenvolupar la implantació de l’Administració electrònica a fi de millorar l’atenció al ciutadà i que aquest
pugui dur a terme la majoria de tràmits amb l’Ajuntament electrònicament.

13. Agilitzar i simplificar els tràmits municipals per a l’obertura de noves empreses.
14. Donar una informació completa, clara i entenedora dels tràmits a la ciutadania.
15. Promoure la digitalització de les PIMES per mitjà d’accions de sensibilització, orientació i acompanyament
de projectes, com ara la factura electrònica i, alhora, aconseguir que es disminueixi el risc de fractura digital
entre el teixit empresarial, de manera que es facilitin els negocis en xarxa.

16. Promoure les competències digitals de la ciutadania, perquè es pugui desenvolupar personalment i professionalment.

17. Promocionar iniciatives empresarials des de l’Ajuntament per reconvertir la clàssica economia industrial en
economia del coneixement. Impulsar plans locals d’innovació.
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18. Impulsar els programes de formació, amb més implicació publicoprivada en el disseny, fent que la formació
no només sigui de nivell bàsic, sinó també d’un nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el món laboral a
curt termini.

19. Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —les ACTIC— per uniformitzar els nivells de
competències de la ciutadania. Sol·licitar l’ACTIC als processos de selecció dels mateixos ajuntaments.

20. Modernització de les TIC als consistoris, aprofitant-les per aconseguir un estalvi econòmic important i
més simplificació administrativa.

21. Reducció dels costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra agregada.
22. Fomentar l’ús de les TIC entre el personal al servei de l’Ajuntament. Apostar per les certificacions digitals
com a manera de relacionar-se entre la ciutadania i l’Ajuntament.

23. Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne l’ús entre el conjunt dels ciutadans i les
empreses locals, i també l’ús de les eines que posa a disposició el Consorci AOC per treure’n el màxim profit.

24. Impulsar un pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els coneixements i l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).

25. Dotar tots els equipaments municipals d’accés a internet mitjançant WI-FI.
26. Garantir a tota la població l’accés a Internet, fins i tot als llocs més allunyats del centre urbà.
27. Crear una nova pàgina web municipal entendedora i adequada, des de tots els àmbits, a la realitat actual.
Una web que ha de ser visualment atractiva i que faciliti, així, l’accés de tota la ciutadania a qualsevol de les
informacions i serveis que s’hi ofereixin, i que aprofundeixi en la interacció amb el ciutadà. Aquesta pàgina web
contindria les pàgines existents de les diferents temàtiques municipals amb identitat pròpia, com per exemple
la web culturamataro.cat, i en crearia de noves, com podria ser una web dedicada a l’activitat esportiva local
(esportsmataro.cat), una web de turisme (turismemataro.cat), entre d’altres.

28. Creació de la carpeta ciutadana, on s’hi podria trobar tota la relació del ciutadà amb l’Ajuntament (peticions, multes, impostos, gestions, etc.) de lliure consulta per a l’usuari.

29. Potenciar les xarxes socials i crear-ne de noves.
30. Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsar els tràmits administratius i mecanismes electrònics per promoure la participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com l’accés a la
informació relativa a l’activitat municipal.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

LA FUNCIÓ PÚBLICA
El servidor civil, el funcionari públic, esdevé l’eina fonamental per aconseguir una Ajuntament eficaç.
El nivell de formació i la seva preparació influiran en gran mesura en el nivell del servei als ciutadans. En aquest
sentit, des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres ens proposem potenciar els funcionaris de l’Ajuntament de Mataró com a eina de millora de la qualitat dels nostres municipis.

1. El funcionari públic ha de ser el centre de l’activitat diària municipal i ha d’aportar l’experiència i els coneixements en els diferents àmbits d’actuació local.

2. Potenciar la comunicació entre funcionaris i regidors perquè la seva visió i experiència és imprescindible per
a la tasca dels polítics municipals.

3. Repensar l’organització municipal per poder donar resposta a les necessitats dels nostres conciutadans.
4. Impulsar l’accés dels funcionaris a la formació continuada, amb cursos i màsters finançats parcialment pels
consistoris o les entitats supramunicipals, com a inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els
seus treballadors.

5. Crear un programa a semblança de l’Erasmus universitari, amb intercanvis de funcionaris d’altres països,
especialment de la Unió Europea, per aconseguir la millora en la formació lingüística dels nostres professionals i
l’arribada de noves formes de gestió provinents d’altres realitats locals de fora del nostre país.

6. Mantenir i potenciar la política de transparència en la contractació, promoció i gestió dels funcionaris públics. Per mitjà de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), adoptar criteris comuns, i tendir a la
centralització de processos de selecció.

7. Incorporar les tècniques d’avaluació continuada dels resultats aconseguits i incorporar aquestes tècniques a
la promoció professional dels funcionaris.

8. Permetre que els funcionaris públics disposin de canals directes per exposar quins aspectes cal millorar
perquè la prestació dels serveis públics sigui més efectiva.

9. Augmentar el nombre de servidors públics en els òrgans de participació ciutadana perquè s’impliquin en la
millora i optimització de la gestió municipal.
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PRESSUPOSTOS I FISCALITAT
1. Refer íntegrament el pressupost municipal, de bell nou, sense partir de pressupostos anteriors. Definint,
de manera consensuada, quines han de ser les prioritats d’acció, fixant així les inversions i les despeses. Amb
aquesta redefinició integral aconseguirem detectar i identificar possibles ineficiències, duplicitats, i reduir o
eliminar partides pressupostàries prescindibles, de tal manera que es puguin aconseguir recursos econòmics no
detectats, i així destinar-los a partides prioritàries per al moment actual.

2. Destinar el 5% dels ingressos propis municipals, en el periode 2016-2019, per a la creació i gestió d’un pla de
xoc adreçat a minimitzar els estralls de la crisi a la ciutat. Aquest pla de xoc tindrà tres línies de treball complementàries: increment dels ajuts socials d’urgència i de lluita contra la precarietat en l’habitatge, formació bàsica
de caràcter professionalitzador que asseguri uns estàndards mínims d’ocupabilitat a tota la població, i suport i
finançament a la creació de projectes d’economia social i cooperativa.

3. Prioritzar, en l’elaboració pressupostària, la despesa i la inversió destinades a la promoció de l’activitat
econòmica local i als serveis socials bàsics com a mesures per a fomentar l’ocupació i la cohesió social.

4. Tendir a la justícia, la simplificació i l’equitat del sistema fiscal municipal, amb la introducció de mecanismes
que reparteixin la càrrega fiscal en funció de la capacitat de pagament i econòmica. En aquest sentit, utilitzarem
mecanismes com ara les subvencions i exempcions per a determinades situacions personals o familiars (desnonaments o situacions de pobresa extrema). Complementàriament, es continuarà promovent la tarificació social
a les taxes i preus públics per accedir als serveis públics. D’aquesta manera, aconseguirem els objectius bàsics
d’una política fiscal socialment compromesa, financerament eficient i fiscalment responsable.

5. Contenir la pressió fiscal dins d’uns límits raonables i amb una clara vocació dirigida a destinar els increments d’ingressos fiscals a la contenció del dèficit local.

6. En el marc dels plans de participació ciutadana, promoure la implantació progressiva dels pressupostos participatius, inicialment, pel que fa a les despeses, a fi que la ciutadania pugui decidir alguns aspectes del pressupost municipal amb l’objectiu de buscar la coresponsabilització de la població en la gestió pública.

7. Evitar taxes d’obertura de negoci desproporcionades, especialment per a les PIMES.
8. Incorporar els criteris ambientals a les ordenances fiscals.
9. Facilitar la transmissió familiar de l’activitat empresarial.
10. Pagar els impostos municipals a l’Agència Tributària de Catalunya, com a pas previ a la creació definitiva
de la Hisenda pròpia.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

SISTEMA DE PAGAMENTS DIGITALS
L’alt nivell d’endeutament –públic i privat– i la crisi financera iniciada l’any 2008 en una economia molt dependent del crèdit bancari va originar una manca de liquiditat que encara està dificultant la recuperació de l’activitat econòmica.
Davant d’aquest escenari, des de Mataró cal buscar alternatives que superin les actuals restriccions de liquiditat i que afavoreixin els desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, els sistemes de pagament o
monedes digitals són iniciatives especialment adequades per aconseguir aquesta finalitat, com ho demostren
les experiències en ciutats com Bristol o en una economia desenvolupada com Suïssa.
Els sistemes de pagaments digitals com ara Digipay4Growth són una eina mitjançant la qual s’incrementa la
liquiditat del capital circulant i s’estimula la demanda interna, i permet, al mateix temps, l’explotació i l’optimització de les capacitats productives que estaven infrautilitzades, amb la intenció de promoure el comerç local i
generar ocupació.
Tot això condueix al desenvolupament d’un context més adequat per al teixit empresarial i promou la productivitat i la competitivitat de les empreses. Aquest projecte d’àmbit europeu ja funciona en diversos llocs a mode
de prova.
En els propers anys, caldrà articular un sistema català de moneda pròpia complementari i coordinat amb l’euro, i
dur a terme accions de prova i d’implementació del sistema esmentat en l’àmbit municipal, tenint en compte les
experiències prèvies.

Circuit de Comerç Social
El pagament digital és un sistema per al desenvolupament econòmic local: una política de promoció econòmica
innovadora que permet incrementar l’impacte multiplicador de la despesa municipal sobre el comerç local i de
proximitat, mitjançant un sistema de pagaments digital que optimitzi la circulació del diner dins la ciutat.
El Circuit de Comerç Social és una innovadora política de promoció econòmica basada en sistemes de pagaments digitals. Consisteix en un sistema de pagaments digitals que manté determinades despeses municipals
dins l’economia local, desencadenant un efecte multiplicador sobre l’activitat econòmica i l’ocupació a la ciutat.
Les Unitats d’Intercanvi (UDI) són un poder de compra temporalment captiu dins la ciutat, que es pot convertir
a euros sota determinades condicions (per exemple, a partir d’una data preestablerta).
El sistema permet evitar les fugues de capital i incentivar la circulació del diner dins de la ciutat durant més
temps, facilitant més propensió a comprar al comerç local. Els objectius específics del projecte són:

• Estimular el comerç local i de proximitat a la ciutat.
• Estimular el comerç mutu entre botiguers.
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• Més impacte de la despesa municipal en l’activitat econòmica local.
• Desencadenar un efecte multiplicador sobre l’activitat econòmica.
• Política de promoció econòmica aprofitant despeses existents; per tant, sense incrementar el dèficit.
Propostes
1. Estudiar la canalització de diners en un sistema de pagaments digitals, que només permeti la retirada dels
diners a condició que hagi circulat un cert número de dies dins la xarxa de comerços adherits.

2. Analitzar la viabilitat de la implantació d’un projecte local de moneda social complementària de l’euro, amb
l’objecte d’enfortir la xarxa d’intercanvis locals, regularitzar part de l’economia informal i afavorir la quota de
mercat dels establiments locals en les despeses quotidianes. Tanmateix, s’estudiarà la possible integració de
la moneda social amb altres iniciatives i projectes, com ara el Banc del Temps o determinades prestacions de
caràcter social.
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ACTIVITAT ECONÒMICA
L’Ajuntament de Mataró ha de promoure polítiques de dinamització de les activitats econòmiques de la ciutat,
estimulant sobretot les iniciatives emprenedores i creant, d’aquesta manera, nova ocupació.
Pensem que cal defensar els valors de l’esforç, l’austeritat, la innovació, l’emprenedoria i l’ètica.
L’economia és de les persones i per això, l’acció política que proposem està orientada a donar resposta a les
necessitats d’empreses i persones, i a ajudar a la seva supervivència mitjançant eines que facilitin la creació
d’ocupació i el benestar de les persones.
Volem una ciutat complexa, on convisquin diverses maneres de guanyar-se la vida, i evidentment, també de
viure-la.
Ens cal indústria, comerç, serveis. Ens cal turisme, investigació, tecnologia. Ens cal universitat, formació professional, talent. Ens cal treball i treballadors i treballadores. Ens cal emprenedoria i grans empresaris.
I això només és possible si la ciutat és atractiva, no només des del punt de vista financer, econòmic, que també,
sinó sobretot des dels serveis que oferim que ens diferencien de la resta: una ciutat per la qual es pugui caminar, una ciutat amb escoles de primera, una ciutat amb equipaments de benestar, una ciutat amb cultura i amb
oci.
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ESPAIS AGRARIS I PRODUCCIÓ D’ALIMENTS
La preservació de l’espai agrari, entès com l’espai destinat a l’agricultura i la ramaderia que té com a motiu
d’activitat la producció d’aliments, és una necessitat per assegurar, al màxim nivell que es pugui, la sobirania
alimentària del nostre país.
Esdevé prioritat, avui, disposar d’un sector agrari potent i competitiu, que permeti treballar i desenvolupar
conceptes com el del consum de temporada, de proximitat i el consum de producte autòcton. Tal repte fa que,
en l’àmbit nacional però també en el municipal, s’hagin de plantejar polítiques de comercialització i distribució
que permetin escurçar els canals d’arribada al consumidor. Es tracta també de fer arribar produccions locals,
valorades pels consumidors, com un element de dinamització econòmica basada en paràmetres de qualitat i
arguments de compra de sostenibilitat econòmica, territorial i ambiental.
Els ajuntaments tenen una importància cabdal a l’hora de definir, preservar i potenciar aquests espais, creant
les condicions que hi assegurin la continuïtat de l’activitat agrària i, per tant, la producció d’aliments, assegurant-se, al mateix temps, el manteniment d’un espai no construït al voltant de la densitat urbana, que l’activitat
agrària contribuirà a la conservar amb l’aplicació, en el dia a dia, de mesures i pràctiques que permetin assegurar la sostenibilitat del medi i, per tant, el futur de l’entorn i de l’activitat.

Com a mesures de foment de la producció agrària es proposen:

• Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització excessiva del territori. El planejament
urbanístic dels ajuntaments ha de protegir els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el
desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que són les condicions que n’asseguren la continuïtat.

• Acompanyar, promoure i facilitar acords entre agents públics i privats per posar en marxa nous projectes de
producció agrària de proximitat i de temporada.

• Crear, on sigui possible, parcs agraris que permetin donar valor a l’espai agrari i al sector primari en general,
espais que són la base pel desenvolupament de conceptes com el de productes de proximitat i de temporada.

• Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola, ramader i pesquer.
• Facilitar canals de distribució, als productors del municipi i de la zona, mitjançant mercats municipals o altres
canals que es puguin impulsar, així com emprendre accions que afavoreixin la venda directa i escurcin la cadena
entre la producció i el consumidor.

• La difusió de l’agricultura entre els més petits i joves contribueix al coneixement i a l’enfortiment del sector
i de l’activitat que desenvolupa. Es planteja l’organització i coordinació d’actuacions conjuntes entre centres
escolars per donar a conèixer el sector i l’activitat que desenvolupa, des de la perspectiva de la producció.
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Propostes
1. Apostar per un rellançament del sector primari, basat en una producció de qualitat i en una transformació
excel·lent que aportin valor afegit als productes, com a idea estratégica per Mataró, des d’un punt de vista
econòmic, ambiental i territorial.

2. Elaborar un mapa dels espais d’interès agrícola del municipi, on el proveïment alimentari pot ser una peça
clau, on potenciarem mitjançant la intermediació pública els bancs de terres, tant de grans extensions com de
petita horta.

3. Promoure àrees de protecció agrícola local, no com a reserves agràries sinó com a veritables motors de producció de productes locals de qualitat.

4. Fomentar l’agricultura integrada, adaptada a les característiques del territori i que minimitzi la dependència
hídrica i dels productes fitosanitaris, i així permeti la revaloració dels productes autòctons i dels seus transformats.

5. Impulsar l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la gestió dels espais rurals, i potenciar les cooperatives de consum de proximitat.

6. Fomentar estratègies de promoció i comercialització que converteixin el mercat interior en el principal
mercat dels productes autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector
turístic local.

7. Potenciar les fires i els cicles gastronòmics, així com la participació del municipi en la promoció local i comarcal.

8. Promoure l’establiment de denominacions locals protegides i de segells de qualitat agroalimentària i ambiental en l’àmbit mataroní o maresmenc.

9. Fomentar la comercialització, el consum i la distribució dels productes de proximitat amb polítiques de difusió amb el distintiu “Productes de l’horta de les Cinc Sènies”.

10. Declarar el municipi zona lliure de transgènics i treballar per una normativa estricta pel que fa a l’etiquetatge i la informació al consumidor.

11. Establir uns plans locals de gestió forestal sota els criteris de la sostenibilitat, la biodiversitat i l’eficiència.
12. Impulsar la reintroducció de la masoveria rural, sota criteris d’innovació en la gestió agroambiental i en la
singularitat i excel·lència dels productes obtinguts.

13. Promoure les experiències innovadores d’aplicació de la ramaderia tradicional, especialment en la gestió
forestal, la prevenció d’incendis i d’espais protegits.

14. Protegir les activitats agràries i ramaderes i prioritzar-les per damunt de la pressió urbanística i els nous
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usos urbans.

15. Fer la vida més planera a l’entorn rural, reforçant l’accés al serveis bàsics, la seguretat ciutadana, correus,
manteniment de camins, etc.
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EMPRESA I INDÚSTRIA
Catalunya és un país de tradició industrial. Igual que Mataró, té un teixit empresarial propi, de base emprenedora i amb un fort component de petites i mitjanes empreses que cal preservar.
El nostre mapa industrial i productiu té una forta identitat, i històricament ens ha posat a l’avantguarda del
desenvolupament.
La reindustrialitzacio de la ciutat és una de les grans assignatures pendents en el procés de gestació i consolidació del model econòmic postcrisi.
El manteniment de centres de producció al territori, i l’aposta per les activitats industrials d’alta intensitat
tecnològica, són dues de les prioritats principals en la lluita per una ocupació estable i de qualitat que redueixi
significativament l’atur.
Tanmateix, cal assegurar l’ocupabilitat de la força de treball local en aquest nou context, apostant decididament
per una formació professionalitzadora i de qualitat per a tothom.

• Mantenir els polígons industrials i comercials (enllumenat, voreres, vials, senyalitzacions...).
• Promoure les figures dels polígons d’activitat econòmica (PAE) en el marc de la col·laboració publicoprivada.
• Promoure les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les grans infraestructures vials o altres
mitjans de transport (trens, ports, aeroports). En aquest sentit, esdevé important la negociació amb les operadores de vies de pagament per no penalitzar les empreses dels municipis que tinguin les comunicacions amb la
resta del país afectades per peatges.

• Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector per promoure la creació i la impulsió de clústers.
D’acord amb la política de clústers, afavorir el manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons
industrials amb els serveis necessaris per poder desenvolupar activitat productiva.

• Generar sòl industrial propi en bones condicions i utilitzar mesures d’atracció de noves inversions.
• Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.
• Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i empreses ubicades al municipi, a fi
de detectar possibles empreses en crisi.

• Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir meses de diàleg per implantar
noves empreses als municipis amb ofertes de sòl industrial, amb incentius per a la industrialització de zones
d’especial interès.
El mar, factor diferencial de la nostra ciutat, ha de ser un punt de partida fonamental per impulsar les oportunitats, a nivell econòmic, industrial i de coneixement o mediambiental, i per contribuir al desenvolupament
econòmic i social de Mataró i del Maresme.
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Per aconseguir-ho serà clau el compromís de la societat civil, i la participació i complicitat dels municipis de
l’entorn de Mataró i de la resta de la Comarca del Maresme, perquè aquest treball té una clara vocació comarcal
i el seu impacte econòmic, turístic i cultural s’estendrà arreu del territori.
Cal coordinar les actuacions necessàries per fer del mar un nou motor de desenvolupament de la ciutat, des de
diferents àmbits d’interès econòmic i social: turisme i oci; industria marítima; i coneixement, recerca, formació i
capacitació.

Propostes
1. Promoure, amb els mecanismes al nostre abast, la recerca i el desenvolupament, ajudant a la internacionalització de les empreses mataronines.

2. Defensar en els estaments supramunicipals corresponents, aquelles inversions necessàries en infraestructures i mobilitat que facilitin la competitivitat.

3. Consolidar el teixit de PIMES de la nostra ciutat, com a base de la nostra economia, orientant els esforços
cap a una millora de la productivitat

4. Potenciar una Agència de Promoció de Ciutat, que desenvolupi la seva acció buscant la col·laboració entre
el sector públic i el sector privat, i amb funcions i competències de promocionar la ciutat i atraure inversions
empresarials.

5. Facilitar la consolidació de les indústries existents a la ciutat, a més de facilitar l’establiment de noves activitats industrials, a través de l’oferta de sòl urbanitzat, incentius fiscals, suport a la formació professional i agilització dels tràmits administratius.

6. Donar suport a les organitzacions de promoció econòmica amb la participació del municipi i de les empreses
privades a l’estil de l’experiència de CETEMMSA.

7. Promoure, en combinació amb les organitzacions i gremis empresarials (FAGEM, PIMEC), centres d’investigació, empreses i universitat (Tecnocampus) la realització de treballs de recerca, que puguin acabar sent
patentats.

8. Treballar per conduir cap a Mataró els projectes d’inversió d’alguna de les més de 500 empreses catalanes
en sectors emergents. Intensificarem la recerca d’empreses industrials d’alt i mitja valor afegit interessades a
instal·lar-se a la ciutat.

9. Explorar també les possibilitats per fer de Mataró una de les portes d’entrada a Europa de les importacions
procedents de països tercers.

10. Millorar la competitivitat dels polígons industrials, a partir de la diagnosi de la situació actual de Mataró, i
proposant mesures per la seva dinamització, amb especial atenció al transport públic i a la mobilitat en bicicleta
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per poder accedir amb facilitat i en hores punta a les empreses.

11. Impulsar l’activitat de convencions empresarials, aprofitant el Centre de Convencions del TCM i les instal.
lacions hoteleres dels entorns.

12. Racionalitzar la distribució de mercaderies per la ciutat des d’un Centre d’Activitats Logístiques, que alhora
ha d’esdevenir un nou pol de creació d’ocupació.

13. Impulsar les iniciatives orientades a la consolidació d’una potent indústria cultural, promovent la creació de
continguts audiovisuals.

14. Aprofitar el Port de Mataró, perquè sigui d’una vegada un factor d’atracció de Mataró, i plenament integrat
a la ciutat.

15. Explorar segments d’empreses vinculades a la biotecnologia marina, embriologia i cultius marins, a la indústria d’aliments funcionals marins o basades en l’agricultura ecològica d’alt valor afegit.

16. Aprofundir en les iniciatives orientades al mercat de la geriatria, de l’atenció a les persones i de la dependència. Apostarem fermament per la formació en aquest àmbit sociosanitari com a opció de recol·locació de
persones amb difícil ocupabilitat, en paral.lel amb el creixement que des de les darreres modificacions legislatives en matèria social experimenten i experimentaran els serveis d’atenció a les persones.

17. Fomentar l’impuls d’iniciatives de capital risc i capital llavor vinculades a l’economia social i a les organitzacions empresarials. Estudiar, així mateix, la viabilitat de la constitució d’un fons local de capital risc de titularitat
publicoprivada, adreçat al financament d’empreses innovadores.

18. Aconseguir ubicar a Mataró un Centre d’Alt Rendiment Esportiu Marítim.
19. Consolidar un equip d’agents qualificats, tant públics com privats, per a donar suport a les PIMES en àrees
com el foment de l’activitat exportadora, les inversions tecnolgiques, la transferència de tecnologia, la cooperació empresarial i la captació de subvencions i programes públics per fomentar la qualitat i el disseny industrial.

20. Promoure un servei d’assessorament i informació per les empreses per tal de potenciar l’adopció de tecnologies no agressives i d’estalvi energètic cap al medi ambient i facilitar la captació d’ajuts publics en aquest
sentit.

21. Recercar, en l’àmbit de la Unió Europea, ajuts a les zones dependents o amb forta presència de sectors en
recessió (tèxtil, confecció, ...),per a la modernització del sector i la diversificació productiva del territori.

22. Elaborar estudis en l’àmbit local per a la detecció permanent d’oportunitats de negoci.
23. Promoure el reciclatge de directius i comandaments mitjans de PIMES en tecnologies i tècniques de gestió
innovadores.
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TURISME
El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys al nostre país i ha esdevingut un punt
fort de l’economia catalana. En aquest sentit, entenem el turisme com una font d’ingressos, però també com un
fet cultural que promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que ens permet mostrar la nostra
cultura i manera de ser al món.
L’objectiu que ens plantegem és que la marca Catalunya sigui coneguda arreu de món com una destinació del
turisme de qualitat, cultural, sostenible, saludable i responsable. Per tant, cal estar amatents amb l’eclosió que
està tenint la massificació del turisme en diferents parts del país, de manera que, a vegades, aquesta massificació col·lideix amb els interessos dels veïns. D’altra banda, cal posar en valor la vinculació del turisme amb el fet
nacional català, l’anomenat turisme identitari. I també cal buscar les sinergies amb el territori, no només en el
nostre municipi.
Apostem perquè els Països Catalans, i els seus pobles i ciutats, reactivin la capacitat productiva del sector turístic i consolidin el país com a destinació capdavantera a Europa en general i a la Mediterrània en particular.
A Mataró, el turisme constitueix una línia d’actuació estratègica que ha d’englobar, de forma transversal, les
potencialitats culturals, paisatgístiques i econòmiques presents a Mataró.
La promoció de la nostra ciutat s’ha d’entendre com la conjunció d’aquests valors econòmics, socials, culturals
i també d’oci i lleure, i per aconseguir-ho, Mataró ha de desenvolupar un model de promoció propi: cal ser diferents i buscar activament els elements que facilitin aquesta diferenciació.
La situació geogràfica de Mataró, amb les seves platges, Serralada Litoral, Parc del Montnegre-Corredor i la
proximitat a Barcelona i a la Costa Brava li ha de permetre desenvolupar un sector turístic de qualitat basat en
la planificació del coneixement, la qualitat i la diversitat de productes, que facin de la innovació i la sostenibilitat
els seus eixos motors.
Les bases d’aquest desenvolupament passen per:

• Un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social, cultural i mediambiental.

• Afavorir el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector turístic i del conjunt de les seves empreses i activitats, per millorar-ne la contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant sectors clau
i trets diferenciadors del municipi, com la cultura i el patrimoni.

• Consolidar un model de promoció turística públic i privat, amb capacitat de resposta, adaptació i orientació
vers la demanda.

• Vetllar per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació i la gestió dels impactes socials, culturals
i mediambientals de l’activitat turística.
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• Fomentar el desenvolupament territorial de productes turístics diferenciats i competitius vinculats a la identitat i al patrimoni cultural tangible i intangible de Mataró.

Propostes
1. Entendre la promoció de Mataró com una conjunció de valors econòmics, socials, culturals i de lleure.
2. Elaborar un projecte turístic responsable per al municipi a partir de les potencialitats naturals, culturals,
patrimonials i econòmiques de Mataró, dins del marc de turisme sostenible definit per l’Organització Mundial
del Turisme: respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament integral i consolidador de la identitat
nacional, amb tots els elements de singularitat possibles, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turístiques.

3. Apostar per la consolidacio dels productes i propostes turistiques ja en funcionament i la recerca de nous
productes adaptats a les noves tendències de demanda turística.

4. Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques de Mataró basades en la identitat i la creativitat de la
seva ciutadania -turisme literari, històric, genealògic, paisatgístic, gastronòmic…

5. Millorar les infraestructures, serveis i instruments de comercialització i gestió relacionats amb el turisme.
6. Impulsar la taula de turisme local, que permeti prendre decisions conjuntes en el marc de la dinamització
turística i participar dels consorcis i patronats supralocals.

7. Potenciar la col·laboració entre els diversos sectors del teixit social que intervenen en l’oferta turística del
municipi: potenciació del comerç urbà, cultura gastronòmica, etc.

8. Potenciar el desenvolupament turístic implicant el sector privat i avançar així cap a models de gestió en
què les decisions i el finançament siguin compartits pels diversos agents presents en el sector, tant públics com
privats.

9. Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística del municipi com a via d’optimització dels
recursos que s’hi dediquen.

10. Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de diferenciació i competitivitat del municipi com a destinació
turística.

11. Desesenvolupar el turisme d’un dia, que permeti agrupar una atractiva oferta d’oci, gastronomia, comerç,
patrimoni històric, paisatge, etc. enllaçada amb els circuits turístics catalans de Barcelona i la costa propera, i/o
vinculada a esdeveniments del món esportiu, o dels negocis.

12. Potenciar els itineraris culturals i les rutes turístiques a la ciutat de Mataró, a partir del patrimoni cultural,
festiu, artístic i arquitectònic. Incloure Mataró en els circuits turístics i culturals de la ciutat de Barcelona.
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13. Crear i adequar una xarxa de camins o vies verdes, per donar altres possibilitats i models de desenvolupament turístic al municipi. Desenvolupar rutes cap al nord o cap al sud, seguint el Passeig Marítim.

14. Continuar explorant el turisme de negocis: potenciant la celebració a la nostra ciutat de congressos empresarials.

15. Aprofundir en les possibilitats no explotades fins ara de la zona del Port de Mataró com a centre lúdic i de
serveis. A l’actualitat no acompleix aquesta missió, ni des del punt de vista de centre lúdic, ni de restauració, ni
d’oci ni tampoc com a promoció de les activitas, publiques o privades, vinculades al mar i al comerç nàutic.

16. Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com ara els mercats i les fires, dins l’oferta
turística del municipi. Els mercats i les fires actuen sovint com a motor que atrau el turisme de proximitat i de
qualitat.

17. Estudiar i desenvolupar l’encaix del municipi dins dels grans projectes turístics impulsats per la Generalitat
de Catalunya, com ara les rutes turístiques nacionals i el Pla de Recursos Turístics Intangibles.

18. Fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió, i facilitadores del turisme local.
19. Treballar el posicionament dels espais web turístics fent xarxa amb els allotjaments, així com crear geoportals accessibles des dels dispositius mòbils, que poden oferir informació sobre notícies, l’agenda d’actes del
municipi, el temps, els comerços, l’oferta de restauració, etc.

20. Crear paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés gratuït als equipaments culturals
locals, que continguin especialment productes Km 0. Difondre aquests paquets mitjançant els portals web municipals i el portal de turisme de la Generalitat. Oferir-los a les agències de viatge, especialment dels països de
la UE i des les potències emergents.

21. Promoure un calendari anual de grans actes comercials i culturals amb l’objectiu de donar a conèixer Mataró. Potenciar la conjunció entre events esportius organitzats a la ciutat, en combinació amb els establiments
hotelers.

22. Vetllar perquè tots els allotjaments turístics i els negocis complementaris estiguin donats d’alta com a tals,
per garantir tant la qualitat del servei com la reputació del municipi.

23. Assegurar que la part de la taxa turística que es queda al municipi sigui destinada a la formació de les
persones que estan al servei del turisme, amb l’objectiu de millorar la qualitat al servei.
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COMERÇ
La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb una pluralitat d’oferta
competitiva i equilibri entre formats és una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la
identitat i l’atractiu de les ciutats i viles del nostre país.
En aquest sentit, l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans, així com la promoció i la millora de
les polaritats comercials substantives, basades en l’oferta de producte de consum quotidià —que normalment
es configuren al voltant dels mercats municipals o, en determinats municipis, al voltant dels mercats no sedentaris—, han de ser les línies definitòries de l’activitat municipal.
Amb aquest objectiu, pren força dotar els municipis de nous instruments, com ara les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels Business Improvement Districts que es coneixen en el món anglosaxó
com una forma habitual de gestió de les àrees comercials de les grans ciutats, en la qual tant els actors privats
com els comerciants i les empreses assumeixen el rol de gestors d’una àrea determinada, de manera que s’estableix una fluïda col·laboració publicoprivada per gestionar l’espai.
Els objectius que persegueix aquest ens són promoure i dinamitzar l’àrea comercial, millorar-ne la gestió, oferir
serveis i cercar sinergies positives. La iniciació és voluntària dels mateixos comerciants i es tramita per mitjà d’una consulta en la qual els mateixos comerciants i empresaris de la zona afectada decideixen si la volen
constituir o no. A posteriori, la pertinença a aquest ens és obligatòria per a tots els comerciants i empreses, que
hauran de sufragar una taxa. Per dur a terme aquest ens, caldrà desenvolupar una llei del Parlament de Catalunya que introdueixi aquest nou mecanisme en el nostre ordenament jurídic
La promoció dels sectors econòmics, el comerç urbà de proximitat i els mercats contribueixen a la cohesió i a
mantenir la identitat pròpia de la ciutat.
El comerç ha continuat la seva accelerada transformació durant els darrers anys. A l’igual que el conjunt de
l’economia, s’ha vist afectat pels fenòmens de concentració empresarial i la globalització.
En aquest context general, amb clara incidència a la nostra ciutat, trobem el progressiu creixement de les àrees
comercials perifèriques dedicades al comerç excepcional (mobles, bricolatge, automoció, material per a la construcció) i el mal repartiment de l’oferta comercial en el territori, amb zones molt actives comercialment al costat
de barris sense pràcticament dotació comercial.
El creixement de l’activitat del comerç i dels serveis, requereix que, des del govern municipal de Mataró es posi
accent en la voluntat d’aturar la destrucció de llocs de treball en aquest àmbit, en exercir un lideratge que contribueixi a recuperar la confiança tant dels comerciants com dels consumidors, en facilitar una reorientació dels
models de negoci i en atorgar a aquest ampli sector de l’activitat econòmica de la ciutat el valor que li correspon, dotant-lo dels instruments de suport necessaris.
Mentrestant, però, caldrà continuar potenciant l’associacionisme comercial. El treball estret entre aquestes
associacions i l’Ajuntament és un primer esglaó de la col·laboració publicoprivada.
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Propostes
1. Potenciar i defensar el model català de comerç urbà de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi, basat en petites i mitjanes empreses establertes en trama urbana amb elevada
densitat d’establiments.

2. Crear un ens específic de comerç, depenent de la regidoria corresponent, amb capacitat d’interlocució i
treball transversal entre els agents econòmics (comerç i serveis) de la ciutat i els àmbits d’afectació directa
d’aquests: urbanisme, mobilitat, medi ambient, obres públiques, neteja i via pública, consum, cultura i turisme.

3. Impulsar un proces de participació per consensuar un nou Pla Estratègic de Comerç, alineat amb els pactes
sotscrits actualment entre l’Ajuntament i la Unió de Botiguers. Són necessàries noves estratègies de participació i de coresponsabilització de l’empresari comercial en els entorns de decisió politica.

4. Treballar, en col·laboració amb els operadors, per fer que el comerç de Mataró esdevingui un valor que
asseguri la capitalitat de la ciutat a la comarca del Maresme. Mataró, ha de ser el referent de compres per una
població que supera les 400.000 persones en la seva àrea d’influència més directa.

5. Promoure que la població que ha escollit viure a la nostra ciutat, triï com a primera opció de compra, Mataró,
per evitar les fugues i fidelitzar els ciutadans.

6. Pensar i impulsar mesures per a fomentar l’equilibri entre oferta i demanda i entre els diferents formats, en
tot el territori.

7. Afavorir els itineraris a peu, seguint en la línia de treballar a favor d’un comerç de proximitat, que millori la
mobilitat i connecti diferents eixos comercials.

8. Continuar el procés de millora de l’atracció dels eixos comercials de la ciutat a partir d’afavorir la introducció
de locomotores comercials.

9. Fomentar i millorar el mix comercial de serveis i d’oci, i la promoció d’esdeveniments culturals.
10. Potenciar i revitalitzar els eixos comercials existents als barris, analitzar les característiques i necessitats
de cadascun d’ells, tot reforçant la seva capacitat d’atracció fent-los més acollidors, nets i segurs, per tal que
esdevinguin polaritats comercials de ciutat, amb identitat i especificitat pròpies i amb un grau d’atracció més
enllà del seu propi barri.

11. Reactivar l’associacionisme comercial dels professionals del sector en els eixos comercials dels barris. Incorporar a totes les organitzacions de comerciants empresaris d’origen estranger.

12. Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis veïns per generar
accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques...).

13. Tendir a una mobilitat urbana pensada per facilitar les necessitats del comerç i dels seus clients. Estudiar
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i proposar els sistemes de rotació de pàrquing més adients per impulsar l’activitat comercial en els diferents
eixos comercials de la ciutat. Estudiar també estratègies promocionals que incloguin facilitats d’aparcament.

14. En aquest sentit, estudiar la possibilitat d’utilitzar solars sense edificar com a aparcaments provisionals
prop dels eixos comercials, com per exemple el de l’antiga fàbrica de Can Fàbregas.

15. Assegurar que, en la definició de les trames urbanes consolidades del municipi, als efectes de la planificació d’implantació comercial, es té prou en compte la preservació dels eixos comercials preexistents, en adequat
equilibri amb la necessitat del proveïment en proximitat dels nous desenvolupaments urbanístics i la conveniència d’afavorir la diversitat de formats comercials a cada territori.

16. Afavorir entorns comercials basats en la diversitat d’oferta proposant, si s’escau, els instruments urbanístics més adients en cada cas —plans d’usos, plans especials, etc.— per evitar la configuració de “guetos” o
zones de comerç monotemàtiques que no tinguin a veure amb el model comercial general de Mataró.

17. Promoure la creació d’entorns urbanístics amables per al comerç, amb especial atenció a les illes de vianants.

18. Impulsar l’aplicació de noves formes de gestió del centre comercial urbà, que permetin superar les limitacions del model actual de dinamització comercial i consolidin la concertació publicoprivada, mitjançant l’impuls
de les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels BID anglosaxons, com a comunitats de
gestió comuna d’activitats econòmiques mixtes.

19. Facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que sigui possible, les tramitacions amb
altres àrees municipals.

20. Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant en la retolació com en l’atenció al
client, difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.

21. Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir, així, a la creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb denominació
d’origen.

22. Garantir els instruments necessaris per crear marques de qualitat de productes catalans, sigui quin sigui
el sector productiu, i donar-los a conèixer a l’exterior.

23. Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors comercials,
com a element de defensa dels drets de les persones consumidores. Activarem els mecanismes d’inspecció per
garantir la igualtat d’oportunitats i evitar competències deslleials. Farem complir les ordenances.
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MERCATS
El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local ha tingut un paper molt rellevant durant els darrers
segles. Amb l’auge dels nous formats comercials, en ocasions, ha perdut aquest paper destacat que, tradicionalment, ha servit per a la socialització de les col·lectivitats. Per tant, cal que continuïn desenvolupant la tasca de
dinamització econòmica.
Atesa la importància que té l’alimentació en la salut, cal pensar en els mercats municipals com a centres de promoció dels hàbits saludables, amb una funció primordial de la formació en els centres escolars.
En aquest sentit, els mercats han d’esdevenir potenciadors de l’agricultura que utilitzi sistemes de producció
respectuosos amb l’entorn i que garanteixi, alhora, la màxima seguretat alimentària dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de promoure i dinamitzar les economies locals.

• Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats municipals.
• Vincular la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials.
• Promoure el consum de productes de la terra, autòctons, de proximitat i de temporada, de manera que el
consumidor relacioni l’origen del producte amb l’àmbit geogràfic on es comercialitza.

• Promoure el consum dels productes de la terra a partir de punts de venda, fixos o en mercats, identificats
com a subministrats per productors de la terra, concepte entès com de la zona, de proximitat real i, per tant, de
Km 0 i de temporada.

• Promoure que les cooperatives de consum de l’agricultura utilitzin sistemes de producció respectuosos amb
l’entorn i garanteixin, alhora, la màxima seguretat alimentària i alimentació saludable. Per assegurar la viabilitat
del sector agrari, hem d’apostar perquè totes les produccions arribin als mercats i que sigui el consumidor, en
funció del seu criteri, que compri un o altre tipus de productes. En aquest sentit, hem de partir de la base que
tots els productes alimentaris que entren a la cadena són sans, bons i segurs, siguin de producció ecològica o
obtinguts amb altres pràctiques.

• Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i saludable. Establir
un programa de xerrades a les escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri perquè segueixin una
alimentació saludable.

• Donar a conèixer les iniciatives de desenvolupament dels productes de proximitat i de temporada (Slow food
i Km 0).

• Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la seva continuïtat com a canal
de distribució propi que compleix unes funcions d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en
preu, dinamització del municipi i punt de trobada i socialització de la ciutadania.

• Potenciar els mercats de venda no sedentària com a canals de comercialització de qualitat, amb incidència en
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els circuits curts de distribució alimentària i plenament integrats en la realitat comercial dels municipis. Desenvolupar polítiques formatives dels professionals del sector per garantir el futur del mercat i dels seus marxants.

• Creació d’una normativa sobre bones pràctiques en la manipulació dels productes en els mercats no sedentaris. El tractament que donen als productes (manipulació, exposició al sol, etc.) fan que, moltes vegades, se’ls
acabi identificant com a mercats de segona.

Propostes
1. Fer una clara aposta per tal que els nostres mercats municipals, els existents i els nous que es puguin crear,
siguin punt de referència per a la venda de productes biològics i productes amb denominació d’origen de la
zona (Mataró i Maresme).

2. En aquest sentit, promoure el consum per part de tots els agents comercials de la ciutat del producte de
proximitat, en especial de la producció agrícola, a través de la xarxa de Mercats Municipals.

3. Crear una estrategia de gestió conjunta de tots els mercats de la ciutat, tant els municipals com els privats,
tant els fixes com els no sedentaris.

4. Aprofundir en la cogestió dels Mercats Municipals, amb la creació de nous òrgans de gestió i seguiment
mixtes, amb personal municipal i operadors comercials.

5. Emprendre la reforma en profunditat del Mercat de la la Plaça Gran i el seu entorn..
6. Associar la promoció i dinamització dels mercats Mercats Municipals als eixos comercials identificats, definint també una estratègia global per a tots els mercats sedentaris i estables.
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CONSUM
Les persones consumidores són les que donen sentit als àmbits que hem analitzat fins ara. No és possible
aconseguir que prosperi cap política de les descrites sense una participació activa d’aquests actors a definir-les.
Malauradament, en els darrers temps, la crisi ha generat diversos problemes que han tingut una gran afectació
sobre les persones consumidores (preferents, desnonaments, pobresa energètica, habitatges d’ús turístic...) que
no han trobat estructures estables per solucionar-los. Cal que, per a aquests grans problemes, sobretot per als
vinculats als serveis bàsics, hi hagi una mediació obligatòria prèvia a la via judicial que intenti solucionar-los.
Per dur-la a terme, caldrà desenvolupar una llei del Parlament de Catalunya que introdueixi aquest nou mecanisme en el nostre ordenament jurídic.

Propostes
1. Potenciar les oficines municipals d’informació al consumidor, tot ampliant els serveis a empresaris i comerciants en els aspectes que afecten els drets de les persones consumidores.

2. Fer difusió de les juntes arbitrals de consum com a solució de prestigi, pràctica i gratuïta de solució de conflictes entre empresaris i consumidors.

3. Promoure el consum responsable.
4. Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i saludable. Establir un programa de xerrades a les escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri perquè segueixin una
alimentació saludable.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

TECNOCAMPUS
Mataró és des de fa més de 30 anys ciutat universitària. Una universitat (EUPMT) que fou una clara aposta
municipal per oferir estudis universitaris a la nostra ciutat, entesos com a servei públic.
La creació del Parc Tecnocampus ara fa cinc anys havia de permetre, a banda d’integrar les dues universitats
existents aleshores (EUPMT i EUM), la connexió entre el coneixement, l’empresa i el territori.
La realitat actual és que, tot i el bon resultat dels estudis universitaris (ara agrupats en tres centres), els altres
dos pilars fonamentals del Parc Tecnocampus estan molt allunyats del món universitari.
Hi ha molt poca transferència entre la universitat i l’empresa, i els estudis que s’hi ofereixen, sí que han respost
a la demanda ciutadana, però segurament no responen a una demanda concreta del territori, en referència a les
seves necessitats empresarials.
L’Ajuntament ha de tornar a dirigir estratègicament el futur del Parc i recuperar la idea inicial pel qual fou creat,
perquè es creïn veritables sinergies entre la ciutat, la universitat i les empreses situades al mateix Tecnocampus.
El centre universitari sembla haver arribat al màxim de places ofertades (unes 3000) però cal fer una valoració
periòdica dels diferents estudis i decidir si són adequats a la realitat territorial i estratègica de la ciutat.
Les empreses i els centres de recerca i d’investigació + desenvolupament (I+D) situats al Parc haurien de recuperar el vincle amb el món universitari i estar estretament lligades amb el projecte estratègic global.
Els ciutadans que no hi té una vinculació directa (és a dir, a banda dels que en són estudiants o que hi tenen la
seu empresarial) no senten el Tecnocampus com a propi, i en aquest sentit és imprescindible buscar els mecanismes perquè la ciutadania es pugui servir d’aquest centre per altres finalitats que no siguin estrictament les
estudiantils i empresarials, i així quedi integrat en el conjunt d’equipaments municipals i com a espai públic i de
coneixement de la ciutat.

Propostes
1. Crear un nou Pla estratègic per al Parc Tecnocampus recuperant els seus objectius fundacionals i amb una
clara vocació de servei públic.

2. Negociar amb la Generalitat de Catalunya un contracte programa per incorporar els centres acadèmics a la
xarxa pública de la Generalitat, permetent l’equiparació dels preus de matrícula amb la resta de la xarxa pública
universitària amb la contrapartida dels recursos necessaris pel seu finançament per part de la Direcció General
d’Universitats i la incorporació de la DGU a la llista de patrons del TCM.

3. Recuperar els recursos dedicats a la transferència tecnològica entre universitat i empresa.
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4. Potenciar línies de recerca mixtes entre empreses i escoles universitàries.
5. Escollir les empreses situades al Parc amb criteris d’idoneïtat, tenint en compte la transferència de coneixement que hi hauria d’haver entre els centres universitaris i aquestes.

6. Estudiar la viabilitat i definir les estratègies dels ensenyaments acadèmics que es puguin portar a terme al
Parc Tecnocampus, d’una manera global.

7. Introduir dins l’oferta formativa noves propostes relacionades amb la

biotecnología marina i els cultius

ecològics.

8. Millorar la relació entre els tres centres universitaris (ESUPT, ESCSET, ESCST) a tots els nivells per tal que
interactuïn entre ells.

9. Impulsar dobles-titulacions transversals entre escoles.
10. Impulsar estudis impartits en anglès.
11. Estudiar la possibilitat de la creació d’una clínica universitària que incorporaria en el mateix centre els estudiants del Grau d’Infermeria.

12. Valorar la possibilitat d’incorporar treballadors de les universitats en l’equip directiu del Tecnocampus.
13. Valorar la possibilitat d’incorporar treballadors de les universitats en el patronat de la Fundació Tecnocampus.

14. Revisar el model de governança per a què sigui transparent i democràtic, recollint la doble legitimitat dels
patrons de la Fundació i dels claustres de professors.

15. Revisar el model de contractació i de concurs per assegurar la transparència en les contractacions de personal, revisant els barems i els mecanismes de selecció per assegurar una igualtat d’oportunitats real.

16. Estudiar un sistema de beques o crèdits pels estudiants a temps complet, vinculades als resultats acadèmics, a retornar una vegada finalitzats els estudis. Corcertar la concessió d’aquestes facilitats amb fundacions,
entitats financeres o empreses.

17. Planificar activitats culturals, infantils, esportives que integrin el Parc Tecnocampus dins l’oferta d’oci mataronina, aprofitant l’espai públic del mateix.

18. Promoure activitats de tot tipus que enllacin el Parc Tecnocampus, el Parc de Mar i el Passeig marítim.
19. Promoure activitats juvenils que permetin revitalitzar el Parc fora dels horaris lectius, especialmente en
caps de setmana o en períodes de vacances.

20. Obrir les sales d’estudi del centre universitari a tots els estudiants de la ciutat, amb una àmplia obertura
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pel que fa als horaris.

21. Potenciar l’auditori i la sala foyer del centre de congressos perquè la ciutadania els identifiqui com a espais
per a possibles activitats.

22. Potenciar activitats que apropin el coneixement resident al Tecnocampus al major nombre de ciutadans i
ciutadanes amb accions com:

a. Una programació cultural i acadèmica com a enrequiment col·lectiu
b. Una programació de formació no reglada i continuada que fomenti el reciclatge.
c. Una millor interrelació entre el TCM i els centres educatius, que permeti oferir serveis des del TCM
a les diferents entitats educatives i treballar programes conjunts.

d. Una política d’assessorament en la creació de microempreses i en noves fórmules d’autoocupació i
coworking.

23. Davant la proposta de la creació d’un nou gran centre de Formació Professional al Rengle amb una forta
relació amb el Tecnocampus cal:

a. Estudiar la conveniència i la viabilitat del projecte
b. Evitar que el projecte es faci sense la participació, la complicitat i la cogestió dels centres de formació professional del servei públic d’educació (educació pública i concertada)

c. Evitar una doble oferta (TCM-Centres actuals) i fer perillar la viabilitat dels actuals centres de FP
finançats amb diners públics

d. Impulsar el projecte sempre que sigui viable, convenient i que sigui un projecte de ciutat amb la
participació de totes les entitats involucrades (centres educatius, empreses, institucions)

e. Estudiar les sinergies entre els estudis universitaris i de formació professional.
f. Evitar que esdevingui només una operació immobiliària

24. Separar la gestió de l’Entita Pública Empresarial (EPEL) de la de la Fundació Tecnocampus. La Fundació
no ha de finançar el pagament del capital ni dels interessos de l’operació immobiliària de la contrucció dels
edificis del Tecnocampus amb els seus propis ingresos, provinents en una gran part de les matrícules dels estudiants. Cal diferenciar la gestió immobiliària de la gestió acadèmica, empresarial i de promoció econòmica. Cal
estudiar i pactar que la Fundació pagui un lloguer de mercat per a l’ús de l’edifici i les instal·lacions però no ha
d’assumir l’operació immobiliària.
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NOVA VILA I CIUTAT EMPRENEDORA
Les viles i ciutats emprenedores han de generar ecosistemes TIC on es puguin desenvolupar noves activitats
productives i serveis a les persones i empreses.
Les noves viles i ciutats (ciutadans) intel·ligents (les smart cities) han de ser facilitadores i promotores de la
innovació i el coneixement com a font de noves activitats econòmiques.
Les principals polítiques públiques per al foment de l’emprenedoria són afavorir un ecosistema innovador, un
sistema de col·laboració de quàdruple hèlix (públic, privat, entitats ciutadanes i sector formatiu i de recerca)
liderat per l’Ajuntament, en què es creï una cultura emprenedora a partir d’analitzar, valorar, interrelacionar,
afavorir la complicitat i facilitar els recursos perquè la societat emprengui.
L’Ajuntament ha d’acompanyar l’emprenedoria, posar en contacte els diversos actors i provocar que les coses
passin. En l’ecosistema innovador, s’han de liderar polítiques públiques perquè la societat transformi l’entorn i
situï el ciutadà al centre.
Moltes viles i ciutats han desenvolupat, durant la darrera dècada, punts TIC, telecentres, espais de teletreball,
etc. que pretenien posar a disposició de tothom la capacitat de connectar-se o treballar en xarxa. Avui, cobra sentit fer evolucionar aquestes iniciatives cap a veritables laboratoris ciutadans d’idees, de tecnologies,
d’arribada, difusió i pedagogia sobre la innovació i les TIC. L’objectiu és que proliferi l’actitud emprenedora i
que en les noves viles i ciutats hi hagi espais de creativitat, cotreball (coworking) i innovació en què ciutadans,
tecnòlegs, emprenedors, docents, joves, etc. concebin projectes i iniciatives d’interès econòmic i social, públic i
privat.
El nou paradigma de les ciutats intel·ligents es vincula també amb la innovació, el coneixement derivat de
l’explotació de l’allau d’informació que permeten les TIC i les corresponents eines de tractament de dades. Es
tracta de noves eines al servei de les noves oportunitats que s’obren per als ciutadans a l’hora de millorar i
encarar el seu projecte de vida.
Actualment, algunes ciutats desenvolupen iniciatives pròpies d’un laboratori ciutadà per a la innovació, a mig
camí del centre de formació, el cotreball, el centre de recerca, l’ateneu tecnològic i la incubadora d’iniciatives
socials i empresarials, amb l’objectiu de fomentar el pensament creatiu, el disseny i la innovació social i empresarial.
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EMPRENEDORIA I TREBALL
Des de Mataró, s’ha d’avançar en la garantia del dret subjectiu a l’ocupabilitat. Això implica gestar polítiques
d’inversió en serveis públics però també en polítiques transversals de millora de l’ocupabilitat de les persones i
de promoció d’iniciatives generadores d’ocupació.
En aquest sentit, cal articular els mecanismes adients per garantir la participació a la convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aconseguir els ajuts per
emprendre accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a l’Ocupació. Aquesta xarxa d’orientació per a l’ocupació s’articula des de dos nivells diferenciats i complementaris: un primer nivell
d’informació i assessorament, que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de treball (SOC), i un segon
nivell d’orientació, més especialitzat, que es duu a terme en col·laboració amb entitats públiques i privades.
El dret subjectiu a l’ocupabilitat ha de ser l’eix del model de desenvolupament econòmic i social a l’hora de buscar una millor qualitat de vida de les persones, un dels principals objectius que ens fixem.
Al segle XXI, els esforços de l’Ajuntament s’han de centrar a facilitar la transformació de l’economia tradicional
en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit que promourem polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi.

Propostes
Emprenedoria
1. Acostar la tecnologia i el coneixement a la ciutadania i a les empreses de Mataró per facilitar la comprensió i
aplicació de la tecnologia a l’activitat quotidiana de persones, emprenedors i empreses.

2. Promoure l’establiment de citilabs com a nodes de foment del pensament creatiu, la innovació social i empresarial i l’emprenedoria

3. Promoure la cultura de l’emprenedoria, de l’esforç, del pensament creatiu, la innovació i el coneixement.
4. En aquest sentit, promoure l’esperit emprenedor especialment entre el jovent, a través de la creació de
punts d’informació, assessorament tècnic i financer, estimulant la creació de petites empreses, així com de l’autoocupació.

5. Impulsar els projectes d’emprenedoria vinculats als estudiants i titulats recents de les diferents especialitats
universitàries i de formació professional existents a la ciutat, en cooperació amb el mon acadèmic i les organitzacions empresarials.

6. Estudiar la viabilitat d’implicar l’Ajuntament en el finançament dels projectes d’emprenedoria que siguin
d’interès públic o estratègic, i millorar els instruments financers de suport a projectes empresarials juvenils.
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7. Ampliar els serveis i la capacitat dels vivers d’empreses, per tal d’allotjar inicialment els emprenedors en el
procés de creació i arrancada dels seus projectes.

8. Agilitar i simplificar la tramitació municipal de l’obertura de nous negocis. Facilitar la transmissió familiar de
l’activitat comercial.

9. Implantar el Concurs de Noves Iniciatives Empresarials de Mataró. De manera que els projectes tinguin
oportunitat de disposar del finançament adient per començar les seves activitats.

10. Fomentar i promoure el cooperativisme, l’autoocupació i altres formes societàries. Mataró té una llarga
tradició cooperativista, i en els darrers anys han aparegut noves societats cooperatives en sectors econòmics
molt diversos. Cal impulsar la constitució de cooperatives com a mitjà per a la creació d’ocupació, especialment
entre els joves.

11. Donar continuïtat a la celebració d’unes jornades anuals sobre Cooperativisme a Catalunya.
12. Establir i desenvolupar un política per ajudar a la creació d’espais de cotreball als municipis, identificant-ne, per mitjà d’un estudi, els punts forts i dèbils, amb l’objectiu que els centres de cotreball tendeixin a una
especialització concreta.

13. Posar a disposició de possibles interessats a desenvolupar un projecte de cotreball espais municipals.
14. Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financerament les persones que vulguin crear petites
empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació.

15. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i l’Ajuntament per ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. Crear els òrgans
consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació.

16. Promoure la desaparició de barreres administratives de tot tipus, la suma d’imposicions tributàries en
aquest àmbit per a l’establiment d’empreses.

17. Dur a terme una política de foment de l’emprenedoria en les ordenances municipals.
18. Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús per a activitats promogudes des
dels municipis en favor de l’autoocupació de persones aturades.

19. Estudiar la posada en marxa d’un Projecte d’Especialitzacio i Competitivitat Territorial (PECT) al sistema
urbà de Mataró, en cooperació amb els municipis de la comarca, CETEMMSA i el CIT, congruent amb l’estratègia
d’especialització intel·ligent de Catalunya RIS3CAT i susceptible d’obtenir finançament de les administracions
superiors per a la seva implementació.
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Treball
Assegurar un lloc de treball per a tots els mataronins i mataronines ha de ser la principal prioritat.
Les polítiques fetes des del municipi tenen, naturalment, moltes limitacions, però així i tot, en una situació de
partida com la que hi ha a la nostra ciutat (una taxa d’atur als voltants del 20% de la població activa mataronina
i a més, per sobre de la mitjana d’atur de Catalunya) és necessari fer un esforç addicional per reduir com sigui
aquests percentatges, deixant-los per sota de la mitjana catalana.
Mentrestant, és prioritari recolzar les famílies que es troben en aquesta situació d’atur, amb generositat i amb el
seguiment adequat orientat a la seva reinserció al mercat laboral.
Cal una nova definició de les polítiques actives d’ocupació amb més concertació i adequació a les noves realitats, donant atenció als col·lectius amb majors dificultats d’accés al mercat laboral (joves, dones, immigrants,
discapacitats, majors de 45 anys) i planificant els dispositius d’acompanyament a la inserció amb la flexibilitat
suficient com per atendre els canvis de perfil sobtats de la població aturada.

• Aconseguir la reducció de la taxa d’atur a la nostra ciutat, fins a situar-lo per sota la mitjana catalana.
• Redissenyar i repensar la missió dels serveis municipals, pel que fa al treball i l’ocupació.
• Promoure l’esperit emprenedor, intern o extern a la ciutat de Mataró, facilitant la creació de noves empreses
que s’instal•lin a la nostra ciutat.

• Impulsar la creació d’empreses amb finalitats socials.
• Continuar aprofundint en les taules de treball amb patronal i sindicats.
• Facilitar la consolidació de les diferents Escoles-Taller.
• Reformular la missió del Consell Econòmic i Social de la ciutat de Mataró, com a òrgan consultiu i participatiu
dels diferents sectors econòmics i socials mataronins.

• Adequar l’oferta formativa a les necessitats de les persones i del mercat laboral mitjançant la permeabilitat
entre l’educació superior i la formació professional.

Propostes
1. Donar suport als estudis per a la implantació del salari mínim de ciutat (65% del salari mitjà, tal com recomana la Unio Europea) i promoure l’adhesió de les empreses de la ciutat a la iniciativa.

2. Donar suport a la racionalització d’horaris a l’administració i a les empreses de la ciutat.
3. Promoure l’actualització periòdica d’un estudi de nous jaciments d’ocupació en el municipi i prendre mesures
per a potenciar-los.
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4. Promoure l’actualització periòdica d’un estudi de necessitats formatives i de qualificació dels treballadors
en el sectors econòmics amb més potencial de desenvolupament en el territori.

5. Intermediar i coordinar la comunicació entre els centres educatius, les empreses i l’Ajuntament per tal d’ajustar l’oferta de formació a les necessitats locals del mercat de treball i per promoure l’esperit emprendeor.

6. Millorar la penetració de la Direcció de Promoció Econòmica en el segment de PIMES i autònoms de Mataró
i la comarca. Cal saber amb tot detall qui són, quants són i sobretot, què necessiten.

7. Vetllar per la formació i la inserció laboral dels desocupats, amb especial atenció als col•lectius amb risc
d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat laboral (jovent, dones, majors
de 45 anys).

8. Potenciar la borsa de treball municipal, facilitant l’accés, fent-la operativa telemàticament, tant per a ocupadors com per a demandants d’ocupació. Establir sistemes de col·laboració amb empreses de col·locació privades.

9. Aprofundir en espais físics com el Club de la Feina, amb assistència de tècnics competents, destinats als
demandants d’ocupació, amb els recursos necessaris per a facilitar que tothom pugui assolir i escollir adequadament el lloc de treball.

10. Continuar treballant per a la recol•locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o
deslocalització d’empreses.

11. Promoure en cooperació amb les organitzacions empresarials i sindicals, la realització de plans agrupats de
reciclatge de treballadors, per tal de facilitar a les PIMES l’accés als fons dedicats a la formació contínua.

12. Buscar la implicació del sector empresarial en els processos d’inserció dels aturats, mitjancant l’aportació
de llocs de pràctiques i noves contractacions.

13. Mantenir el control i la inspecció sobre la indústria il•legal que explota mà d’obra estrangera.
14. Promoure el treball social amb baixa qualificació/especialització de persones sense treball, respectant el
principi de no-substitució de llocs de treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana
no pot retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en risc…).

15. Detecció del nombre de famílies de Mataró que es troben per sota del llindar de la pobresa perquè formin
part d’un col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització, l’alimentació normal, l’habitatge i
l’acompanyament necessari per a la inserció sociolaboral que calgui.

16. Promoure el coneixement i la relació entre les empreses mataronines i les dels municipis veïns, com a via
per generar sinergies i projectes conjunts.

17. Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb bagatge professional, per fer tutories per a
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persones emprenedores i recercadores de treball.

18. Adaptar la formació que s’ofereixi a Mataró amb les competències necessàries per cobrir les vacants de les
empreses locals.

19. Promoure la contractació responsable, tant a l’Ajuntament (fomentant la participació en concursos públics
d’empreses vinculades a centres especials de treball), com al teixit empresarial i comercial mataroní, amb possibles bonificacions fiscals.

20. Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses que facin contractacions a col·lectius amb especial
dificultat d’accés al món laboral.
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FOMENT D’INFRAESTRUCTURES TIC PER A LA CONNEXIÓ CIUTADANA
El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades als polígons industrials tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori.
A la vegada, és important també per la ciutadania l’accés a internet de manera fàcil i còmode, i en aquest sentit,
cal acabar el desplegament de la xarxa de fibra òptica a la ciutat.

• Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de telecomunicacions en el
municipi, com són els plans d’ordenació, plans estratègics, plans especials...

• Promoure, en l’obra pública, l’estudi i la inclusió de les infraestructures de telecomunicacions.
• Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per garantir serveis avançats i de qualitat.
• Aprofitar sinergies entre municipis i amb altres administracions de Catalunya i, en especial, de l’àrea metropolitana, per potenciar el concepte de núvol (cloud) privat per a administracions públiques.

• Implantació d’infraestructures innovadores de baix cost i més eficiència, tant energètica com de processament o cost de desplegament, que les disponibles actualment.

• Elaborar un pla per arribar a un consens entre la població, l’Ajuntament i les operadores de telecomunicacions mòbils perquè la proliferació d’antenes de telefonia mòbil no actuïn com a element distorsionant, i garantir la cobertura al màxim de llars possibles. Promoure la compartició d’aquestes infraestructures entre les
diverses operadores que presten serveis al nostre país.

• Aprofitament de les xarxes Wi-Fi municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals.
• Promoure les xarxes gratuïtes de Wi-Fi a tot el municipi.
• Elaborar un mapa sonor i d’SMRF —Sistema de Monitorització de Radiofreqüència— per obtenir mesures
objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a la ciutadania.
Però les TIC també són la principal palanca de canvi que permet la innovació necessària a tots els àmbits sectorials i, per tant, fa que siguin un element transversal imprescindible en la nostra societat.
En aquest enfocament, podríem parlar del talent digital com a motor de canvi del model productiu i palanca de
creixement econòmic sostenible i de creació de valor afegit, caldria articular una iniciativa coordinada en els
àmbits municipal i nacional per desenvolupar el talent digital. Es basaria, entre altres eixos, en la introducció de
solucions educatives transformadores a les escoles i en la creació d’una xarxa de centres municipals fab-lab.
L’objectiu a mig termini és d’incrementar dràsticament les vocacions cientificotecnològiques al nostre país, al
mateix temps que es desenvolupa la creativitat, la comunicació, l’autonomia, etc. i evitem l’escletxa digital.
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Ecosistema TIC:
1. Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la indústria TIC com a generadora
d’ocupació de futur.

2. Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una sortida laboral TIC a professionals d’altres sectors.

3. Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització del coneixement i que evitin l’escletxa
social vinculada a les TIC.

4. Treballar conjuntament amb la indústria l’accés a fons de finançament europeus per fomentar la competitivitat del sector.

Aplicació de les TIC
1. Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i mitjana empresa d’altres sectors per
fomentar-ne la competitivitat mitjançant les TIC.

2. Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les persones i el seu sentit de pertinença i
la seva atenció social.

3. Aplicar les TIC per al foment de la cultura local mitjançant la instrumentalització de les xarxes socials i altres
eines socialitzadores.

4. Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals moderns que permetin detectar i
solucionar de forma ràpida problemàtiques que esdevenen a l’espai públic.

5. El Mobile World Congress, tot i ser un esdeveniment específic de Barcelona, té un impacte que va molt més
enllà. Cal treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la indústria TIC com a generadora d’ocupació de futur, i el MWC n’ha de ser un pilar fonamental. Mataró ha d’aprofitar la proximitat que té
amb Barcelona, en aquest sentit.

6. Les TIC també són una bona eina d’avaluació de polítiques públiques de forma transversal. Caldria introduir
la cultura del seguiment i l’avaluació dels objectius establerts

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

MUNICIPI SOSTENIBLE
Tot i que, etimològicament, urbanisme té a veure amb l’ordenació de la ciutat, la realitat indica que la majoria de
fenòmens que passen a dins dels municipis des del punt de vista físic estan directament relacionats amb el que
succeeix en el seu rerepaís (hinterland) immediat, raó per la qual, des de mitjans del segle XX, la reflexió urbanística incorpora gradualment la interrelació amb la planificació física d’àmbits superiors al municipi i la planificació econòmica, incloent-hi, gradualment també, la perspectiva ambiental.
Per tant, l’urbanisme, en l’actualitat, no és altra cosa que una perspectiva global de la relació de l’home amb el
medi en què es desenvolupa, que fa de l’ordenació del sòl el seu eix.
L’urbanisme és una competència bàsicament municipal, la legislació urbanística estableix la necessària coherència dels plans urbanístics amb el planejament territorial, a banda d’establir categories de planejament urbanístic
supramunicipal que s’imposen jeràrquicament al planejament urbanístic municipal.
També des d’aquesta perspectiva cal entendre la introducció del principi del desenvolupament sostenible a la
legislació urbanística, mancat encara, però, de llarg recorregut pel que fa al planejament vigent a Catalunya,
atès que, tot i que inclou el concepte a la Llei d’urbanisme de 2002, la mateixa Llei renuncia a la manca d’adaptació espanyola de la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, de l’avaluació ambiental de plans i programes, a incorporar-la a l’ordenament català, cosa que no es fa fins l’any 2006.
Finalment, és destacable com el concepte de desenvolupament sostenible, formulat en la clàssica definició de la
Comissió Brundtland de l’ONU com només el que és capaç de perdurar, incorporant-hi les dimensions d’eficiència econòmica (economia), qualitat ambiental del medi natural i cultural (ecologia) i cohesió social (societat),
s’ha redefinit incloent-hi la governança democràtica, és a dir, el dret al bon govern i a la bona administració,
d’especial rellevància si es té en compte que alguns dels drets que es reconeixen en la majoria de constitucions
occidentals estan vinculades al medi ambient urbà.
El gaudi i la preservació d’una part rellevant de drets ciutadans reconeguts en les constitucions del nostre entorn polític estan vinculats al medi ambient urbà. El dret a la ciutat (o a determinat model de ciutat, una ciutat
sostenible), les cartes de drets amb relació a l’ús del sòl, interaccionen amb drets fonamentals dels ciutadans.
El dret més progressista i modern fa temps que vincula a la llum de clàusula de l’estat social, el dret al gaudi
d’un habitatge “digne” a un “hàbitat” o medi ambient adequat i a unes condicions ambientals mínimes, on es
desenvolupi la dignitat de la persona i els drets que li són inherents. Tant formen part del medi ambient el medi
natural com el medi artificial, la ciutat, on es troben, a més, una part important dels béns públics que conformen
el patrimoni col·lectiu.
En definitiva, el medi ambient és un concepte estructural, no una mirada descriptiva sobre determinats elements.
La ciutat és l’espai cívic. L’urbanisme, més enllà de la distribució dels usos i activitats sobre el territori i la de-
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limitació entre els espais privats i els públics, genera l’espai cívic. Aquest és l’espai socialitzat on es genera el
contacte, la identitat, l’acció i el conflicte, és un espai en contínua redefinició. Per això, des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres proposem mesures i accions perquè es produeixin i es millorin les condicions que
fan d’aquests espais punts de trobada, com també la seva governança democràtica, d’acord amb el paradigma
del dret al bon govern i a la bona administració que recull l’Estatut. És aquí on les polítique han de tenir l’objectiu de fer d’aquest espai un pilar fonamental de la cohesió social del municipi.
Concebem la participació de la ciutadania en aquest espai mitjançant el civisme, perquè les nostres propostes
provenen dels valors republicans —llibertat, justícia, comunitat. Volem aconseguir el compromís de les persones
en la creació i la participació d’aquest espai. Hem de fer de l’espai cívic un lloc de trobada i de contacte, hem de
transformar l’espai públic i l’espai privat en espai cívic.
Per poder generar sinergies positives en l’espai cívic, hem de fer polítiques transversals que permetin treballar
àmbits com el medi ambient, l’urbanisme, la mobilitat, l’habitatge i la seguretat, polítiques pensades per a les
persones i que ajudin a teixir una societat més justa.
Aquest espai ha de ser el referent dels nostres municipis; la trama urbana, l’eix vertebrador de les activitats
socials i econòmiques, i el model urbanístic, un marc integrador en tots els sentits.
Ens hem d’allunyar del model urbanístic extensiu que tant s’ha desenvolupat al nostre país i que no és l’idoni
per generar aquest espai cívic. Creiem en un model compacte i mediterrani, hem de potenciar la identitat i la
pertinença mitjançant el reconeixement històric i el patrimoni de cada municipi.
Creiem en la configuració de l’espai cívic com un resultat de l’acció de les persones, que li donaran una identitat
i un simbolisme propis. Per això, proposem polítiques locals públiques pensades per a les persones i per a la
seva quotidianitat, per aconseguir una societat més justa, lliure i igualitària.
Per tant, l’espai cívic és fonamental en el respecte als altres, en la convivència, en la llibertat de la ciutadania.
Amb aquest objectiu acomplert, tindrem municipis més agradables, més amables; en definitiva, municipis més
humans.
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URBANISME
Més enllà de l’aproximació que fèiem a l’urbanisme relacionat amb la planificació territorial, als efectes d’una
acció política municipal el definirem com la planificació física de les diverses activitats i usos del sòl, que es concreten en els anomenats instruments de planejament urbanístic general i derivat, i que configuraran un model
ciutat i, per tant, el seu espai social.
L’urbanisme de Mataró ha de donar resposta a les noves necessitats econòmiques i socials, adaptant-se a la
realitat del país, en la mesura de la competència municipal.
Volem una ciutat sostenible i respectuosa amb el medi natural, sobre la base d’una utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic que comporta, amb la cohesió social i el respecte
a la qualitat de vida de les generacions presents i de les futures, configurant una ciutat per viure-hi.
Volem aprofundir ordenadament en un model de municipi compacte, mediterrani, que moderi el consum de sòl,
vertebrat en la convivència d’usos, amb un centre urbà fort i cohesionat, i ben relacionat amb els barris. Volem
utilitzar eficientment les àrees urbanes, renovant i reutilitzant els teixits urbans per a compactar la demanda
d’espai per habitatges i per activitats econòmiques.
Per aconseguir un aprofundiment ordenat i de qualitat a aquest model de municipi, i tenint en consideració que
aquests propers anys caldrà dissenyar el Mataró del futur pensem que cal començar a treballar en la Revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
Pensem que és possible un model urbanístic de Mataró al servei de les persones i de la cohesió social. Amb
veritables espais públics, liderant la construcció d’un espai cívic que constitueixi un lloc de convièencia real, fet
i viscut pels ciutadans. No volem més espais públics neutres i sense personalitat, projectats sense gaire valor
cívic.
Decisions d’aquesta transcendència, cal que es facin amb la participació de tots els actors en la seva condició de
ciutadans, interessats qualificats (propietaris) i la resta de poders públics.
Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social que validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma
del desenvolupament urbanístic sostenible.
Cal tenir present, que els nostres municipis ja no poden créixer de la mateixa manera que ho han fet en els darrers anys. En el propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de les estructures han de ser la nostra premissa.
Canviem el paradigma, és la fallida del model de la plusvàlua, el que ens porta a optar per estratègies urbanes
enfocades en el reciclatge del sòl urbà i deixar de prioritzar l’extensió de la ciutat en espais oberts. És, doncs,
una oportunitat d’endreçar i millorar el que s’havia fet fins ara.
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El procés de transformació dels nostres municipis serà molt més lent i, per tant, ha de ser més reflexiu i, alhora,
més flexible, ja que buscarem al màxim l’eficiència i la rendibilitat dels recursos tant en l’àmbit econòmic, com
en el social i el mediambiental.
L’actuació de l’Ajuntament i els organismes amb competències urbanístiques han de ser el màxim de transparents i abandonar l’opacitat vers els ciutadans. Per això, també cal una implicació dels ciutadans (coresponsabilitat) en la comprensió de la disciplina urbanística.
Millorem les eines que permetin que els ciutadans no experts puguin entendre els processos que succeeixen
amb el planejament urbanístic; cal ser molt més transparent, la transparència no es pot limitar només a donar
accés als documents i als procediments.
Aquest nou urbanisme no pot oblidar la incorporació dels reptes tecnològics i socials presents en les aportacions entorn al concepte i al paradigma de les ciutats intel·ligents.

Municipi ordenat i equilibrat
Mataró es presenta, avui, com un nucli dotat de centralitat i personalitat urbanes suficients com per articular
un espai economic comarcal i regional. La nostra situacio geogràfica, amb unes millores en les comunicacions,
permet que la nostra ciutat pugui jugar un paper de lideratge. Tanmateix cal corregir un seguit de mancances i
defectes.
S’han de superar les realitzacions puntuals aïllades i desconnectades. La visió global de la ciutat (plantejada
en el POUM) s’ha de conjuminar amb les propostes de detall en cada barri. Cal que l’urbanisme esdevingui una
eina per a la igualtat de serveis i oportunitats, i per al foment de la diversitat ciutadana. Des d’aquesta perspectiva, considerem necessària la redacció de plans integrals en tots els barris, que més enllà de les propostes
urbanístiques incloguin propostes socials, que incorporin noves centralitats com a inductores de reactivació del
comerç dels barris, la distribució territorial dels serveis i polítiques d’habitatge que tallin amb l’actual tendència
a la segregació social i d’edats per barris.

Propostes
1. Crear l’Oficina de Revisió del POUM que, amb la participació consensuada de professionals externs de prestigi, comenci a preparar, formant un equip de treball mixt amb els tècnics municipals, les tasques de Revisió del
POUM, tant des del punt de vista tècnic com també en la seva vessant informativa i de participació.

2. Vinculat a aquests treballs, repensar la orientació dels sectors del Sorrall, d’IVECO-PEGASO, de l’entorn de
l’Hospital i el Mataro Parc, de la Ronda Barceló, i fer-ho també amb els seus respectius equipaments.

3. Recuperar la idea del Consell Assessor Urbanístic i aprofundir en la seva missió, per garantir i fomentar els
drets de participació dels ciutadans i ciutadanes en la definició del municipi. Vetllar perquè tots els projectes
urbanístics portin associada la memòria participativa corresponent.
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4. Planificar les actuacions residencials necessàries per a estudiants, professors i professionals que realitzin els
seus estudis al TCM.

5. Realitzar les actuacions que calguin per a la transformació del Port de Mataró en un pol d’atracció i d’activitat económica, educativa i d’oci, equiparable a altres ports propers.

6. Promoure una estreta col·laboració urbanística, en el planejament i la gestió, amb els municipis veïns de
Cabrera, Argentona, Llavaneres,… Especialment cal coordinar-se en la delimitació i tractament dels corredors
verds, espais agrícoles, polígons industrials, polígons residencials, serveis supramunicipals i xarxa viària.

7. Estudiar l’ús provisional com a aparcament dels solars sense edificar de la ciutat, com per exemple on hi
havia l’antiga fàbrica de Can Fàbregas.

8. Promoure la utilització temporal dels solars públics i privats inactius per a la realitzacio de projectes de
caràcter social, d’acord amb veïns i propietaris.

9. Revisar el catàleg de patrimoni local per preservar els béns culturals d’interès local en tots els vessants —
històric, natural, arqueològic...—, fent una especial atenció al patrimoni arquitectònic, entès des del paisatge i
com a paisatge i no des de l’element singular, però també al patrimoni documental, etnogràfic i històric.

10. Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de façanes, aplicació de la
carta de colors i de materials, enjardinaments...

11. Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, i promoure polítiques d’ordenació del
territori que facin impossible la creació d’un continu urbà amb els municipis veïns.

12. Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura viària i de serveis.
13. Fugir del sistema de creació d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen
un cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població, optant en la mesura del possible per reduir-les
—mitjançant la compactació— o fins i tot per extingir-les.

14. Tot i que els ajustos pressupostaris han comportat la congelació de les convocatòries dels ajuts previstos
en la Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions, la Llei continua vigent com a instrument per afavorir la regulació de les urbanitzacions ja construïdes, dotar-les dels serveis públics bàsics i impulsar polítiques
que garanteixin la convivència d’usos per fer front als costos del creixement difús, per la qual cosa caldrà estar
amatent a la redacció dels programes d’adequació previstos, quan sigui oportú.

15. Redacció de mapes de soroll orientats a actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació acústica a què està exposada la població i la preservació i millora de la qualitat acústica del territori.

16. Establir, mitjançant ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones residencials del municipi.
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17. Afavorir, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri entre els
diversos formats d’oferta.

18. Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació d’aparcaments, perquè afavoreixin el
comerç urbà tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència destacada de l’activitat comercial.

19. Impulsar polítiques contundents amb la protecció de la legalitat urbanística.
20. Millorar l’organització dels serveis municipals d’aquesta área, per tal d’agilitzar l’atenció al públic i reduir
els temps mitjans de resposta. Realitzar les actuacions necessàries per resoldre les llicències d’obres menors en
un màxim de quinze dies i les d’obres majors en un màxim de dos mesos.

21. Impulsar una decidida política de rehabilitació i dignificació del centre.
22. Afavorir aquelles operacions de rehabilitació que incloguin habitatge social, a partir de l’aprofitament dels
elements de patrimoni industrial existents.

Municipi compacte
Volem una ciutat compacta i sostenible, una ciutat en què prevalgui la qualitat sobre la quantitat. Una ciutat
que opti pels desenvolupaments interns, per la rehabilitació, la recomposició i la redefinició per sobre dels
creixements externs, amb noves construccions.
Una ciutat que sàpiga que els recursos són escassos i que els optimitza: menys expansió, més densitat; menys
despesa, més aprofitament. Una ciutat que prioritzi el transport públic en totes les seves versions: ferrocarril
i autobús. Una ciutat en que el comerç i l’habitatge s’entronquin i donin vida als carrers. On es pugui arribar a
peu o en bicicleta a tot arreu, i en poca estona. Al forn de pa i al centre d’atenció primària. A l’escola i al local de
copes. Al restaurant i a la biblioteca. On per anar a comprar no ens calgui agafar el cotxe. En definitiva, que no
haguem de fer malabarismes per aconseguir conciliar els múltiples espais de la nostra vida: familiar, laboral i
individual.

Propostes
1. Promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu, dens, policèntric, multifuncional i
participatiu: la ciutat complexa.

2. Continuar amb la voluntat de delimitar les zones de creixement urbanístic de Mataró, estenent la ciutat entre els límits naturals que conformen les rieres de Sant Simó i d’Argentona, sense sobrepassar-les, i evitant nous
usos residencials per sobre de l’autopista.

3. Engegar estratègies per alliberar sòl allà on sigui necessari per tal de dotar els barris de tots els equipaments escolars, esportius, etc. que necessita la ciutat compacta, per estructurar-la i crear noves centralitats.
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4. Fer propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana, coordinant la legislació urbanística amb els programes de rehabilitació dels plans d’habitatge.

5. Ressituar sectors de creixement dispersos previstos en anteriors planejaments, com a creixements del municipi per afavorir la compactació del territori, la protecció del sòl i la gestió sostenible de l’urbanisme.

6. Fer les reserves de sòl a les zones de nova urbanització, especialment les zones del Front de Mar.
7. Fer del sòl industrial un dels principals actius de la ciutat, alhora que pugui lligar-se amb la resta del teixit
urbà, mitjançant una mixtura d’usos eficient i segura. Canviar-ne la visió, perquè el sòl industrial també és ciutat
i, per tant, cal dignificar-lo.

8. Disposar de prou espai d’aparcament i de parada per a persones discapacitades, per al transport escolar i
de passatgers, per als taxis i per al veïnat amb infants, malalts i gent gran.

Municipi al servei de les persones
1. Aprofitar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el passeig i l’esport on es pugui
anar amb bicicleta o, simplement, caminar amb una relativa tranquil·litat.

2. Racionalitzar l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda,
lluitant especialment en l’eliminació de les barreres arquitectòniques.

3. Crear circuits urbans per a la pràctica de l’esport.
4. Fomentar, on sigui possible, la creació de centres educatius integrats —infantil, primària i secundària.
5. Actuar per afavorir una bona convivencia entre l’ús residencial i altres usos, per millorar la qualitat de vida
de la ciutadania.

6. Dissenyar i construir una xarxa d’equipaments públics perquè la ciutadania tingui garantida la cobertura de
les seves necessitats.

Municipis amb veritables espais públics
1. Crear “l’anella verda de Mataró” com a ruta que connecti els espais verds que envolten la ciutat de riera a
riera i de muntanya a mar: Riera d’Argentona, Turó de Cerdanyola, La Llàntia, Cirera, Vista Alegre, riera de Sant
Simó i Passeig Marítim.

2. Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure, de les diferents zones
del nucli urbà, entre ells i amb els espais naturals més adequats de l’entorn del nucli.

3. Potenciar els espais oberts que compleixin una funció compensadora de les activitats urbanes i formin part
essencial del patrimoni paisatgístic del municipi.
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4. Dignificar l’espai públic com a contenidor de les relacions socials, pacificant-lo, on el vianant sigui l’actor
principal i no com fins ara, que ho ha estat el transport privat. Són espais acollidors on es pretén crear la cultura
de l’espai públic compartit, on predomina la convivència, l’estada, el joc.

5. Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva de gènere, de manera que es puguin aconseguir
espais integradors on es barregi la gent i on la seguretat sigui un factor a considerar, perquè tothom s’hi senti
còmode. Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un factor de seguretat.

6. Afavorir i assegurar la creació i el bon manteniment dels espais verds, concebre aquest espais com a infraestructura ecològica que relliga la ciutat.

7. Afavorir, quan sigui possible, que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels carrers,
procurant que no siguin inferiors a 1,5 metres a cada costat i, en el cas de carrers de poca amplada, tendir a
convertir-los en zones de preferència per a vianants.

8. Potenciar la pràctica esportiva en els espais verds, de manera que se’n fomenti el respecte i la recuperació
en favor de la ciutadania.

9. Redactar el pla d’accessibilitat municipal i adaptar, en la mesura de les possibilitats, l’espai públic de les
nostres poblacions a aquest pla.
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SOSTENIBILITAT
La sostenibilitat és un concepte global que integra els aspectes econòmics, socials i ambientals i que esdevé un
autèntic full de ruta per a l’acció política.
No podem destriar o separar, per exemple, la igualtat d’oportunitats de les polítiques de transport públic, ni
l’urbanisme de la contaminació, ni l’equilibri de rendes del dret a l’accés a un medi saludable, ni la gestió dels
recursos naturals de l’activitat econòmica.
La sostenibilitat no és, doncs, una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de
vida, la justícia social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.
Mataró s’ha de veure com un sistema en interacció amb el seu entorn, i aquest punt de vista ha de regir el
nostre plantejament en dissenyar la ciutat, que contribueixi a un nou model de desenvolupament orientat a la
millora constant de la qualitat de vida dels mataronins, sota paràmetres i criteris del segle XXI.
Mataró ha de ser una ciutat ambientalment sostenible, funcionalment eficient i socialment justa. La sostenibilitat és un concepte global que integra des d’aspectes econòmics, fins a socials i ambientals, convertint-se en
bitàcola de l’acció política
S’ha de continuar creant una cultura de respecte als hàbits de vida i les formes de consum que eviti el malbaratament de recursos. Les polítiques dissenyades hauran d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials de Mataró, marcant l’estratègia cap a l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora
de la qualitat de vida perdurables. I en aquest sentit, la defensa del medi ha de ser un dels principals referents
d’actuació.

Desenvolupament local sostenible
L’Ajuntament ha de traçar estratègies de desenvolupament local sostenible que aniran més enllà de la durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han
d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar el full de ruta cap a
l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables.
Calen polítiques valentes per fomentar la producció i el consum local mitjançant el planejament general, s’han
de crear des de la base les condicions necessàries per aconseguir una economia de proximitat; és per això que
són fonamentals las polítiques de cooperació entre municipis.
Els ciutadans han d’incorporar l’espai agrari com un equipament més de la ciutat i, per tant, hem de dotar
aquests espais de la rellevància que es mereixen.
Cal tenir molt present les aportacions entorn el concepte i el paradigma de les ciutats intel·ligents (smart cities),
un nou concepte que cal tractar globalment, i no deixar-nos enlluernar per les propostes de les grans corpora-

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

cions que, darrere d’aquest nou concepte, només hi tenen l’incentiu econòmic lligat als canvis tecnològics.

Una planificació i gestió sostenibles
L’agenda 21 és l’eina básica de gestió ambiental a partir de la qual s’han d’estabilr totes les planificacions, establiment de regulacions i execució de polítiques mediambientals, també a nivell municipal.

Propostes
1. Impulsar una planificació harmònica entre els usos humans, la funcionalitat i el patrimoni natural que garanteixi un medi local —urbà, rural o forestal— de qualitat, i que esdevingui pol d’atracció d’activitats de qualitat.

2. Promoure una planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el paisatge, els espais
protegits, les capacitats productives del sector primari i de la indústria de transformació derivada de la producció agroalimentària.

3. Elaborar plans de gestió i preservació en l’àmbit local dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic,
o que compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. Aquests espais no han de ser considerats
només com a espais residuals per a futurs creixements.

4. Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per garantir-ne
el manteniment a mitjà i llarg termini.

5. Impulsar la preservació activa del sòl no urbanitzable i perseguir de manera eficaç les infraccions urbanístiques.

6. Impulsar la protecció d’espais lliures amb diferents tipus de valor —biològic, paisatgístic, fluvial...— com a
garantia d’una protecció del sòl i de l’espai no urbanitzable del nostre país.

7. Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les masses forestals, i
elaborar plans de gestió i preservació dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic.

8. Ordenar les hortes marginals per dignificar-les i que esdevinguin un element enriquidor del paisatge periurbà.

9. Continuar el suport municipal a la xarxa d’horts urbans i també a tots aquells projectes defensors del model
de sobirania alimentària.

10. Potenciar la gestió forestal com a eina per a prevenir els incendis forestals en el terme, i en especial, per a
protegir les urbanitzacions situades en zones forestals.

11. Mantenir, recuperar i millorar la xarxa de camins rurals tradicionals i del pla de vigilància contra incendis
forestals.
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12. Potenciar la participació del teixit associactiu en la gestió del territori mitjançant acords de custòdia, tant
en l’àmbit de boscos, com en platges i conreus.

13. Elaborar ordenances municipals de protecció del medi natural i urbà i de defensa del paisatge.
14. Avaluar els riscos i les conseqüències dels fenòmens naturals propis del nostre clima mediterrani —aiguats, incendis forestals, ventades, etc.— i actualitzar els plans de protecció civil de tipus especial i territorial.

15. Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les diverses zones
del nucli urbà entre si i amb els espais naturals més adequats de l’entorn de Mataró.

16. Recuperar les rieres d’Argentona i de Sant Simó amb criteris d’integració paisatgística i de restauració i
protecció dels seus ecosistemes agraris i naturals.

17. Vetllar per la protecció del Turó de Cerdanyola i els seus entorns.
18. Vetllar per la protecció Parc Forestal.
19. Restaurar i protegir les dunes de les platges.
20. Vetllar per la protecció i conservació de l’alguer.
21. Recuperar el mapa sònic de Mataró i endegar les accions necessàries per reduir les molèsties als veïns,
amb especial interès per la contaminació de les autopistes als veïnats de Cerdanyola, la Llàntia i Rocafonda, a
les àrees de confluència d’activitats d’oci i residencial, i a l’àrea de la N-II i la zona de la parada d’autobusos.

22. Defensar els interessos dels mataronins en la planificació i execució de infrastructures, minimitzant-ne
l’impacte ambiental (visual, soroll...). Evitar la planificació i construcció d’infraestructures innecessàries.

Energia eficient i 100 % renovable
Una de les qüestions estratègiques més importants en aquest moment és el consum energètic del país, desbocat tant en termes relatius com absoluts, amb un elevat consum per càpita i amb dependència de l’exterior.

Propostes
1. Continuar amb els plans de millora i eficiència energètica de Mataró, a partir de l’Agenda 21.
2. Revisar en profunditat l’acord i els termes de venda de la majoria d’accions de MESSA (Mataró Energia Sostenible) a l’empresa Gas Natural per part del govern actual.
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3. Continuar reduïnt el consum energètic de l’enllumenat públic energètic i completar l’adaptació a la Llei de
contaminació lumínica.

4. Aconseguir que els edificis públics siguin sostenibles i energèticament eficients amb un pla d’estalvi i eficiència energètica. En aquest sentit, ampliar el projecte de reducció del consum en un 10% que ara s’està fent
en alguns equipaments.

5. Promoure la iniciativa privada per a la producció d’energia distribuïda a escala micro, mini i comercial i l’aplicació de criteris i tecnologies de la gestió intel·ligent de xarxes.

6. Fomentar la construcció d’edificis municipals amb criteris ambientals -bioclimàtics i de funcionalitat. Promoure modificacions en les instal·lacions municipals per anar incorporant criteris de sostenibilitat.

7. Aprofundir en les bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclusivament o prioritàriament energies renovables.

8. Fomentar, mitjançant subvencions directes o bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació d’energia
solar tèrmica en els edificis en què que encara no és obligat i altres mesures d’estalvi energètic als edificis construïts.

9. Promoure, allà on sigui adient, els miniparcs eòlics en terrenys o instal·lacions públiques, promovent especialment la participació ciutadana en la inversió local.

10. Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció pública —habitatges o polígons—, mitjançant la fórmula de lloguer de sostres, extensiu a sostres privats.

11. Estendre l’ús de biocombustible i/o de vehicles elèctrics a les flotes de vehicles de servei públic, inclosos
aquells que presten serveis de manera externalitzada.

12. Promocionar també l’ús de vehicles elèctrics o propulsats amb biocombustible en el sector del taxi.
Aigua
A Mataró, com arreu del nostre país, l’aigua és un bé escás. La gestió de l’aigua no és només reduir costos i
millorar-ne l’eficiència, sinó que també és aplicar mesures que ajudin a millorar-ne la sostenibilitat.

Propostes
1. Revisar el Pla Director de l’aigua (2011-2025) per anar-lo adequant a les necessitats futures.
2. Avaluar la viabilitat dels sistemes de dessalinització de baix cost, basats en les noves tecnologies.
3. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre el veïnat —filtres d’aireig d’aigües, cisternes de doble descàrrega...
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4. Promoure l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’actituds.
5. Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com la de les piscines públiques.
6. Elaborar un pla de mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels recursos hídrics locals.
7. Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges, així com la doble xarxa de
pluvials en les noves promocions urbanístiques i en les rehabilitacions del nucli urbà.

8. Continuar promovent trams de tarifació que afavorexin un ús més racional de l’aigua.
9. Fomentar la presencia d’experts professionals com a assessors independents en el Consell d’Administració
d’Aigües de Mataró, per implicar el teixit civil en la gestió d’un bé com és l’aigua.

Residus
L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en la generació de residus, especialment pel que fa als envasos i embalatges, que posa en crisi el sistema de gestió.
L’estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys residus i, per l’altre, aconseguir
que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament.

Propostes
1. Promoure el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte als hàbits i les polítiques de reciclatge.

2. Establir un pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per
avançar cap a aquests objectius.

3. Millorar la gestió dels residus potenciant la seva minimització, la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria,
aconseguint la seva ampliació d’acord amb les necessitats de la ciutadania.

4. Aprofitar les noves deixalleries mòbils, que faciliten la recollida de petits residus sense haver de desplaçar-se a la deixalleria, per difondre la necessitat i els avantatges del reciclatge.

5. Explorar l’aplicació de noves tecnologies que permetin transformar els residus en energia, tendint cap a
l’objectiu de residu zero.

6. Millorar l’eficiència del sistema de recollida del material dels contenidors d’envasos, vidre i paper, per exemple amb sistemes de detecció de quan estiguessin plens. D’aquesta manera s’evitaria l’amuntegament de deixalles al voltant d’aquests contenidors i la conseqüent falta de netedat.
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7. Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa, etc.

8. Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.

9. Establir una més justa repercussió als usuaris del cost del servei de recollida de residus comercials.
Patrimoni natural
1. Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni natural de Mataró com a element que configura la identitat local i potenciar-la com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica.

2. Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals.
3. Promoure els itineraris i centres d’interpretació de natura, històrics i d’interès etnològic.
Contaminació / qualitat del medi:
1. Promoure les implantacions industrials i productives baixes en emissions de carboni.
2. Promoure campanyes locals per a l’eliminació de les bosses de plàstic, prioritàriament en equipaments municipals, com els mercats municipals.

3. Generalitzar l’ús d’asfalt sonoreductor en la nova pavimentació de carrers i la instal·lació de pantalles acústiques —naturals o artificials— en punts problemàtics de Mataró.

4. Desplegar, aplicar i fer complir la normativa municipal de contaminació acústica, sobretot en aquelles places
i àrees urbanes on poden conviure activitats d’oci amb la residencial.

Protecció dels animals
1. Continuar treballant per la dignificació i el respecte de la vida dels animals amb qui compartim tant els espais urbans com els rurals o naturals.

2. Elaborar programes transversals i interdepartamentals per socialitzar la necessitat de l’adopció, el no-abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.

3. Treballar de forma mancomunada i coordinada entre entitats locals (SPAM) i supramunicipals per a la millora constant de les condicions de vida a les instal·lacions que acullen animals.

4. Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença responsable adreçats als escolars.
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Educació en la sostenibilitat
1. Elaborar campanyes educatives i formatives sobre les repercussions ambientals de la nostra quotidianitat,
orientant-les a l’impacte sobre la presa de decisions de la ciutadania.

2. Fomentar el coneixement en l’ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del coneixement
del patrimoni natural, del coneixement del cicle dels residus, de l’impacte de les emissions, etc.

3. Promoure, com a mínim, un gran esdeveniment anual dirigit al coneixement i a la conscienciació ambiental
de la ciutadania.

4. Promoure la creació d’horts urbans ecològics.
5. Difondre el coneixement del medi natural i urbà a la societat, fomentat les activitats de descoberta i promoció actuals.
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LES CIUTATS INTEL·LIGENTS,
UNA VIA CAP A L’EXCEL·LÈNCIA
Un projecte smart city (ciutat intel·ligent) és un motor de transformació de les viles i ciutats, amb un ventall
de noves prestacions en l’àmbit dels serveis públics, que ha de permetre millorar-los en una trajectòria cap a
l’excel·lència.
La ciutat intel·ligent i amable és la que implementa les eines en l’àmbit de les noves tecnologies per situar el
ciutadà com a coresponsable en la governança dels nostres municipis. Per tant, permet aprofitar el potencial
tecnològic amb l’objectiu de fer de les ciutats i viles territoris més eficients tant en l’àmbit econòmic i mediambiental com més amables i de bon conviure en l’àmbit social.

Posem la tecnologia al servei de la ciutadania i la qualitat de vida
Certament, hi ha un ús i abús del terme smart i se’n fa una clara utilització per maquillar serveis i polítiques en
què la innovació és escassa. La ubicació en aquest marge d’indeterminació permet a moltes ciutats autodenominar-se smart amb un lleuger bany de màrqueting i poca tecnologia, innovació i valor afegit en la prestació
dels serveis.
Les veritables ciutats intel·ligents van de coses útils i senzilles, de convivència, de compromís amb la cosa pública i no únicament d’aplicacions tecnològiques que envaeixen el nostre dia a dia. Es tracta de crear un ecosistema a la ciutat on s’identifiquin les capes d’intel·ligència, es coneguin els recursos i es perfili la cadena de valor
dels serveis públics, tant per al ciutadà que busca qualitat de vida com per al ciutadà emprenedor que cerca
oportunitats.
L’estratègia de la ciutat intel·ligent passa per conèixer el ciutadà i les seves tendències. És l’estratègia del ciutadà hiperconnectat, la que ajudarà a entendre i configurar les noves viles i ciutats del futur amb la intel·ligència
ciutadana i col·lectiva. Per tant, el ciutadà n’ha de ser el protagonista actiu. No es pot generar un procés d’orientació tecnològica de la ciutat intel·ligent de qualsevol manera. Abans, cal conèixer el perfil tecnològic de la
ciutat, el seu rol i valor actual, així com el perfil dels seus ciutadans dins de l’ecosistema real on es vol configurar
una ciutat intel·ligent.
La tecnologia és una eina per reformular la gestió i l’ús dels espais i serveis de la ciutat, comptant amb una ciutadania que evoluciona en els hàbits urbans, i als quals cal donar resposta. La clau és servir i alhora fer coresponsables els ciutadans, amb la seva participació i el compromís públic, per millorar la vida en comú de la gent.
Per tot això, cal desenvolupar un vector estratègic de desenvolupament tecnològic enfocat a tot el municipi,
com a eix cabdal en l’evolució dels propers anys. Aquest eix ha de garantir la millora de la qualitat de vida de la
ciutadania, bo i aportant millores substancials al municipi. Volem la nostra ciutat sostenible, autosuficient i altament productiva i eficient. Volem un municipi connectat (tecnològicament) amb el seu territori i el seu entorn,
que tingui un paper clau en el seu desenvolupament i on l’espai públic esdevingui un dels millors indrets per
viure en harmonia.
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El valor del coneixement, la innovació i el capital social
Més enllà de la tecnologia (l’eina), els veritables conceptes que no poden restar en un segon pla són el coneixement, la innovació i la inversió social per generar capital humà i capital social.
El canvi de tecnologia (quan aquesta encara no ha arribat a la màxima rendibilitat) no pot eclipsar i relegar en
un segon pla conceptes clau com la inversió social i el capital humà. Per tant, el canvi tecnològic a la ciutat, per
si mateix, no significa automàticament que ja comptem amb un nou model de ciutat fonamentat en la intel·ligència.
Sense el foment del coneixement i la innovació, la nostra ciutat no podrà esdevenir un veritable nou pol d’atracció econòmica, ni generarà més eficiència energètica o, per exemple, tampoc podrà excel·lir en la satisfacció del
dret a la transparència i la qualitat democràtica com a valors fonamentals en la gestió pública.
Actualment, la connectivitat s’ha convertit en el veritable motor de la hiperconnexió ciutadana, i és ja gairebé
un servei bàsic. Sens dubte, la hiperconnexió ens pot dotar de grans oportunitats per a la millora sanitària i
educativa, l’escalabilitat dels models de negocis i una infinitat d’opcions en l’àmbit de la innovació social i, sobretot, de com redissenyar els serveis públics.

La gestió de dades per crear valor públic
La ciutat intel·ligent és la que mesura, processa i extreu coneixement de l’allau d’informació que genera la vida
quotidiana en una ciutat. Cal tenir present que és molt important que les ciutats disposin d’una plataforma de
control de les dades massives (Big data) que constantment es generen en un municipi.
És important saber com les obtenim, on les guardem, com les tractem i qui hi te accés. Cal, doncs, desenvolupar,
en la mesura que sigui possible, aquesta plataforma des de l’Ajuntament, per poder-ne tutelar i regular l’ús.
En els propers anys, la generació i l’explotació de dades anirà en augment de manera exponencial. I d’aquí es
podran inferir en temps real multitud d’impactes que seran útils per generar coneixement per a la millora i l’excel·lència en els serveis públics.
També cal tenir molt present que la generació de dades (de tots els tipus), que en els propers anys es produirà,
serà una nova font de recursos socioeconòmics que les administracions competents hauran de tractar com una
part més dels recursos de les ciutats i les viles del nostre país.
El dinamisme de les ciutats serà alhora font i oportunitat tractora de més i millors activitats. Més enllà de saber
com ara tractem l’aigua, l’energia i els residus, de com reparem el mobiliari urbà, també hi ha en joc el coneixement de l’evolució d’usos i costums en l’espai públic, saber com produïm, com consumim, etc.
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Algunes aplicacions pràctiques
• Mobiliari urbà, equipaments i patrimoni. Un element clau són el Sistemes d’Informació Geogràfica
(GIS), que permeten, a part de tenir tota la informació per capes especifiques, com per exemple la topogràfica
o la urbanística, geolocalitzar tots els elements físics del nostre municipi, i que ens permetran millorar-ne la
gestió, com també planificar les nostres futures accions. Es poden geolocalitzar tots els arbres, el parc mobiliari,
els equipaments, etc.

• Aplicació en la recollida de residus. La recollida de residus és un dels sectors en què més s’està
implementant la tecnologia, bàsicament en l’aplicació de sensors, ja sigui en els contenidors, que permeten el
control del volum ocupat, o bé en els camions, per poder controlar el pes de cada contenidor recollit, amb l’objectiu de reduir al màxim els desplaçaments dels camions de recollida, alhora que aquest fet pot significar una
reducció en l’emissió de CO2 i menys molèsties per als veïns.

• Enllumenat públic. Respecte a l’enllumenat públic, cal fer un canvi progressiu cap a la tecnologia LED, ja
que aquesta tecnologia permet una eficiència en el consum energètic molt important. Ara bé, aquest canvi ha
de ser planificat i segons un criteris d’eficiència; cal tenir molt present quin és l’estat de l’amortització de tecnologies del municipi i que encara s’han de rendibilitzar abans de substituir-les.

• Consum d’energia i aigua. Un dels aspectes en què hi ha més recorregut és en el control del consum
energètic en els equipaments públics, optimitzant els consums energètics, els consums d’aigües, etc. per fomentar l’estalvi econòmic i augmentar la rendibilitat de l’equipament.

• Mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, es poden implementar sensors en el vehicles públics, taxis, etc., geolocalitzar-los en tot moment i poder donar servei de l’estat del transport públic i dels eixos viaris a la ciutadania. Es
pot dotar, com així ja es fa a Mataró, de Wi-Fi lliure els busos, per atreure els joves a l’ús d’aquest servei i disposar un panell d’informació a les catenàries, on s’informi, per exemple, de quin és el temps d’espera per al proper
bus, molt pràctic per a la gent que no té, en molts casos, connexió, especialment adreçat a la gent gran.

• Aparcament. La monitorització de les zones blaves mitjançant sensors d’ocupació permeten múltiples
solucions. Es pot aplicar en determinades zones o pàrquings, d’acord amb la gestió de la mobilitat, a determinades tarifes per al turisme o en zones preferencials per a residents, on es disposi d’un temps gratuït limitat
d’estacionament, o també en zones comercials.

• Open data. Una altra eina que hem de potenciar és l’obertura de les dades que es generen al nostre municipi, el conegut Open data. Aquest fet que ha de permetre al ciutadà tenir accés al màxim nombre de dades
possible, alhora que també ha de ser una plataforma d’informació per poder desenvolupar futures activitats
econòmiques per als ciutadans. Parlem, per exemple, d’aplicacions mòbils que donen informació al ciutadà o
d’altres que permeten comunicar el ciutadà amb l’Ajuntament. En definitiva, tot allò que es pugui desenvolupar
amb les dades que es generen al municipi, des de l’Ajuntament o des del món privat.

• Portal d’innovació social com a “control de demostració”. Un projecte que, lligat tot això, pot
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ser un “control de demostració” que, bàsicament, és definir un espai per poder difondre totes les millores que
s’estan implementant al municipi. Amb un objectiu molt clar, difondre què s’està fent des de l’Ajuntament en
aquesta matèria. Es vol educar (punt de pas per les escoles) i exportar el model a la llars dels nostres ciutadans,
demostrant que l’eficiència és clau en tots els àmbits.
Mataró ha començat a desenvolupar el concepte de ciutat intel·ligent en els últims anys i cal que aquesta nova
concepció de la ciutat sigui un dels eixos fonamentals del govern dels propers anys, i en aquest sentit, considerem clau destinar-hi tots els recursos necessaris, perquè a banda de comportar una nova manera de pensar la
ciutat, a mitjà termini es veuran clarament compensats aconseguint reduccions de la despesa en molts àmbits i
una millora dels serveis que s’ofereixen a la ciutadania.

Propostes
1. Crear una àrea de l’Ajuntament per desenvolupar i posar en pràctica el concepte de ciutat intel·ligent, de manera transversal, amb les corresponents dotacions econòmiques i de recursos tècnics i humans. Aquesta àrea, a
través de la innovació, donarà servei i optimitzarà la gestió de totes la resta d’àrees.

2. Continuar potenciant Mataró com a ciutat intel·ligent amb la inclusió per exemple en projectes com el recentment desenvolupat per la Diputació de Barcelona, consistent en una plataforma tecnològica al servei dels
sis municipis participants en el mateix, que incorpora dades de diferents fonts (sensors i altres dispositius i informació aportada per l’Ajuntament i per la ciutadania) que després d’analitzar-se serviran per una millor presa
de decisions i de la gestió municipal.

3. Continuar potenciant el servei de Wi-Fi lliure a tots els equipament municipals, a la xarxa d’autobusos, i a
diferents punts de la via pública.

4. Creació de diverses aplicacions per a dispositius mòbils que donin informació a la ciutadania i també d’altres mitjançant les quals la ciutadania pugui interactuar amb l’Ajuntament. Com a exemples d’aplicacions:

• una aplicació per conèixer en tot moment la posició dels diferents autobusos de Mataró Bus i la
distància de parada més pròxima

• una aplicació per comunicar a l’Ajuntament qualsevol incidència per exemple en la senyalització,
desperfectes en el mobiliari urbà, falta de neteja viària,...

• una aplicació per poder pagar la zona blava des del telèfon mòbil, pagant pel temps exacte d’estacionament

5. Potenciar la gestió online de tots els tràmits i serveis de l’Ajuntament.
6. Potenciar les aplicacions per a mòbils fetes per usuaris o per empreses privades però que tinguin continguts relacionats amb la ciutat que puguin servir per a tothom.
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7. Creació del portal de la innovació social per tal que la ciutadania estigui informada en tot moment de les
millores que s’estan portant a terme al municipi.

8. Creació del portal de dades obertes per tal que la ciutadania pugui tenir accés a totes les dades públiques
en formats digitals i estandarditzats per tal de fomentar la seva reutilització des de múltiples vessants, ja sigui
des de l’àmbit personal com des de l’empresarial.

9. Creació de la carpeta del ciutadà, un espai dins la pàgina web on qualsevol ciutadà pugui consultar i guardar
tota la documentació relativa als diferents tràmits amb l’administració (impostos, multes...)

10. Creació de la identitat digital perquè els ciutadans que vulguin puguin accedir als serveis o tràmits de
l’administració des de qualsevol dispositiu mòbil.

11. Potenciar el servei de teleassistència per a gent gran i persones amb dependència.
12. Crear punts de càrrega per a vehicles elèctrics públics i gratuïts, repartits per la ciutat.
13. Posar semàfors intel·ligents que s’activin mitjançant un petit comandament i que permetin per exemple activar un indicador acústic per a les persones cegues quan el semàfor està verd, o que permetin als conductors
del Mataró Bus canviar el semàfor de vermell a verd quan per qüestions de trànsit sigui possible. De la mateixa
manera aquests semàfors intel·ligents permeten generar rutes ràpides amb semàfors en verd, per als diferents
vehicles com ara ambulàncies, policia o bombers, en casos d’emergència.

14. Crear punts de càrrega al carrer per a dispositius mòbils.
15. Crear una xarxa de sensors per als contenidors d’escombraries que permeti optimitzar-ne la recollida.
16. Crear una xarxa de sensors a les diferents zones d’aparcament de la ciutat per tal d’oferir als usuaris informació i diferents serveis relacionats amb l’aparcament i la mobilitat.

17. Implementar un pla de protecció del mobiliari urbà per evitar-ne el robatori, mitjançant un líquid que conté
ADN sintètic amb el qual es pintarien tots els elements d’aquest per tal d’identificar-los.
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HABITATGE
Des d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la
configuració de l’espai cívic. L’accés a un habitatge d’acord amb l’evolució de la renda de les famílies ha estat
una de les principals preocupacions ciutadanes en els anys de la bombolla, que els plans d’habitatge no van
resoldre, entestats a fer solvents els insolvents atrapats per una dinàmica de preus conseqüència directa del
model econòmic sense resoldre’n les causes i, en l’escenari postcrisi, evitar l’exclusió social residencial derivada
dels desnonaments ha esdevingut la principal prioritat de qualsevol política d’habitatge.
La negativa de l’Estat de resoldre el problema dels desnonaments hipotecaris i la dació en pagament proposada pel Parlament de Catalunya amb la Resolució 722/IX de 18 de juliol de 2012, la migradesa del Fons Social
d’Habitatges creat per l’Estat amb habitatges de les entitats financeres, sense incloure una part dels de SAREB,
només 1.092 a Catalunya, ha deixat els poders públics de Catalunya en una situació d’emergència social.
Tot i que els problemes relacionats amb l’habitatge s’esdevenen sempre sobre un municipi, no és fàcil definir polítiques municipals al marge dels plans d’habitatge de la Generalitat i, lamentablement, de l’Estat, que,
malgrat els estatuts d’autonomia segueix fent plans d’habitatge emparats en l’article 149.1.13 de la Constitució,
planificació general de l’activitat econòmica.
La darrera legislació local de l’Estat, la coneguda Llei 27/2013, amb l’enduriment de l’estabilitat pressupostària,
tampoc ajuda. Com és sabut i de manera expressa, s’estableix que les polítiques de promoció i gestió d’habitatge protegit només es poden fer amb criteris d’equilibri pressupostari; que altres competències complementàries
dels municipis, més enllà de les pròpies, només es poden fer si no es posa en risc l’equilibri pressupostari i,
finalment, la prestació de serveis públics mitjançant empreses públiques no admet pèrdues, i estableix el 31 de
desembre de 2014 com a data límit per reequilibrar-les o dissoldre-les.
Tot i això, és sempre en un municipi on es concreta la demanda d’habitatge, els problemes d’accés, on hi ha
teixits urbans degradats, on hi ha parc vacant i assetjament immobiliari, infrahabitatge, sobreocupacions de
pisos i la problemàtica derivada de la pèrdua de l’habitatge per execucions hipotecàries o per insolvència per
fer front al pagament del lloguer.
Dit això, els ajuntaments poden dur a terme un gruix d’actuacions sota el paradigma de la política d’habitatge
com a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística.
Defensem que l’habitatge és una peça fonamental en la configuració de l’espai cívic.
L’habitatge, com a conseqüència de l’actual context socioeconòmic, s’ha convertit més en un bé que en un dret,
i són moltes, les famílies que han estat o poden ser desnonades en els propers anys; per això, l’acció principal
des dels ajuntaments no pot ser una altra que vetllar per l’habitatge de les famílies que poden perdre’l.
Cal actuar fermament contra els desnonaments exprés, en la mesura que l’Ajuntament pugui.
Estem immersos en un canvi radical del paradigma en les polítiques d’habitatge dels darrers anys, hem passat
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de la construcció a la gestió i la rehabilitació del parc actual.
Cal dedicar especial atenció a l’habitatge protegit i concebre’l com un estoc social al servei de diverses generacions, i defensar que la producció d’habitatge protegit no pot suportar un etern tornar a començar cada 10
o 15 anys per la desqualificació de l’habitatge protegit que fa que tot l’esforç públic es dilueixi en el no res i els
habitatges s’incorporin al mercat de renda lliure com si mai no haguessin estat protegits. Cal liderar-ho des
de l’Ajuntament mitjançant iniciatives per aconseguir la preservació del sòl i dels parcs d’habitatge de propietat municipal, règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de
superfície, la concessió administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu. És estratègic, ateses les dificultats
locals, d’invertir en la compra de sòl i de col·laborar amb la creació d’un mercat secundari d’habitatge protegit,
sense que s’incorpori al mercat de renda lliure.
Hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives d’habitatge
i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, garantir-ne la propietat pública i deixar de
vendre els aprofitaments urbanístics per finançar despesa municipal, assajant noves formes de propietat, com
ara el dret de superfície i el dret d’ús com a model de gestió. S’ha d’afavorir un nou sector empresarial fins ara
testimonial que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície, i mecanismes financers que facilitin la canalització d’estalvi particular cap a una activitat immobiliària no especulativa i sostenible.
En aquest sentit, hem de rehabilitar i renovar els edificis per millorar al màxim les seves prestacions, perquè
aconsegueixin el màxim desenvolupament funcional programàtic, confort i eficiència amb la mínima demanda
energètica on es puguin incorporar al màxim les energies renovables.
Potenciem, doncs, una nova activitat econòmica fonamentada en la rehabilitació i la renovació, per aconseguir
la millora de les prestacions dels edificis, la protecció del patrimoni, la gestió racional del parc d’habitatges i
l’eficiència energètica.
La política d’habitatge com a servei d’interès general vinculada, en part, amb la política urbanística. El compliment del mandat de solidaritat urbana com a horitzó
Les mesures tendents a garantir l’accés a l’habitatge de les persones que no disposen de prou recursos són una
obligació dels poders públics, d’acord amb l’article 26 de l’Estatut.
La declaració de servei d’interès general de les polítiques de provisió d’habitatges protegits de l’article 4 de la
Llei del dret a l’Habitatge, pendent de desenvolupar en profunditat i assumir-ne els continguts, d’acord amb el
pòsit que té en l’actual legislació europea, ha de guiar la política d’habitatge, reforçant els programes que actualment es configuren com a mínims a la legislació catalana vigent i creant els que calgui, però, sobretot, constituint un parc d’habitatge protegit equiparable als europeus del nostre entorn, que configuri un estoc social al
servei de diverses generacions. (D’acord amb les dades de la Taula del Tercer Sector d’octubre de 2014, només
un 2 % dels habitatges de Catalunya són de lloguer social o règims assimilables, davant la mitjana europea de
la UE-15, aproximadament un 15 %, que vol dir aproximadament 60.000 habitatges quan, a Catalunya, en farien
falta a l’entorn de 230.000, com a mínim —sumant-hi les 65.000 famílies en risc d’exclusió social i els 69.000
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sol·licitants d’habitatge protegit).
L’article 47 de l’Estatut obliga els poders públics catalans a generar prou sòl per a la promoció d’habitatge
protegit com a principi rector, i no es deroga en temps de crisi. La reflexió des del planejament urbanístic de les
reserves necessàries de sòl per a habitatge protegit d’acord amb la Memòria Social del planejament o el Programa d’Actuació Urbanística Municipal és el fonament bàsic perquè hi hagi sòl per a la promoció d’habitatge
protegit de promoció pública o privada.
Les obligacions de servei públic pròpies dels serveis d’interès general situen el dret a l’accés a l’habitatge en
les condicions d’igualtat dels serveis públics i als serveis econòmics d’interès general que preveu l’article 30 de
l’Estatut vigent. I bona administració.
El compliment del mandat de solidaritat urbana, pendent encara de desenvolupament reglamentari a data
d’avui (15 % del parc destinat a polítiques socials en 20 anys), fa necessari no desqualificar els habitatges pel
simple transcurs del temps. Com a mínim, els que deriven de les previsions urbanístiques del sòl necessari per
dotar-nos del parc que permeti assolir el mandat de solidaritat urbana.
La ponderació entre la vinculació de les cessions d’aprofitament urbanístic a sòl per a la promoció d’habitatge
protegit, o per a altres finalitats, també s’hauria de vincular a les previsions del planejament territorial per a
l’assoliment del mandat de solidaritat urbana.
Els ajuntaments poden preservar el sòl i els parcs d’habitatge mitjançant la promoció de l’habitatge protegit
amb règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl, com per exemple el dret de superfície,
la concessió administrativa o la cessió d’ús en règim cooperatiu. Ateses les dificultats financeres locals d’invertir
en la compra de sòl, i la tendència dels plans d’habitatge de manera recurrent a establir terminis de qualificació
molt curts (15 anys en el vigent Pla català de 2014, excepte els municipis de demanda residencial forta i acreditada, en què s’arriba als 30 anys), l’única manera de garantir un estoc social al servei de diverses generacions,
sense que l’habitatge s’incorpori al mercat de renda lliure és aquest, col·laborant de retruc a la creació d’un
mercat secundari d’habitatge protegit, sense que en perdi, però, la qualificació.
Hem de capitalitzar un fort sector social compost pel sector públic local i nacional, les cooperatives d’habitatge i les fundacions, i reforçar els patrimonis públics de sòl i habitatge, ponderant un equilibri raonable en els
diferents usos possibles de les cessions d’aprofitament urbanístic, atesa la dialèctica històrica entre la utilització
que se’n fa per finançar inversions i despesa corrent o amb destí a polítiques d’habitatge. S’ha d’afavorir un sector empresarial fins ara poc reeixit que aposti per la promoció i la gestió de parcs de lloguer i dret de superfície.

• Preservar sòl i parc d’habitatge de propietat municipal mitjançant règims de tinença que no suposin la pèrdua de la propietat del sòl.

• Capitalitzar un fort sector social composat pel sector públic local i nacional, les cooperatives d’habitatge i
les fundacions, reforçant els patrimonis públics de sòl i habitatge, garantint-ne la propietat pública, limitant la
venda dels aprofitaments urbanístics per finançar despesa municipal, assajant noves formes de propietat (dret
de superfície, dret d’ús, ... com a model de gestió).
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• Valorar l’establiment de preus públics pel finançament dels dèficits d’explotació dels serveis d’habitatge prestats a través de l’ Oficina Local d’Habitatge.

• Ampliar el parc de lloguer assequible buscant mecanismes tant per garantir la nova construcció com per
mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB de cessió d’habitatges desocupats per al lloguer social.
Protocols per sancionar els habitatges buits de manera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social).

• Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas que es produeixin. (taula d’emergències social, oficina de mediació Ofideute, dels ajuts al pagament de l’habitatge previstos,
etc).

• Ampliar el serveis i els tipus de resposta a la manca d’allotjaments (Xarxa d’Habitatges d’Inserció).
• Impulsar la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant pel que
es refereix a edificis en mal estat com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari. També
per raons d’eficiència energètica, i posar en valor tot el parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.

Propostes
1. Reprendre el Pla Local de l’Habitatge 2016-2021 actualitzant els seus objectius i les diferents eines que s’hi
estableixen. Complementant aquest desenvolupament, amb informació actualitzada de forma semestral (Observatori del mercat de l’Habitatge), que permeti conèixer l’evolució de tots els factors rellevants per a la presa
de decisions polítiques

2. Buscar els mecanismes de finançament que permetin continuar amb la

promoció de nous habitatges qualificats de HPO (Habitatges amb Protecció Oficial). Explorar diferents modalitats: compravenda, lloguer, lloguer
amb opció de compra, cessió d’us o dret de superfície.

3. Estudiar, d’acord amb la Generalitat, que els habitatges destinats a la venda es puguin adquirir en règim de
copropietat amb la Generalitat, com a mecanisme previst a la Llei de l’Habitatge.

4. Implementar alternatives modulars de construcció que facilitin la consecució d’un parc públic d’habitatges a
un menor cost i d’una manera ràpida i sostenible, aplicant tecnologies innovadores al món de l’habitatge.

5. Mantenir la titularitat de sòl municipal destinat a la promoció d’habitatge protegit i dotacional. Fer habitatge
de lloguer, ja sigui amb promoció pública directa, o a través dels drets de superficie durant un període llarg, si
no ho fa l’administració. Establir convenis de col•laboració amb entitats sense afany de lucre, cooperatives i
entitats de tercer sector en general per a la construcció d’habitatges amb preu de protecció pública allà on sigui
factible.

6. Estudiar la delimitació de zones de la ciutat on establir per part de l’Ajuntament un dret de tempteig i
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retracte, amb l’objectiu d’adquirir vivendes de manera paulatina per destinar a habitatge social. Una vegada
adquirida la titularitat d’edificis sencers, estudiar el seu hipotètic enderrocament per tal d’esponjar els barris.

7. Mobilitzar habitatges buits per destinar-los al lloguer a través de les Borses de Mediació per al lloguer social. Fer especial atenció al parc d’habitatges buits d’entitats bancàries i SAREB. Continuarem els processos de
negociacio iniciats en el mandat 2011-15 amb les entitats financeres i els operadors immobiliaris titulars d’habitatge buit a la ciutat, per tal d’incorporar part d’aquests habitatges al parc de lloguer social, sense renunciar a
l’aplicació de mesures coercitives en cas que la negociació no doni fruits.

8. Continuar treballant per incrementar el parc d’habitatges que es destina a lloguer social, mitjançant les borses de mediació i les borses d’habitatge jove que s’integren en la xarxa de mediació.

9. Potenciar les borses d’habitatge ja creades i establir un conveni amb l’Agència Catalana de l’Habitatge per
crear la Xarxa d’Habitatge d’Inclusió, destinada a col·lectius amb alt risc d’exclusió social i gestionada per entitats sense ànim de lucre.

10. Replantejar el programa de cessió als ajuntaments d’habitatges amb destí al lloguer social (amb una prèvia rehabilitació del mateix si s’escau), amb lloguer garantit per la propietat (avallloguer)

11. Aconseguir

diversificar l’oferta per atendre la demanda: tipologies d’habitatge, parc de lloguer social, habitatges d’emergència, habitatges d’inclusió i altres modalitats d’allotjament: allotjaments familiars, allotjament
temporal, altres solucions residencials,...

12. Reforçar els programes per evitar la pèrdua de l’habitatge fonamentats en:
a) l’assessorament tècnic i jurídic (en col·laboració amb el Col.legi d’Advocats de Mataró),
b) els ajuts econòmics per pagar l’habitatge (per als col·lectius vulnerables, lloguer/quota hipotecària,
i altres ajuts socials complementaris de caràcter municipal)

c) La mediació (la intermediació en casos d’impagament: hipoteques i lloguers, la transformació de
l’executat hipotecari en llogater o la intervenció en relació a altres disfuncions del mercat: assetjament,
infrahabitatges, sobreocupació, ...)

13.

Millorar els procesos administratius relacionats amb tots els procesos de gestió dels habitatges públics.

14.

Mantenir contacte permanent amb els ciutadans que viuen a pisos públics per tal de detectar de forma
inmediata ocupacions il·legals o delictives d’immobles públics i prendre les mesures pertinents per restablir la
normalitat i garantir la tranquilitat a tots els veïns.
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La rehabilitació i el manteniment dels edificis
Propostes
1. Continuar impulsant, des de la Oficina Local d’Habitatge, la rehabilitació del parc d’habitatges, en especial
els desocupats, essent proactius per aconseguir la implicació dels veïns i tramitant els ajuts d’altres administracions per a la rehabilitació.

2. Estudiar, si la situació econòmica municipal ho permet, reprendre el Fons Municipal de Foment a la Rehabilitació, com a eina per impulsar la rehabilitació d’habitatges a la ciutat (especialment centrat en la instal·lació
d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques), facilitant un avançament al cobrament de les subvencions.

3. Planificar l’aplicació a la nostra ciutat de la nova reglamentació sobre la Inspecció Tècnica Obligatòria de
Vivendes, en combinació amb els Col·legis Professionals implicats.

4. Controlar les condicions d’habitabilitat, establint mesures per detectar i evitar la concentració de persones
en immobles, a través del padró municipal, i si cal, amb comprovacions als pisos. Així evitarem un fet negatiu
tant a nivell social com pel que fa a la degradació personal i humana de les persones ocupants. A tal efecte,
explorarem la viabilitat de gestionar des de l’Ajuntament el parc d’habitatge de protecció oficial actualment
pertanyent a ADIGSA.

5. Impulsar l’establiment de contractes de masoveria urbana que permetin assolir acords entre propietaris
d’habitatges, que no estan en condicions òptimes, i joves que poden dur a terme les tasques de rehabilitació.
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MOBILITAT
Entenem la funció de la mobilitat dins l’espai cívic com un element clau, tant pel que fa a la mobilitat interior
com també a la connectivitat amb l’entorn, amb infraestructures de promoció supramunicipal, de país, que
constitueixin un element de competitivitat de la nostra ciutat.
En aquest sentit, optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat com a resposta del
continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat.
Cal tenir present que el transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada i, en aquest
sentit, serà la nostra prioritat. Per això, des de l’Ajuntament també posarem l’accent en la gestió i en l’educació
de la mobilitat.
Però també cal tenir en consideració que les comunicacions amb el nostre entorn són imprescindibles si volem
que la nostra ciutat sigui un pol d’atracció dins de l’àrea metropolitana, i en conseqüència, caldrà lluitar per
aconseguir les infraestructures de comunicació necessàries.
El desplaçament més sostenible és el que no es produeix o que podem fer més proper, per la qual cosa el disseny de les ciutats i la col·locació dels equipaments o centres generadors de mobilitat són peça clau per a una
mobilitat sostenible i amable. I, en els nuclis urbans, els tipus de transport més eficients i sostenibles són anar a
peu i en bicicleta.
A la comarca del Maresme, cal vetllar per l’acompliment dels acords per a la Mobilitat del Maresme, liderant des
de Mataró, un enfocament integral sobre la mobilitat a la comarca i cap a Barcelona, Girona i el Vallès Oriental.

a) Millorar la capacitat de la línia R1 de Rodalies, amb l’objectiu de poder operar trens semidirectes a
Barcelona.

b) Defensar la construcció del tram Mataró–Granollers de la línia orbital entre Vilafranca del Penedès
i Mataró, que implicarà noves centralitats a la ciutat a l’entorn de noves estacions urbanes.

c) Crear carrils exclusius per a transport públic a la C-32 sud.
d) Acordar amb els municipis del Baix Maresme la manera que la N-II passi a tenir funcionalitat urbana i definir la redistribució del trànsit a la comarca.

e) Revisió del sistema de peatges.

La mobilitat en transport públic col·lectiu
1. Planificar i valorar la creació d’una Estació d’Autobusos. Això facilitarà l’establiment, a part de les que van a
Barcelona, de noves línies que connectin Mataró amb Girona i el seu aeroport, així com de línies que connectin
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amb Granollers, Sabadell, Terrassa i Vic.

2. Avaluar l’augment de la flota de vehicles per poder desenvolupar un sistema de millora per al servei de
Mataró Bus consistent en:

•

Aconseguir més freqüencia de pas dels diferents autobusos de cadascuna de les línies.

•

Diversificar els itineraris de les línies actuals per crear una xarxa més eficient amb prolongacions
diferents i serveis específics. En aquest sentit, estudiar la creació d’una línea transversal que recorri
d’est a oest la ciutat.

•

Ampliar els horaris nocturns del servei diari, en especial dels autobusos de les línies que passen per
l’estació de tren, per així millorar-ne la coordinació.

•

Implantar un servei d’autobús nocturn, en cap de setmana, que enllaci les zones d’oci amb altres
barris de la ciutat.

•

Implantar un servei d’autobusos específics a l’estiu, per cobrir millor els desplaçaments a la platja.

3. Rebaixar el preu del bitllet senzill a 1’35€, facilitant d’aquesta manera l’ús esporàdic del transport públic.
4. Crear un abonament de 10 viatges (T-10) a un preu de 7’40€, que seria un títol propi per a desplaçaments
dins la ciutat.

5. Implementar sistemes de prioritat de coordinació semafòrica i senyalització de carrils bus.
6. Revisar i estudiar els criteris de contractació del servei del Mataró bus, en quant al tipus i les condicions de
contractació en si, a les condicions laborals del treballadors, etc.

7. Millorar les parades de transport col·lectiu públic urbà en quant a accessibilitat, neteja i informació.
8. Dotar d’enllumenat un major número de marquesines.
9. Crear, on sigui possible, carrils especials per a la circulació del transport públic.
10. Estudiar com millorar els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els punts d’atracció
principals del municipi.

11. Fomentar i coordinar la intermodalitat -més d’un mitjà de transport per arribar a la destinació.
12. Connectar amb transport públic el centre amb els polígons industrials, i els centres comercials o de lleure.
13. Fer un estudi del sistema més eficaç i econòmic de mobilitat amb transport públic.
14. Instal·lar aparcaments dissuasoris a les estacions de ferrocarril i autobusos, coordinats amb els serveis
ferroviaris i valorar-ne la seva gestió.
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15. Defensar la visió de Mataró sobre el futur ferroviari de la ciutat, tant pel que fa a la línia costanera com en
la futura línia orbital que ha de travessar Mataró.

La mobilitat a peu i en bicicleta i l’espai urbà de convivència
Els canvis en la jerarquització viària es poden assolir a partir d’actuacions senzilles i barates dins l’àmbit urbà, a
través de petites modificacions en la circulació, a partir d’actuacions mitjançant el mobiliari urbà i amb pintura
vial. És fonamental i econòmicament molt factible.

Propostes
1. Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes, eixamplar les voreres i crear illes per a
vianants.

2. Instal·lar plataformes i passos de vianants elevats, millorant la seguretat i l’accessibilitat.
3. Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques en els espais públics i en els equipaments
municipals que dificulten l’accés i la lliure circulació de les persones amb disminucions físiques, amb cotxets o
amb carretons de la compra.

4. Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants.
5. Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollits entre els recorreguts més utilitzats pels
infants per anar al seu centre d’ensenyament.

6. Prioritzar la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants i a les parades d’autobús, i
l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllar per les indisciplines que perjudiquen el vianant o el transport públic.

7. Integrar paisatgísticament les vies de vianants per dignificar-les i fer-les més atractives.
8. Afavorir l’ús més racional i eficient del cotxe.
9. Promoure els sistemes per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari (carsharing) —un grup de
ciutadans comparteix una flota de vehicles— o d’altres.

10. Promocionar els pàrquings compartits.
11. Crear aparcaments dissuasoris en origen d’aportació a les xarxes principals de transport públic i d’intercanvi a les entrades de les ciutats, connectats amb el transport públic al centre.

12. Potenciar els aparcaments dissuasoris perimetrals als espais més cèntrics.
13. Afavorir la rotació de l’aparcament amb limitació horària
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14. Estudiar les rotacions dels aparcaments de superfície existents (zones blaves, taronges i de CiD) per tal
d’ajustar el seu funcionament i ampliar la seva implantació a àrees comercials centrals dels diferents barris de la
ciutat, així com reestudiar algunes zones blaves de carrers no comercials de l’Eixample.

15. Aprofundir en la promoció de sistemes de mobilitat alternatius, com ara una Borsa de Mobilitat per compartir el vehicle privat, tipus cotxe multiusuari o “carsharing”, en què un grup de ciutadans comparteix una flota
de vehicles, i continuar col.laborant amb el Consell Comarcal en la difució i la prestació d’aquest servei.

16. Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i planers, amb la
creació, consolidació o extensió d’una xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i
la continuïtat dels itineraris.

17.En aquest sentit, unir els recorreguts de les zones actuals de carrils per a bicicleta de la ciutat.
18. Fer campanyes de l’ús de la bicicleta a les empreses en zones de polígons, i establir carrils fins a aquests.
19. Revisar i millorar la seguretat dels carrils bicicleta existents, visualitzant el carril a les cruïlles mitjançant
senyalització horitzontal més visible, i revisant les amplades dels carrils.

20. Millorar la senyalització de bicicletes a les zones 30, posant senyals verticals de manera que facilitin la
convivència d’aquestes amb els altres vehicles.

21. Establir aparcaments de bicicletes allà on sigui possible.
22. Estudiar l’admissió de bicicletes plegables a l’interior d’equipaments públics. Igualment preveure el mateix
per al transport públic.

23. I en el seu cas, estudiar la possibilitat de disposar de guixetes o armaris en equipaments municipals per
poder guardar les bicicletes sobretot plegables.

24. Estudiar la viabilitat econòmica d’implantar un sistema tipus “Bicing”, per exemple a la zona del passeig
marítim i amb connexió amb altres poblacions maresmenques.

25. Estudiar la possibilitat d’un sistema de subvencions per a l’adquisició de bicicletes elèctriques, tal com es
fa a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

26. Promoure l’educació vial entre usuaris de bicicletes, vianants i conductors, per afavorir la convivència, el
respecte i el compliment de les normes de circulació i de civisme.

27. Incorporar més bicicletes a la flota de vehicles municipals i dels serveis de l’Administració.
La circulació dels vehicles a motor
1. Limitar la velocitat máxima dels vehicles i crear zones de prioritat invertida.
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2. Tractar adequadament les travessies i les vies.
3. Crear zones amb restricció del trànsit i revisar les actuals.
4. Regular la mobilitat dels vehicles de transport de mercaderies.
5. Establir zones d’aparcament a vorera canviada en diversos trams de carrer per afavorir la reducció de la
velocitat.

6. Establir sistemes de circulació en forma de font i unidireccionals per millorar la circulació i la seguretat dels
carrers.

7. Instal·lar limitadors físics de velocitat sense oblidar les contradiccions que poden generar amb ambulàncies,
autobusos, etc. Prioritzar, en la mesura del possible, els bons dissenys dels recorreguts, que evitin les altes
velocitats.

8. Promoure l’adaptació per persones amb mobilitat reduïda d’algun altre vehicle de la flota de taxis de Mataró
(ara només n’hi ha 3 i la llei obligarà a tenir-ne 5 per al 2017).

9. Permetre l’aparcament nocturn en certs carrils de circulació tal com es fa, per exemple a Barcelona (es podria fer a la Ronda Alfons XII, entre d’altres).

La millora de la qualitat ambiental urbana
1. Controlar les emissions contaminants relacionades amb el trànsit.
2. Controlar la contaminació acústica produïda pel trànsit i elaborar mapes de soroll.
3. Asfaltar amb paviment sonoreductor i aplicar mesures antisoroll.
4. Utilitzar vehicles impulsats amb fonts d’energia renovables o tecnologies alternatives.
5. Establir bonificacions fiscals a vehicles impulsats amb energies renovables.
6. Limitar la circulació motoritzada en el medi natural en una xarxa bàsica, en concertació amb els col·lectius
interessats.

7. Aprofundir en els camins escolars com a vies escollides entre els recorreguts més utilitzats pels infants per
acudir al seu centre d’ensenyament, contribuint a la seguretat, la millora de l’accés i també la pacificació del
trànsit.

Educació per a una mobilitat més sostenible
1. Impulsar tallers o seminaris per la mobilitat als centres educatius del municipi.
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2. Organitzar campanyes sobre seguretat viària.
3. Elaborar enquestes sobre els hàbits de mobilitat.
Via pública
1. Revisar l’Ordenança de Via Pública, per tal de concretar els usos comuns dels espais públics així com de la
fiscalitat de les ocupacions (simplificació de tràmits d’ocupacions, que per poder fer una festa infantil en un
parc no calgui un permís....).

2. Revisar l’Ordenança de Guals i Estacionaments Reservats per facilitar els guals de noves activitats econòmiques.

3. Revisar les llicències actuals de guals que a vegades són de llocs tancats,
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per tal de guanyar espai al carrer.

SEGURETAT
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a garantir el dret a viure segur i el dret
a la llibertat, i a garantir igualment les condicions de vida de la ciutadania en un àmbit de pau i de convivència,
avalador de la resolució dels conflictes més greus amb un exercici ponderat i sempre justificat de la coacció.
Com més llibertat, més seguretat, com més cobertes estiguin les necessitats bàsiques de les persones i més
confiança tinguin en el bé comú, més seguretat.
La conclusió, doncs, és que la seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal en el conjunt de
polítiques públiques, també de les municipals.
La seguretat és un element vertebrador de les societats actuals i són molts, els prismes des dels quals s’ha de
concebre per posar-la en valor com a principi republicà. Avui, aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de
seguretat, estem parlant al mateix temps de sensació de seguretat, de percepció social del risc, de globalització
de la sensació d’inseguretat i de la confusió, de vegades volguda, entre convivència i seguretat.
La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària complexitat han provocat que els
reptes de la seguretat s’hagin multiplicat exponencialment. Són moltes les noves formes de risc que es van
generant i, per contra, la ciutadania exigeix cada cop més el seu dret a sentir-se segura en el seu entorn i, per
extensió, en els seus pobles i ciutats.
Així doncs, en aquest marc, les polítiques locals d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres en termes de
seguretat estan enfocades a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un nou model en què
la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més lliure i avançant possible cap a una societat cada
vegada més justa.
Pel que fa al sentit estricte de la seguretat ciutadana i la protecció civil, l’Ajuntament de Mataró te competències sobre seguretat i vigilància en:

1. Seguretat en llocs públics.
2. Ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes.
3. Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
4. Protecció del medi, salubritat pública, transport públic de viatgers i subministrament d’aigua i
enllumenat.
Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i és present en moltes accions
de la gestió municipal. Les accions de prevenció, tenir cura de la gent gran, evitar els accidents infantils, implicar-se en la lluita contra els efectes de la violència de gènere d’igual manera que ens hem implicat contra la
lluita del delicte, etc., són accions en què, al marge de l’àmbit competencial, els ajuntaments s’hi han d’implicar
com a institucions més properes a la ciutadania.

PROGRAMA
MUNICIPALS 2015
ESQUERRA REPUBLICANA - MOVIMENT D’ESQUERRES

• Elaborar polítiques i accions que garanteixin el dret a un lliure desenvolupament de la persona i, al mateix
temps, fomentar la necessitat de que cada individu sigui respectuós amb els altres, assegurant que l’interés
individual respecti sempre el bé comú, així com el compliment de les obligacions que les normes democràtiques
i cíviques situen en l’àmbit de responsabilitat de la ciutadania.

• Defensar la igualtat i la llibertat de les persones i vetllar perquè no es produeixin situacions de discriminació
en la relació entre l’Ajuntament i els ciutadans i ciutadanes ni en el si de la ciutadania, fent especial atenció a
aquells col•lectius que estiguin en situació de risc.

• Impulsar polítiques de sensibilització que afavoreixin la conscienciació general que la llibertat individual és un
dret que ha de ser compatible amb el bé comú.

• Vetllar per la seguretat de les persones en un concepte ampli: seguretat física, seguretat psicològica, seguretat per a consumidors –tant de serveis públics com privats- i seguretat mediambiental.

• Avançar cap a la fita que la ciutadania sigui socialment responsable per tal que s’inverteixin esforços individuals en el benestar dels altres i del medi.

Propostes
Prevenció i ciutadania
1. Potenciar els programes de detecció i lluita contra la violència de gènere i la violència en l’àmbit de la família.
Fomentar l’atenció personalitzada a les víctimes.

2. Potenciar els programes de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.
3. Potenciar els programes de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues en col·lectius vulnerables.
4. Vetllar per l’acompliment dels protocols d’actuació i intervenció multidisciplinàries contra el vandalisme
urbà.

5. Fer complir les normatives i ordenances municipals per a la tinença d’animals domèstics i animals potencialment perillosos, que vetllin pel dret dels animals, que garanteixin que els propietaris les coneguin i que mantinguin la higiene de la via pública.

Atenció a col·lectius més vulnerables
1. Potenciar les polítiques de prevenció en la desatenció a la gent gran.
2. Crear camins segurs, sense accidents, per a la gent gran (ferm, pendents, baranes, passos vianants,...).
3. Continuar treballant per la delimitació i la protecció dels parcs infantils perquè els nens no hagin de compar-
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tir espai amb animals domèstics.

4. Potenciar les accions de prevenció i protecció específics per a riscos propis dels municipis (rieres, platges,
inundacions,ventades,...).

Participació ciutadana
1. Potenciar el Consell de seguretat i prevenció per analitzar, planificar i informar sobre els sistemes locals de
seguretat ciutadana, viària i protecció civil.

2. Involucrar els agents veïnals i socials en tasques de conscienciació, prevenció i detecció de riscos i promoció
de la convivència.

3. Fomentar la participació ciutadana en les campanyes de conscienciació: agents cívics, informadors, exemples veïnals.

4. Potenciar el servei de mediació comunitària en coordinació amb la policia local, per intervenir i atendre
conflictes veïnals i de convivència.

5. Possibilitar el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci nocturn.
6. Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de protecció, les agrupacions de defensa
forestal, els bombers voluntaris, protecció civil...

Policia
1. Incorporar l’estratègia de la policia de proximitat a partir dels cossos de policia local, per afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la millora de la percepció ciutadana i l’eficiència en la gestió de la seguretat.

2. Potenciar protocols d’actuació de les policies locals per a fenòmens derivats de la convivència, l’espai públic
i el civisme, evitant diversitat de criteris en l’actuació.

3. Millorar la implicació i el treball conjunt de la policia local o vigilants locals amb la resta de serveis municipals.

4. Repensar el desplegament dels policies de barri per tal que facin amb més eficàcia les tasques de seguretat
i prevenció que tenen encomanades, i siguin també més visibles pels ciutadans.

5. Fomentar la formació i el reciclatge dels agents de les policies locals.
6. Reforçar la seguretat dels escolars a les hores d’entrada i sortida dels Centres de Primària i dels Instituts
d’Educació Secundària augmentant la presència d’efectius de la policia local a les portes i als voltants.

7. Incrementar la coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les juntes locals de
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seguretat, i avaluar conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.

8. Fomentar aquesta coordinació amb l’ús d’eines informàtiques, de treball, consulta i de comunicació comuns
entre tots dos cossos.

9. Impulsar i reforçar les juntes locals i regionals de seguretat, i garantir la presència i la direcció funcional dels
alcaldes en aquests òrgans.

10. Garantir la participació del món local en la planificació operativa i en l’assignació i aprofitament de recursos policials i d’emergències de caràcter supralocal.

11. Actualitzar la carta de servei en l’actuació de la policia local.
Seguretat viària
1. Desenvolupar el Pla de Seguretat Local (2013-2015) i preveure l’edició per al 2016-2018.
2. Promoure pactes juvenils de prevenció dels accidents de trànsit.
3. Fomentar les accions de prevenció amb els joves i l’oci.
4. Revisar el pla local de millora de punts negres i conflictius i detectar els trams de concentració d’accidents
que pugui haver al municipi, per millorar la seguretat viària.

5. Fomentar els programes d’educació viària a les escoles, amb la implicació de la policia local i altres agents de
la comunitat.

Protecció Civil
1. Dotar el servei de protecció civil de sistemes tecnològics moderns de comunicació, detecció i gestió d’emergències, per millorar el desenvolupament de protecció civil.
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CIVISME
A la ciutat de Mataró, la convivència és fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai
compartit són inherents a l’actual estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència des del seu espai i
a partir de la mediació i, si escau, del tracte dels problemes convivencials com a fets il·lícits administratius, i no
convertir els problemes derivats de la convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat, en què la coacció
i l’ús de la força hi tenen sempre un paper determinant.
L’espai públic, com a punt de trobada principal dels mataronins i mataronines, ha de ser un àmbit de tolerància i
d’aprenentatge constant, presidit per la cultura del respecte a les persones i a l’entorn

Propostes
1. Comprometre els mataronins en la necessitat de mantenir els carrers, places i platges en un correcte estat
de neteja, perseguint el mal ús dels contenidors, l’escampadissa de fulls de publicitat o d’altres, i el deixar al
carrer les deposicions d’animals domèstics.

2. Habilitar espais a tota la ciutat, com ara cartelleres i d’altres elements, per facilitar l’exposició dels cartells
de les activitats que es fan a la ciutat i per a poder realitzar grafits, evitant així la proliferació indiscriminada
d’aquests elements que acaben malmetent la imatge de la ciutat.

3. Impulsar mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn amb el descans de les persones.
4. Fomentar que la Policia Municipal actuï també com a policia mediambiental, per controlar i evitar el deteriorament de l’entorn urbà, vetllant per l’estat de la via pública també quan no hi ha circulació. L’estat del paviment
i de les incidències que dificulten la circulació de vehicles i vianants s’han de convertir en tasques de supervisió
regular.

5. Desenvolupar programes de mediació i resolució de conflictes per a la policia, assistents socials, ensenyants
i educadors.

6. Potenciar els cursos de formació com a substitutius de sancions per actes incívics lleus.
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