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INTRO D U CC I Ó
En Comú Podem Mataró s’inspira en les esquerres transformadores, en les places
del 15M, en les Marees de Pensionistes, en les Marees Blanques, en la PAH,
en el moviment feminista i en tots aquells moviments que tenen com objectiu la
defensa de l’estat del benestar, els drets fonamentals i els drets econòmics
i socials.
Representem l’espai polític del canvi a la nostra ciutat, amb una candidatura
unitària on moltes de les sensibilitats de l’esquerra alternativa es troben
representades. Ara sí, amb la unitat com a guia, la nostra proposta política està
en condicions de guanyar l’alcaldia de Mataró per posar l’Ajuntament al servei
de la gent comuna, a partir d’unes polítiques desacomplexadament d’esquerres
i progressistes. Tot això ens exigeix oferir als ciutadans i ciutadanes un projecte
il·lusionant, renovador i que proposi solucions a les mancances i problemes
dels mataronins i mataronines.
Mataró pateix des de fa massa anys una situació econòmica difícil, amb
la taxa d’atur més elevada entre totes les ciutats catalanes de més de 50.000
habitants. La nostra ciutat ha de sortir del seu estancament, ha de recuperar la
il·lusió i ha de situar-se entre les ciutats punteres del país per afrontar els nous
reptes que tenim al davant.
Tenim factors que, si els sabem aprofitar, ens poden oferir oportunitats:
la nostra situació geogràfica, un clima envejable, una massa crítica de ciutadans
i ciutadanes amb ganes de treballar i contribuir al creixement i al benestar
comú, unes tradicions i valors patrimonials de primer nivell, un centre històric
de molta qualitat i un entorn natural ple de possibilitats. Indubtablement,
podem bastir una ciutat que il·lusioni els ciutadans i ciutadanes i que creï
riquesa i ocupació per poder-hi viure dignament. Per aconseguir-ho, hem de ser
capaços i capaces d’aprofitar aquests factors. Cal tenir cura del nostre territori,
treballar per millorar la cohesió social, i hem de poder resoldre reptes bàsics:
assegurar el dret a un habitatge digne per a tothom, millorar les nostres escoles,
assegurar les cobertures de salut, lluitar contra la pobresa energètica, millorar
les condicions laborals de tothom, apostar per iniciatives culturals innovadores
i integradores...
La ciutat disposa de les possibilitats i En Comú Podem Mataró tenim les
idees per fer de l’Ajuntament un motor al servei de tothom. Tenim un equip
de persones absolutament preparades, motivades, solidàries, treballadores,
honrades i combatives, que faran possible posar en marxa un projecte de futur
ambiciós i que solucioni els problemes de la nostra gent, de la gent comuna,
des d’un municipalisme útil, per resoldre les situacions de desigualtats injustes
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que a tots i a totes ens indignen. Implementarem solucions
transformadores que serveixin per millorar la justícia social.
Implantarem polítiques innovadores per treballar contra les
segregacions socials. Necessitem polítiques decidides de promoció
de l’habitatge social. Treballarem incansablement contra la
segregació sociocultural.
La pobresa té molts angles. Per tant, les polítiques d’inclusió
social han de ser polièdriques. I qui ha de tenir més protagonisme
són les institucions locals i les comunitats de proximitat. Cal donar
poder a les persones i als col·lectius i facilitar-los la capacitat de
decisió. Potenciarem les sobiranies de proximitat. Les noves realitats
exigeixen reivindicar els drets de la ciutadania, és a dir, tornar a la
ciutat el protagonisme que el segle xx va donar als estats i apropar
a la gent el poder de decisió sobre les seves condicions de vida.
Practiquem el municipalisme emancipador del segle xxi, el que
situa els ajuntaments com a protagonistes en la construcció d’un
nou país de llibertats, inclusiu, ecològic i radicalment democràtic.
Per això, gestionarem els assumptes de la ciutat d’una forma
transparent, participativa i eficaç. D’aquesta manera forjarem ciutats
i viles humanes, on tots els projectes de vida han de ser igualment
possibles. El que genera espais de dignitat i convivència, nítidament
alternatius a la privatització de la política i dels recursos, així com
a la mercantilització dels drets. Som la força del municipalisme
del bé comú.
A Mataró necessitem un municipalisme clarament d’esquerres.
I en temps de caos institucional i d’odis identitaris, això significa
fugir de frivolitats demagògiques i apostar per fer de la ciutat un sol
poble. En definitiva, fer una política del sentit comú, responsable,
en benefici de la majoria social.

El que representem a la nostra
ciutat és la garantia més sòlida
d’un govern d’esquerres que porti
Mataró i els seus habitants cap a una
ciutat més justa, més saludable
i on totes i tots ens en sentim
partícips, amb els mateixos drets
i responsabilitats.
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EIX 1. M ATARÓ C I U TAT D ’O P O RT UNI TATS
La globalització ha destruït gran part de les regulacions laborals anteriorment
conquerides i ha transformat el mercat de treball. Les actuals regles del joc han
provocat una precarització en l’àmbit laboral, amb impacte a totes les facetes
de la vida quotidiana de la gent comuna. Ens trobem en un procés de desigualtat
extrema com a conseqüència de les decisions polítiques que han dinamitat
l’acord social de l’estat del benestar i han permès que una minoria privilegiada
s’hagi enriquit mentre els veïns i veïnes, amb prou feines, arribem a final de mes.
Ens trobem en un moment de transformació i de generació de noves
ocupacions, en què l’impacte de la tecnologia i la intel·ligència artificial ens
obliga a repensar els actuals models, per poder donar resposta als nous reptes
del mercat de treball. En tot cas, les condicions de les noves (i velles) feines no
poden comportar una pèrdua de drets laborals, i encara menys condemnar a
l’exclusió social i a la pobresa.
Les circumstàncies de l'estructura productiva i del mercat de treball
han variat substancialment, sense que ho hagin fet en igual mesura les
polítiques d’ocupació. La ciutat de Mataró ha de ser referent en l’àmbit
del desenvolupament local amb una política transversal en ocupació,
desenvolupament local, indústria i formació.
Mataró ha d’exercir el seu paper de capital de comarca i liderar el
Maresme per tal de potenciar el territori com a instrument de planificació, de
desenvolupament econòmic i d’interlocució amb els agents del territori amb
la finalitat de millorar els nivells de cooperació local, comarcal i supracomarcal,
liderar projectes de desenvolupament estratègics sostenibles i proactius per
al conjunt del territori.
Així mateix, la ciutat de Mataró ha de ser líder de la transició de model
productiu i energètic demostrant que és compatible la creació d’ocupació
de qualitat amb un model de ciutat més inclusiva i sostenible. I per suposat, cal
reivindicar i enfortir el perfil industrial de la nostra ciutat, facilitant el procés cap
a un model productiu més eficient, més eficaç, més competitiu i més equitatiu.

Per a la creació i el foment d’ocupació de qualitat

Cal posar en el centre els drets de les persones i la justícia social. Això és
especialment important pel que fa a l’ocupació. Dones, famílies monomarentals
joves, persones migrades, majors de 45 anys, transsexuals, persones amb
carències formatives, treballadores autònomes, o altres persones en risc
d’exclusió social, són expulsades d’un mercat laboral hipercompetitiu.
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→

La ciutat experimenta directament les conseqüències de la falta de cohesió
social originada per aquesta situació i ha d’adquirir un compromís social en la
millora de l’ocupació d’aquells col·lectius en risc d’exclusió laboral.
Segons les dades del darrer butlletí de l’Observatori del Mercat de Treball
de Mataró, la ciutat va tancar el mes de març de 2019 amb 8.850 persones
registrades a l’atur, essent una taxa registral del 14.15% (12.42% al Maresme;
10,63% a la província de Barcelona; 10,97% a Catalunya; 14,87% a Espanya). Veiem
que aquesta dada és molt superior a la mitjana
del Maresme, de la província de Barcelona i de Catalunya.
Mataró continua essent la ciutat de Catalunya de més
de 50.000 habitants amb la taxa d’atur més alta.
Durant el 2018, el Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)
va rebre 816 ofertes de treball, que corresponien a 1.094
llocs de treball. Al 2018 es van enregistrar 210 llocs de
treball menys que al 2017, fet que representa una reculada
del -16,1%. Fixant la mirada en el darrer trimestre del 2018,
al SOM es van rebre 169 ofertes amb 221 llocs de treball, la qual cosa significa un
descens del -5,1%.
Actualment, el SOM està engegant un procés de reflexió interna, promogut
tant pel personal com per la direcció actual del servei, amb l’objectiu de
repensar la missió, la visió i els valors del servei, en la cerca de la millora
i optimització del seu funcionament. Més del 70% del personal és temporal,
i aquest fet dificulta que el talent pugui consolidar-se,
i així pugui revertir en la millor atenció a les persones usuàries.

Mataró continua essent
la ciutat de més de
50.000 habitants de
Catalunya amb
la taxa d’atur més alta.

Per això, des de l’Ajuntament de Mataró:
• Assumirem compromisos públics de reducció de la temporalitat del personal
del SOM i d’Ocupació Jove, en la mesura que la legislació ho permeti.
• Aprovarem partides pressupostàries pròpies per finançar polítiques actives de
treball, formació i poder garantir el manteniment dels serveis.

→

• Acompanyarem el personal tècnic del SOM en el seu procés de reflexió i millora
del Servei, posant al seu abast els mitjans necessaris
per al naixement del nou SOM.

Garantirem que cada
persona aturada, que
ho sol·liciti, tingui un
seguiment personalitzat
del Servei d’Ocupació
de Mataró (SOM), la
qual cosa comportarà
un reforç de la
plantilla del servei.

• Garantirem que cada persona aturada, que ho
sol·liciti, tingui un seguiment personalitzat del
Servei d’Ocupació de Mataró (SOM), la qual cosa
comportarà un reforç de la plantilla del servei.
• Afavorirem la igualtat d'oportunitats i fomentarem
el mercat laboral inclusiu.
• Fomentarem la formació contínua específica
del personal tècnic del SOM, fix i temporal, per tal
que el servei compti amb el personal tècnic més
qualificat i competent per a l’atenció de les persones
usuàries.

• Recuperarem la capacitat adquisitiva dels salaris
per reactivar l’economia local: introduirem el requisit d’un salari mínim local
i un mínim de duració de contracte perquè el SOM gestioni i publiqui l’oferta
d’ocupació d’una empresa.
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• Impulsarem mesures actives per a la millora de la qualitat de l’ocupació
i augmentarem l’ocupabilitat de les persones, amb orientació i formació.
• No col·laborarem amb les ETT, ni agències de col·locació amb ànim de lucre, en
les contractacions municipals.
•Millorarem les ajudes i bonificacions en les ordenances fiscals
per a les empreses i comerços per a la contractació de persones a l’atur.
• Garantirem el compliment de la legislació vigent
en matèria de prevenció de riscos laborals:
• Considerarem com a requisit, per demanar ajuts o subvencions
públiques, així com per accedir a l’adjudicació de contractes públics,
tenir aprovat prèviament el Pla de Prevenció de Riscos Laborals
d’Empresa i no superar la taxa de sinistralitat mitjana del sector
productiu corresponent.
• Desenvoluparem polítiques educatives en matèria de PRL, associades
a la formació i capacitació professional.

→

• Garantirem la perspectiva de gènere en totes les accions que es
plantegin en matèria de PRL.

Crearem el nou servei
Mataró Activa, que
integrarà els serveis
d’ajuda a la creació
d’empresa, la incubadora
d’empreses, l’orientació
i suport en la recerca de
feina, els serveis de suport
a les persones autònomes,
l’assessorament en
cooperativisme i altres
formes d’economia
social, i les activitats
de promoció de ciutat.

• Aplicarem al 100% la legislació de salut pública
en els apartats concrets de salut laboral i
desenvolupament dels apartats sobre tractament
preventiu de malalties professionals a l’Administració
Local.
A més a més, pel que fa a la millora de l’eficàcia i
la coordinació de les polítiques d’ocupació, des de
l’ajuntament de Mataró:
• Crearem el nou servei Mataró Activa, que integrarà
els serveis d’ajuda a la creació d’empresa,
la incubadora d’empreses, l’orientació i suport en la
recerca de feina, els serveis de suport a les persones
autònomes, l’assessorament en cooperativisme i
altres formes d’economia social, i les activitats de
promoció de ciutat.

• Promourem els Pactes locals per a l’ocupació i per
a la igualtat d’oportunitats, amb atenció especial a
dones i joves en situació d’atur i de risc d’exclusió,
posant l’accent en l’acompanyament a la gent en la
seva formació i inserció al mercat de treball, més enllà d’una ocupació puntual.
• Impulsarem el funcionament del Servei d’Ocupació de Mataró com agència de
col·locació, per tal de fer front a les agències de col·locació privades i garantir així
el caràcter públic dels serveis d’ocupació.
• Reclamarem a la Generalitat la creació de més Aules Actives com a instruments
d’orientació, intermediació i recerca de feina.
• Millorarem la coordinació amb el SOC i la Diputació de Barcelona per al bon
funcionament de les polítiques actives d’ocupació, per evitar duplicitats
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i per aprofitar els recursos pels reptes de la ciutat; vincularem l’activitat
a les necessitats i perspectives d’ocupació als sectors productius del territori.
• Liderarem la comarca del Maresme, en coordinació amb el Consell Comarcal
del Maresme, per traslladar a la dimensió metropolitana les necessitats
en les polítiques de promoció econòmica i ocupació, i incidir en la política
supramunicipal.

Tecnocampus i emprenedoria. Suport i protecció per a treballadores
i treballadors autònoms

Mataró compta amb el parc tecnològic TecnoCampus que, en els seus 50.000
m2, integra 3 centres universitaris que ofereixen 4 titulacions dobles de grau i 11
màsters i postgraus, una incubadora d’empreses, el servei local d’emprenedoria
i un centre de congressos. Actualment, compta amb 3.535 estudiants matriculats,
3900 emprenedors associats, 545 noves empreses creades i 72 Startup incubades
des de 2010, amb 823 treballadores i treballadors de les 118 empreses allotjades
al parc.
El repte recau a aconseguir que el talent i l’emprenedoria del TecnoCampus
triï la ciutat de Mataró per instal·lar-s’hi, créixer i desenvolupar-se, com a font de
dinamització de l’economia local i de creació d’ocupació de qualitat.

→
→

Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:

Lluitarem per aconseguir
que el Tecnocampus
es converteixi en una
universitat pública i,
mentrestant, incrementarem
el nombre de beques per
facilitar l’accés de tothom.
Vincularem el
Tecnocampus amb
les necessitats
d’ocupació
de les noves activitats
econòmiques
de la ciutat, per tal
d’assegurar que
el talent es quedi
i es desenvolupi
a Mataró.
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• Lluitarem per aconseguir que el Tecnocampus
es converteixi en una universitat pública i,
mentrestant, incrementarem el nombre de beques
per facilitar l’accés de tothom.

• Aprofitarem l’impuls del TecnoCampus
per facilitar la implantació de noves activitats
productives i de serveis vinculades a l’economia
verda, noves tecnologies, salut, turisme, recerca,
comunicació, formació i serveis d’alt valor
afegit, recolzant la reconversió i millora de la
indústria tradicional. A partir de l’experiència del
TecnoCampus estendrem l’accés a les noves tecnologies
de les comunicacions i la innovació tecnològica als sectors
productius de la ciutat.
• Fomentarem l’esperit empresarial i la creació d’empreses.
Millorarem l’adaptabilitat de les empreses i del personal
empresarial.
Promourem l’economia i l’autoocupació.
• Donarem suport a la innovació tecnològica, la recerca
i el desenvolupament (I+D+I) i el nou model econòmic basat
en el coneixement.
• Vincularem el Tecnocampus amb les necessitats d'ocupació
de les noves activitats econòmiques de la ciutat, per tal
d'assegurar que el talent es quedi i es desenvolupi a Mataró.
• Potenciarem la tasca del servei local de suport a nous
emprenedors i emprenedores i les PIMES, en especial a

l’emprenedoria tecnològica, a la vinculada a la transició energètica, la innovació
social i a totes les formes d’economia social i solidària, que generen llocs
de treball més estables i satisfactoris.
• Impulsarem els espais de coworking, incubadores i acceleradores d’empreses,
fomentant el creixement de les noves indústries, en especial les de base
tecnològica i les que necessiten espais de compartició d’infraestructures
específiques com els Fab Labs, facilitant la conversió d'edificis i locals
infrautilitzats la qual cosa els permet compartir recursos i estalvis en despeses
(energia, comunicacions, atenció, etc.).
A més a més, lligat al món de l’emprenedoria, cal posar l’accent en la millora
de la situació normativa i les condicions de desenvolupament de l’activitat
de les persones autònomes i d’aquelles que treballen per compte propi, amb
especial atenció a les males pràctiques habituals que abusen dels “falsos
autònoms” o autònoms dependents.
Per fer-ho possible, des de l’Ajuntament de Mataró:
• Reforçarem les línies d’assessorament i suport tècnic per a persones
autònomes, tant per a noves activitats com per a la seva consolidació
i continuïtat.
• Treballarem perquè s’impulsin, a través de l’Institut Català de Finances (ICF),
línies especials de finançament i microcrèdits per a persones autònomes,
especialment per a projectes industrials en sectors mediambientals i energètics,
de noves tecnologies i d’innovacions aplicades als serveis socials.
• Estudiarem fórmules de suport i ajuda per posar en marxa iniciatives
empresarials que generin ocupació estable.
• Establirem un pla específic per detectar falsos autònoms i que es reconegui la
seva condició de treballadors/es assalariats amb els drets que els són inherents.

Acció integral per a la formació i ocupació

La formació professional ha de ser el pilar fonamental per millorar la
qualificació de la població activa i la seva ocupabilitat, amb l’objectiu de garantir
el principi d’igualtat d’oportunitats d’accés al mercat de treball. Les polítiques
formatives han de garantir l’accés a la formació professional al llarg de la vida
i han de permetre també el nostre enriquiment i creixement com a persones.
Aquest objectiu requereix un disseny i una execució amb la participació dels
agents socials, orientats a una acció integral per a la formació i l’ocupació,
cuidant la relació ocupació – educació i la transició entre escola i treball.
Per tal de fer-ho possible, des del l’Ajuntament de Mataró:
• Augmentarem i millorarem la capacitat i la competència del capital humà.
Fomentarem l’orientació i la formació al llarg de tota la vida.
• Treballarem per aconseguir l’homologació de noves formacions professionals
per a l’ocupació i formació contínua, que donin resposta a les noves necessitats
del mercat laboral de la ciutat.
• Desenvoluparem programes de suport i orientació laboral per a les persones
que finalitzen els seus estudis obligatoris.
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• Aprofundirem en els Plans Locals de Formació Permanent.
• Impulsarem Plans formatius amb perspectiva de gènere. Programarem
i realitzarem la formació ocupacional diversificada i contínua tenint en compte
la incorporació al mercat de treball de dones de totes les edats, particularment
aquelles amb baixa qualificació i edats amb major dificultats d’inserció al mercat
laboral.
• Promocionarem els programes de formació i treball.
• Potenciarem la formació professional dual entre tots els centres de cicles
formatius i les empreses de la ciutat. Establirem plataformes d’innovació on els
estudiants resolguin problemes i reptes reals de les empreses i administracions.

La indústria com a motor de l’economia local. Economia verda.

La indústria ha de tornar a ser un motor de l’economia de la ciutat i ha de
ser capaç de generar nous llocs de treball. En aquest sentit, la transició a una
economia més ecològica —començant per la transició energètica a un model
100% renovable— ha de marcar un nou cicle d’inversions.
Per això, des de l’Ajuntament de Mataró:

→

• Adaptarem l’Ajuntament a la nova visió estratègica i al nou model
de desenvolupament econòmic sostenible.

Impulsarem plans
de millora dels polígons
industrials, amb una visió
integradora en l’entorn
urbà, millorar els accessos,
la mobilitat interna,
la gestió de residus, serveis
tecnològics, servei a les
empreses i a les persones,
per dinamitzar el teixit
empresarial, i ser atractiu
per ubicar empreses de
valor afegit generadores
d’ocupació de qualitat.
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• Impulsarem plans de millora dels polígons
industrials, amb una visió integradora en l’entorn
urbà, millorar els accessos, la mobilitat interna,
la gestió de residus, serveis tecnològics, servei a les
empreses i a les persones, per dinamitzar el teixit
empresarial, i ser atractiu per ubicar empreses
de valor afegit generadores d’ocupació de qualitat.
• Apostarem per una indústria local innovadora,
sostenible i renovada, basada en la qualitat de
l’ocupació, orientada cap a la producció de béns
i serveis amb més valor afegit, més valor social
i menys petjada ecològica.
• Potenciarem els sectors econòmics emergents
i acompanyarem els sectors tradicionals a la seva
transformació en pro d’una major diversificació
de l’economia territorial.
• Millorarem la projecció internacional de les
empreses de la ciutat, per atreure inversors,
afavorir el finançament i fomentar les exportacions.
• Promourem empreses innovadores, en especial,
les empreses de l’economia social com les
cooperatives i les societats laborals, les empreses
d’inserció, els Centres Especials de Treball i altres
fórmules d’economia social arrelades al territori.

• Promourem pools de talent d’empreses d’un mateix sector que, malgrat
la competència, puguin generar un planter amb una qualificació específica.
• Garantirem la millora d’un transport públic de qualitat pel que fa a l’accés
als polígons industrials, que faciliti la tria del transport públic en detriment
del vehicle privat.

→

• Prioritzarem la inversió creadora de llocs de treball d’economia verda,
apostant per sectors d’activitat com les energies renovables, mobilitat
o la indústria ecoeficient.
• Impulsarem la creació d’un certificat d’empresa socialment responsable.

Crearem un pol de
desenvolupament
agrari, aprofitant
la zona protegida
de les Cinc Sènies
i Mata, coordinat
amb una política
activa de mercats
i gastronomia,
que aposti
pel producte
de qualitat,
Km. 0 i ecològic.

• Estudiarem la possibilitat d’impulsar projectes d’ecologia
industrial aplicats als polígons industrials per incrementar
els resultats ambientals i econòmics a través de la col·laboració
en la gestió del medi ambient i dels recursos (aigua, energia
i materials); és a dir, potenciant l’aprofitament i la reutilització
(residus industrials, aigües residuals) o la seva transferència.
• Fomentarem el reciclatge, el lloguer, l'intercanvi i l’ús
compartit com alternativa a la venda i per promoure l'ampliació
de la vida útil dels productes i la maquinària.
• Desenvoluparem accions per tal de fer aflorar l'economia
submergida.
• Crearem un pol de desenvolupament agrari, aprofitant
la zona protegida de les Cinc Sènies i Mata, coordinat amb
una política activa de mercats i gastronomia, que aposti pel
producte de qualitat, quilòmetre 0 i ecològic.

El comerç fa vida, fa ciutat i crea ocupació.

Els objectius que recull el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, de la
Generalitat de Catalunya, dels equipaments comercials són: afavorir la cohesió
social, la consecució de l’equilibri territorial que garanteixi l’accés a tothom a
la xarxa de serveis comercials, la qual s’ha d’adaptar a les seves necessitats
i exigències; la potenciació d’un model de ciutat compacta en la qual l’ús
residencial s’harmonitzi amb les activitats comercials i de serveis, per a enfortir
les estructures comercials com a valors de la cultura mediterrània; la reducció
de la mobilitat per evitar desplaçaments innecessaris que congestionin
les infraestructures públiques i incrementin la contaminació atmosfèrica,
assegurant l’adequada protecció dels entorns, també dels agro-rurals i del medi
ambient urbà, rural i natural, reduint al màxim l’impacte de la implantació sobre
el territori i la preservació del sòl agrari, del patrimoni històric i artístic i del
paisatge de Catalunya.
En definitiva, el model de comerç de la ciutat de Mataró, en línia també
amb el document Mataró 2022, ha de donar resposta als objectius de
desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent, en consonància amb el
conjunt d’objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que l’Assemblea
General de l’ONU de 2015 va adoptar per unanimitat a l’agenda de 2030:
Inclusiu: treballar per al progrés econòmic sense deixar de banda
el progrés social, amb la participació de la societat dins del teixit associatiu
i econòmic.

11

Sostenible: temes com l’economia circular entre les empreses,
el reaprofitament dels residus, energies renovables, construcció més amable,
medi ambient, eficiència energètica, mobilitat i entorn urbà.
Intel·ligent: en coneixement, innovació, educació i tecnologia.
Actualment, el comerç representa aproximadament un terç del PIB i de
l’ocupació de la ciutat. Per tant, per a la ciutat és prioritari mantenir l’equilibri
entre els diferents formats comercials, vetllar pels drets dels treballadors i les
treballadores del sector i el dels consumidors i les consumidores i protegir el
comerç de proximitat, del centre i dels barris.
En línia amb la renovació del Pacte pel Comerç i l’Hosteleria de Mataró 20192022, cal fer més atractiu i potent el comerç del centre urbà i dels barris de la
ciutat, i s’ha de donar prioritat al vianant en els itineraris comercials, per a la
revitalització del comerç urbà.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:

→

→

Rebutjarem
la instal·lació i/o
ampliació
de grans superfícies
comercials fora
de la trama urbana,
o que encara que
es trobin a dins,
no representin
una integració
real amb el teixit
comercial i l’espai
públic existent.

• Rebutjarem la instal·lació i/o ampliació de grans superfícies
comercials fora de la trama urbana, o que encara que es
trobin a dins, no representin una integració real amb el teixit
comercial i l'espai públic existent.

Impulsarem
el desenvolupament
de zones comercials
en els eixos
comercials
ja existents de
la ciutat que ajudin
a dinamitzar
el comerç actual
i en millorin
l’oferta.

• Potenciarem les fires artesanals i els mercats d’intercanvi.

• Impulsarem el desenvolupament de zones comercials
en els eixos comercials ja existents de la ciutat que ajudin
a dinamitzar el comerç actual i en millorin l’oferta.
• Impulsarem mesures econòmiques i fiscals per recuperar
l’activitat comercial dels locals buits situats en els eixos
comercials.
• Promocionarem la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme
a l’exterior i crearem factors d’atracció per tal de potenciar
la seva activitat econòmica.
• Farem dels mercats municipals i del comerç agents impulsors
del producte de Km0, ecològic, comerç just i promotors dels
bons hàbits alimentaris.

• Potenciarem els distintius de comerç de producte de
proximitat i ens farem ressò de les campanyes publicitàries
d’aquestes iniciatives.
• Continuarem amb les iniciatives comercials mediambientals
en els hàbits de compra, com per exemple les campanyes de
sensibilització per un consum responsable o per a l’eliminació
de l’ús de bosses de plàstic.
• Establirem aliances, preferentment mitjançant associacions
locals, amb aquells comerços que estiguin disposats
a contribuir a la millora de la qualitat de l'espai públic
i a la dinamització de la vida social i cultural del municipi
o barri en què es troben.

• Implantarem bonificacions fiscals per als comerços que iniciïn la seva activitat
comercial, apostin per la creació de llocs de treball indefinits o assegurin la
continuïtat dels establiments emblemàtics de la ciutat.
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Per un turisme local de qualitat, responsable i sostenible

El turisme és una de les principals activitats econòmiques a Catalunya,
que s’ha situat com a una de les potències internacionals en aquest conjunt
d’activitats. Davant de models basats en el parc temàtic i el creixement
residencial, proposem un turisme sostenible i responsable, en què el factor
de desenvolupament local ha d’assegurar la sostenibilitat social i ambiental
de l’activitat. Per fer-ho possible ens cal incentivar models que promouen
turisme familiar i allotjaments sostenibles; activitats de turisme actiu
i de descoberta del territori (senderisme, cicloturisme, activitats nàutiques
i subaquàtiques, educació ambiental...); activitats que posin en valor els
productes agroalimentaris, l’artesania i la creativitat artística, el patrimoni,
el producte i la cuina local.
Per impulsar aquest model turístic responsable i sostenible, des de l’Ajuntament
de Mataró:
• Aplicarem els principis del turisme responsable tant en l’àmbit
de la sostenibilitat econòmica com social de l’activitat turística.
• Lluitarem contra les ofertes turístiques que actuen fora de la legalitat,
especialment pel que fa als apartaments turístics.
• Impulsarem l’observatori del turisme amb dades qualitatives i quantitatives
integrat en la base de dades de l’observatori de desenvolupament local.
• Potenciarem els productes locals del territori en l’oferta turística.

→

• Afavorirem les sinèrgies entre el comerç i el turisme que permeti la promoció
de l’artesanat.

Potenciarem
els productes
locals del
territori
en l’oferta
turística.

• Promocionarem l’oficina de turisme: millorar la gestió, adequar horaris
i sistemes d’atenció, creació de punts d’informació 2.0, promoció del lloc
web.
• Revisarem i millorarem les senyalitzacions i les informacions dels indrets
turístics, establint itineraris de relat integrat i accessible a les persones
amb diversitat funcional.
• Mancomunarem recursos i itineraris patrimonials amb les poblacions
veïnes.

Cooperativisme i economia social.

Des de les administracions locals ja s’entén el cooperativisme i l’economia
social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica
municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació
pública-cooperativa-comunitària.
Responent als reptes de la crisi econòmica i a les potencialitats de nous
sectors socials, culturals i econòmics emergents, s’ha produït en els darrers anys
una nova onada de polítiques públiques de foment del cooperativisme i del
conjunt de l’economia social i solidària (ESS).
La ciutat de Mataró ha d’apostar per intensificar les mesures de foment i
promoció d’un tipus d’iniciatives socioeconòmiques basades en la propietat
col·lectiva, la gestió democràtica, la limitació del lucre, l’arrelament territorial
i el servei al bé comú.
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→

La ciutat de Mataró
ha d’apostar
per intensificar
les mesures de foment
i promoció d’un
tipus d’iniciatives
socioeconòmiques
basades en la
propietat col·lectiva.

El cooperativisme ha de ser un agent social i econòmic
en els espais de decisió econòmica i laboral, on s’impulsen
polítiques de formació, ocupació, desenvolupament social
i local i promoció econòmica general. Es tracta d’impulsar
un canvi productiu des dels valors, la capacitat per generar
riquesa col·lectiva, l’ocupació estable i la cohesió social.
Cal impulsar un model transformador a partir
de la participació, la sostenibilitat social i territorial
i la no discriminació de les persones.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:
• Implantarem polítiques d’impuls de l’economia social
i foment del cooperativisme.

• Promourem ajuts per a la transformació d’empreses i associacions
en cooperatives.
• Donarem suport a l'emprenedoria femenina i, en especial, la que s'articula
per via de l’economia social, solidària i feminista elaborant un pla de suport
als projectes cooperatius que compleixin amb els principis d’igualtat,
sostenibilitat i innovació.
• Facilitarem suport tècnic a projectes que cerquin l’articulació
i la intercooperació del cooperativisme local.
• Prioritzarem la concertació público-social, entre l’administració local
i les cooperatives d’iniciativa social.

→

• Afavorirem aquelles infraestructures que permetin acollir noves activitats
productives, amb alta rendibilitat social, generadores d’ocupació i noves
professions.

Afavorirem
polítiques
per crear bancs
de terres agràries,
que ara són
improductives
o mal explotades,
per cedir la seva
explotació
a cooperatives.

• Afavorirem polítiques per crear bancs de terres agràries,
que ara són improductives o mal explotades, per cedir la seva
explotació a cooperatives.
• Donarem suport a l’organització de fires locals i comarcals
d’economia social i solidària.
• Afavorirem, entre altres aspectes, la relació de l’ensenyament
superior amb les empreses cooperatives per transferir
coneixements als agents relacionats amb aquestes dos àmbits
a partir de programes de pràctiques i borsa de treball.
• Impulsarem la creació de cooperatives destinades al sector
de les cures.

• Impulsarem el projecte “l’hort comunitari de Mataró” com a espai d’inserció
social i/o laboral per a col·lectius en situació de vulnerabilitat de la ciutat.
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EIX 2: M ATARÓ, C I UTAT H A B I TA B L E, V E R DA I
S OST E N I B LE
Per aconseguir una ciutat més habitable, més verda i més sostenible és
imprescindible millorar el nostre entorn. Per fer-ho, hem d’apostar per
transformar la nostra ciutat, el nostre model productiu, el nostre urbanisme,
la nostra mobilitat. Des d’En Comú Podem Mataró liderarem, des del govern
de la nostra ciutat, aquesta “revolució” i per fer-ho possible us presentem les
nostres propostes.
A l’hora de definir el desenvolupament urbanístic de la nostra ciutat,
i en especial allò que afecta el sector on està situat el Mataró Parc, hem de
valorar que el seu impacte no és només urbanístic, sinó comercial respecte
al comerç interior, el qual òbviament debilita. Té impacte en la mobilitat,
ja que congestiona part de la nostra ciutat. Té impacte en l’increment de la
contaminació perquè augmenta clarament el trànsit rodat. En aquest sentit,
qualsevol modificació urbanística ha de considerar que hem de treballar per
una ciutat habitable, verda i sostenible, valors que entren en clara contradicció
amb el que representa aquesta aposta. La planificació d’una ciutat no pot
dependre ni plegar-se als interessos de grups empresarials que només cerquen
el seu propi benefici.
Per tots aquest motius, no podem estar a favor d’una ordenació urbanística
basada exclusivament en els interessos econòmics dels grans operadors
comercials instal·lats a la ciutat, sinó que hem de pensar en les necessitats
de les persones i del conjunt del comerç de la població.

Mataró, ciutat habitable

Habitatge
Mataró té dèficits importants en matèria d’habitatge, de fet és un dels
problemes més greus als quals s’enfronta la nostra ciutat. No hi ha setmana
que alguna persona no sigui desnonada. Les necessitats d’habitatge assequible,
especialment de lloguer, són evidents, i és aquí on hem de centrar tots els
nostres esforços per aconseguir-ne el major nombre possible per als col·lectius
més vulnerables.
El nostre parc públic d’habitatge és clarament insuficient per atendre
les necessitats de tantes famílies que s’estan quedant sense llar. És molt
descoratjador comprovar com a Mataró hi ha milers d’habitatges buits (més de
4.000 segons les dades del servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Mataró), i són
centenars les persones desnonades. També el jovent es troba en circumstàncies
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molt precàries per accedir-hi, per culpa d’uns salaris baixos amb els quals no
poden fer front ni a l’alt preu d’un habitatge lliure, ni a l’alt preu del lloguer. Per
aquestes raons és imprescindible ampliar el parc d’habitatges assequibles amb
el foment de la incorporació de privats a l’oferta de lloguer. Per tant, aquesta ha
de ser una de les principals prioritats que hem d’afrontar des d’En Comú Podem
Mataró.
Aquestes són les nostres propostes:
• Promourem l’habitatge social i assequible a Mataró, en especial per a les
persones i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge,
la gent jove amb dificultats d’emancipació i la gent gran amb manca
d’autonomia.
• Farem complir la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Mataró on es recull
que les promocions privades de nova construcció i rehabilitació destinin el 30%
dels seus pisos a habitatge assequible.
• Dedicarem més sòl per fer habitatge públic, no només en els nous
desenvolupaments, sinó també amb reserves per a habitatge protegit
en el sòl urbà consolidat en tots els processos de reforma, regeneració urbana
i substitució d’edificis.
• Impulsarem mesures d’acompanyament i protecció per als propietaris
particulars d’habitatges buits, per tal que prenguin la decisió de llogar-los a
preus assequibles amb garanties i tranquil·litat i, a més, establirem un programa
de sancions, quan sigui possible, en relació als habitatges buits.

→

• Reclamarem el traspàs a l’Ajuntament del dret de superfície i els habitatges
de titularitat d’empreses públiques privatitzades i, molt especialment de la
SAREB, amb l’objectiu d’incrementar el parc d’habitatges
de lloguer assequible mitjançant la gestió pública o cooperativa.

Reforçarem
les polítiques
sancionadores
als grans tenidors
de pisos buits.

• Reforçarem les polítiques sancionadores als grans tenidors
de pisos buits.

• Impulsarem l’expropiació temporal d’habitatges buits
i la utilització de tOts els instruments especificats en la llei
4/2016 i en la resta de lleis de la Generalitat sobre el foment
de l’habitatge públic.
• Treballarem per assolir que un 5% del pressupost municipal es destini
a la compra d’habitatge per a lloguer social i assequible.
• Impulsarem un pla de xoc per promocionar habitatges de lloguer social
i assequible en què el cost del lloguer no superi el 30% dels ingressos
de la unitat familiar.
• Impulsarem la construcció d’habitatges de dotació pública per satisfer
les necessitats dels col·lectius amb necessitats d’assistència.
• Impulsarem l’aplicació de la legislació urbanística per obtenir sòl de titularitat
privada destinat al sistema d’habitatge de dotació pública per cessió obligatòria
i gratuïta, per expropiació o per cessió onerosa acordada amb el propietari/a en
les actuacions urbanístiques.
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• Dedicarem més recursos a informar, assessorar i subvencionar la rehabilitació
d’habitatges.
• Impulsarem la masoveria urbana (cessió de l’ús d’habitatges buits per part
dels propietaris als inquilins amb l’incentiu que aquests garanteixin
el seu manteniment i millora).
• Promourem la cessió d’ús a cooperatives per a la construcció d’habitatge,
seguint els exemples que hi ha a altres localitats catalanes, especialment
a Barcelona.
• Redefinirem les polítiques d’habitatge, més enllà de l’habitatge social:
habitatge per a joves, reactivació de la borsa d’habitatge, etc.
Urbanisme
El model urbanístic de la ciutat de Mataró, en línia també amb el document
Mataró 2022, ha de donar resposta als objectius de desenvolupament inclusiu,
sostenible i intel·ligent, en consonància amb el conjunt d’objectius de
desenvolupament sostenible (ODS) que l’Assemblea General
de l’ONU de 2015 va adoptar per unanimitat a l’agenda de 2030:
Inclusiu: treballar per al progrés econòmic sense deixar de banda
el progrés social, amb la participació de la societat dins del teixit associatiu
i econòmic.
Sostenible: temes com l’economia circular entre les empreses,
el reaprofitament dels residus, energies renovables, construcció més amable –
medi ambient, eficiència energètica, mobilitat i entorn urbà.
Intel·ligent: en coneixement, innovació, educació i tecnologia.
La formulació i execució del planejament urbanístic general i parcial de la
ciutat, així com les seves modificacions i/o les que s’escaiguin, és una de les
responsabilitats polítiques i administratives més importants del Consistori, atès
que és una eina fonamental per donar compliment als objectius de millora del
medi ambient, de la qualitat de vida en l’espai urbà, de la qualitat i accessibilitat
de l’habitatge, de la implantació i innovació dels serveis urbans, de les activitats
econòmiques i productives –tant en sòl urbà com en el sòl amb valor agrícola o
forestal.
A més, l’Ajuntament, per mitjà dels instruments de planificació i gestió
urbanística, ha de combatre l’especulació urbanística en els preus del sòl
i de l’habitatge i ha de procurar obtenir la màxima participació pública en les
plusvàlues generades per l’actuació urbanística i edificatòria, i així obtenir el
màxim possible de cessions de sòl per fer polítiques socials d’habitatge
i d’equipaments públics.
L’urbanisme que promourem des d’En Comú Podem Mataró ha de ser
entenedor en les seves propostes i objectius, i s’ha de tirar endavant amb
la participació dels veïns i veïnes i dels agents econòmics i socials, sota les
directrius i els objectius de l’interès general, que s’han de recollir en els plans
i programes.
Un dels principals instruments del qual la ciutat s’ha valgut per executar
el Pla General Urbanístic de 1996, amb les seves modificacions parcials, és la
societat municipal PUMSA, pel que fa a la gestió urbanística i a l’execució de les
polítiques de sòl i edificacions destinades a l’habitatge, a la indústria o a grans
dotacions d’equipaments i infraestructures d’interès general. Al nostre entendre,
aquest instrument ha de donar pas a una nova societat municipal que esdevingui
una veritable oficina d’habitatge, per donar resposta als nous reptes que tenim
plantejats. Ha de ser un instrument útil
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→

per a la ciutadania. PUMSA encara arrossega deutes per la forta crisi que va
afectar profundament el sector immobiliari, tot i que es van amortitzant gràcies
a la recuperació econòmica que atorga majors ingressos al grup Ajuntament, les
vendes no estratègiques del seu patrimoni i les plusvàlues generades per les
noves promocions residencials en diferents zones de la ciutat.
Les directrius en matèria de política de sòl i habitatge vindran marcades
per la direcció política de l’urbanisme municipal, amb especial implicació
del Ple Municipal, en tant que l’execució d’aquestes decisions
i objectius acordats políticament s’encomanarà a la nova societat municipal de
sòl i habitatge, quan es tracti d’executar operacions de nova urbanització, o de
reforma i rehabilitació urbana del sòl i del patrimoni, a la direcció d’urbanisme
municipal.

Introduirem una reserva
obligatòria mínima
del 30% del sostre
residencial resultant
de les operacions
de reforma urbana,
transformació d’usos,
rehabilitació d’edificis
i noves promocions
residencials a partir
de 600 m2 de sostre,
per ser destinats a
habitatge protegit
i de lloguer social.

Les prioritats de la nostra actuació urbanística per al
període 2019-2023 seran:
• Introduirem una reserva obligatòria mínima
del 30% del sostre residencial resultant de les
operacions de reforma urbana, transformació
d’usos, rehabilitació d’edificis i noves promocions
residencials a partir de 600 m2 de sostre, per ser
destinats a habitatge protegit i de lloguer social.
• Destinarem a la promoció d’habitatges de lloguer
social el màxim possible del patrimoni municipal
de sòl i de les noves cessions que obtingui
l’Ajuntament, per cessions obligatòries o convenis
urbanístics.
• Modificarem la normativa d’edificació per fomentar
i facilitar la rehabilitació energètica i la implantació
d’instal·lacions per a la generació d’energies
renovables i l’autoconsum energètic –tèrmic i
elèctric–, tant als edificis residencials com als
industrials i d’equipaments.

• Promourem habitatges de dotació,
de gestió pública assistida, per a col·lectius amb necessitats especials –joves,
gent gran, persones amb diversitat funcional, dones víctimes de violència
masclista, etc.–, sobre sòls públics d’equipaments, o com a complement o
ampliació d’equipaments ja existents, a partir de les necessitats que se’n derivin
del Pla Municipal d’Habitatge i dels plans socials.

→

• Aplicarem un nou model d’urbanisme amb una dotació suficient d’espais
verds, de zones d’equipaments i la combinació d’espais amb activitat
econòmica i residencial, apostant més pels usos mixtos que no pas
per l’especialització de zones.

Promourem un
Pla de Barris
de Mataró, com
a instrument
d’actuació
integral en els
diferents barris
de la ciutat
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• Farem de la nostra ciutat un espai d’urbanisme amable per
als vianants, amb la reducció del trànsit rodat, la senyalització
de camins lliures de trànsit, camins escolars, zones de vianants, etc.
• Promourem un Pla de Barris de Mataró, com a instrument d’actuació
integral en els diferents barris de la ciutat, per establir mesures
d’actuació conjunta de:

• Rehabilitació i millora dels espais públics, de les infraestructures,
dels equipaments i zones verdes.
• Actuacions de rehabilitació i millora dels habitatges existents, amb
especial atenció als aspectes d’aïllament tèrmic, estalvi i generació
energètica.
• Reactivació econòmica del comerç i serveis de proximitat i de les
activitats econòmiques compatibles amb l’habitatge.
• Formació professional de joves i adults.
• Participació dels veïns i veïnes en l’execució de les actuacions
del seu Pla de Barris.
• Facilitarem la implantació de les noves tecnologies de la informació
i d’activitats econòmiques i de serveis vinculades a la societat de la informació,
amb les noves infraestructures i dotacions requerides per potenciar les activitats
d’innovació en tots els polígons, especialment als entorns de l’actual parc
tecnològic TecnoCampus (Rengle i Hortes del Camí Ral), així com als polígons
de Rocafonda. Facilitarem la implantació d’aquestes activitats com a usos mixtos
en sòl residencial, combinant treball i residència, en especial en plantes baixes.
• Modificarem la normativa d’usos dels polígons d’activitat econòmica per
limitar i reconduir les activitats de discoteques, pubs i d’altres usos que causen
molèsties i interfereixen en l’activitat industrial i productiva. Prohibirem la
implantació de prostíbuls i sales de joc de qualsevol mena.

→
→

Altres propostes en matèria urbanística són:
• Revisarem el Pla General Urbanístic de 1996 i impulsarem un procés participatiu
adreçat a la ciutadania, ampli i obert, per tal d’assegurar un model territorial
compacte, que s’allunyi de l’especulació i posi el territori al servei de les
persones. Aquesta revisió ha d’incloure criteris de
cohesió social i equilibri entre els diferents usos, per a
la millora de la qualitat ambiental i la sostenibilitat.

Fixarem els límits
al potencial de
creixement demogràfic
i urbanístic, per
mantenir l’equilibri
entre sòl urbà, sòl
de valor agrícola
i forestal.
Reforçarem els espais
de valor agrícola
i forestal amb una
reactivació del Pla
especial de protecció
de les Cinc Sènies
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• Farem un nou model d’urbanisme, més atent a les
petites intervencions, que millori la qualitat de vida
de les persones, en contraposició amb les grans
operacions de temps passats. Cal garantir una dotació
suficient d’espais verds, de zones d’equipaments
i la combinació d’espais amb activitat econòmica
i residencial, que prioritzi el usos mixtos front
l’especialització de zones.
• Reformularem, rehabilitarem i regenerarem els teixits
urbans existents com a mitjà per equilibrar socialment
la ciutat.
• Fixarem els límits al potencial de creixement
demogràfic i urbanístic, per mantenir l’equilibri entre
sòl urbà, sòl de valor agrícola i forestal.
• Reforçarem els espais de valor agrícola i forestal
amb una reactivació del Pla especial de protecció de

les Cinc Sènies i dels espais forestals d’interès natural del municipi. També
preservarem el caràcter natural del front marítim, protegint el medi marí i la seva
biodiversitat.
• Impulsarem la recuperació ambiental i l’adequació del Turó de Cerdanyola
com a parc forestal, amb caràcter supramunicipal.

→

• Millorarem el nostre espai públic, amb plans de manteniment i de dinamització
perquè és on es produeix la convivència veïnal. Les millores urbanístiques
es realitzaran incorporant processos participatius en el disseny de les
intervencions, perquè són els veïns i les veïnes de cada barri els qui millor
coneixen les seves necessitats.

Planificarem
i ampliarem les vies
urbanes per a la
pacificació del trànsit,
amb la priorització
de vianants.
Mataró, ciutat verda i sostenible

• Planificarem i ampliarem les vies urbanes per a la
pacificació del trànsit, amb la priorització de vianants.
• Implantarem mesures per a la reducció de la
contaminació acústica: la correcta gestió del trànsit rodat,
la utilització de paviments sonoreductors i les mesures
arquitectòniques que assegurin un bon aïllament acústic
dels edificis.

La comunitat científica ens ho ha dit ben clar: o reduïm dràsticament les
emissions de CO2 i altres gasos d’efecte hivernacle de manera immediata o
entrarem en una trajectòria de no retorn i els efectes del canvi climàtic seran
greus i irreversibles. De cap manera podem romandre de braços plegats
davant aquesta advertència que ja és aquí. Els efectes del canvi climàtic són
molt evidents i des de Mataró podem contribuir a apaivagar aquests efectes
perniciosos.
El primer que podem fer és comprometre’ns a impulsar una transició
energètica amb els canvis estructurals necessaris, a mig/llarg termini des d’un
sistema energètic dominat per l’energia d’origen fòssil, cap a un sistema que
utilitzi majoritàriament fonts d’energia netes i renovables.
A Mataró ja es contempla una sèrie de beneficis fiscals en les ordenances.
Tanmateix, sens dubte és una assignatura que necessita més dedicació i esforç
municipal per tal que esdevingui un vertader motor de canvi vers un consum
energètic sostenible.
Hem contribuït a la millora del medi ambient presentant propostes
concretes: que l’Ajuntament de Mataró contracti els seus serveis energètics
amb comercialitzadores cooperatives d’energia verda, o que aposti per models
energètics 100% renovables.
Aquesta reestructuració ha de canviar significativament els patrons de
generació i consum d’energia, i promoure el desenvolupament sostenible sobre
bases d’equitat i justícia social. Tot plegat, amb l’objectiu d’aconseguir un model
econòmic i energètic no dependent dels combustibles fòssils ni nuclears el 2050.
Atès que l’energia és un bé indispensable en totes les activitats quotidianes
i que permet una vida digna, ha de ser un bé comú. La seva manca provoca
drames, perquè la pobresa energètica mata físicament i socialment. És per això
que des d’En Comú Podem Mataró apostem fermament per protegir a tots els
ciutadans enfront de la pobresa energètica i impedir-ne l’exclusió social.
La transició energètica abasta aspectes tecnològics, socials, culturals,
econòmics i ambientals, incloent-hi un paper més actiu de la ciutadania. El món
local té un paper rellevant en aspectes clau per a la transició energètica: l’accés
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a l’energia (la generació d’energia a escala local, compra i subministrament);
l’estalvi mitjançant la gestió de la demanda i l’eficiència energètica; la
possibilitat de poder incidir en el coneixement, la conscienciació i l’extensió de
la cultura energètica de la seva població.

→

Energia
• Crearem una comercialitzadora municipal d’energia d’origen renovable.

Crearem una
comercialitzadora
municipal d’energia
d’origen renovable.

• Crearem l’Oficina Municipal de l’Energia com a recurs de
la ciutat orientat a l’assessorament i acompanyament de la
ciutadania i empreses, en la promoció de la democratització
en l’accés, ús eficient i producció d’energia.

• Promourem el nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima
i l’Energia i donarem suport a l’aplicació dels nous objectius
generals pel Clima i l’Energia a l’escenari 2030, amb la reducció de les emissions
de CO2 del 40% com a mínim, mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un
major ús de fonts d’energia renovables.
• Elaborarem el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic que avaluï els riscos
i la vulnerabilitat del municipi, analitzi l’evolució d’aquests riscos potencials
i augmenti la resiliència mitjançant la capacitat d’adaptació.
• Incorporarem com a criteri de compra pública d’energia la condició de
procedència renovable de l’energia subministrada, alhora que es garanteixi
la qualitat i la fiabilitat del servei, a preus adequats.
• Elaborarem un Pla de Rehabilitació Energètica d’Edificis i Habitatges, prioritzant
l’accessibilitat i l’eficiència energètica amb aprofitament d’energia renovable.
• Continuarem reclamant des del municipi la implantació d’un calendari
de tancament de les centrals nuclears que tenen quaranta anys, garantint
el subministrament energètic amb fonts renovables, preveient la solució
a l’emmagatzematge i la gestió dels residus.
• Democratitzarem el model energètic local mitjançant la promoció
de comunitats energètiques ciutadanes i la innovació social per accelerar
la participació de la societat civil en la transició energètica. Crearem l’oficina
local de transició energètica.

→

• Establirem taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i
hidrocarburs.

Facilitarem
els projectes
de generació
d’energia
destinada a
l’autoconsum.

• Facilitarem els projectes de generació d’energia destinada
a l’autoconsum i establirem un sistema d’ordenances municipals que
incloguin canvis urbanístics i bonificacions fiscals per a la generalització
d’aquestes instal·lacions en l’àmbit privat (tant d’habitatges com de
teixit productiu), reduint així l’índex de dependència energètica exterior
municipal.

• Garantirem una transició ecològica justa a través de punts
d’assessorament per la reducció del consum domèstic, amb especial
atenció a garantir la protecció necessària de les persones en situació
de vulnerabilitat, perquè els drets, proteccions i descomptes reconeguts en la
normativa vigent siguin efectius.

21

• Demanarem a la Generalitat que activi el fons econòmic previst en la Llei
del Canvi Climàtic i que es destini amb caràcter finalista a les polítiques
energètiques i d’adaptació/mitigació del canvi climàtic, transferint els recursos
necessaris per a la seva implementació.

→

• Generalitzarem les certificacions energètiques dels edificis públics
i els plans de millora associats.

Augmentarem
la superfície de
plaques solars
fotovoltaiques
en els espais
i edificis públics.

• Augmentarem la superfície de plaques solars fotovoltaiques
en els espais i edificis públics.
• Estudiarem la creació d’una central de biomassa per aprofitar
els recursos forestals.
• Impulsarem programes d’educació ambiental a les escoles
i per els/les ciutadans/nes.

• Abordarem la recuperació de la titularitat pública de Mataró Energia
Sostenible, que desenvolupa la xarxa de distribució de calor i fred, aprofitant
l’escalfor residual d’infraestructures ambientals.
• Destinarem recursos econòmics i humans per garantir el subministrament
elèctric bàsic per tal d’erradicar la pobresa energètica com ara la Taula contra
la pobresa energètica.
• Formarem a persones assessores en l’estalvi energètic i l’ús d’energies
renovables que puguin actuar com agents socials de suport a la ciutadania
o col·lectius sensibles en els temes ambientals.
Pel que fa a la contaminació electromagnètica, existeix una preocupació
creixent per l’emissió d’ones de les diferents infraestructures que conviuen amb
nosaltres: telefonia, línies elèctriques i d’altres que requereix polítiques
de planificació i seguiment de les principals fonts generadores. I en aquest
sentit:
• Adoptarem totes les mesures possibles per a reduir l’exposició als camps
electromagnètics i especialment a adoptar les recomanacions que l’Assemblea
Parlamentària fa als Estats membres del Consell d’Europa, Resolució 1815 de 27
maig 2011 (Perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes en el
medi ambient).
• Ens adherirem al sistema d’energies renovables anomenat “GreenChoice” que
aposta per sistemes de calefacció solar en els nous edificis i així aprofitar-ne el
40% per escalfar aigua.
• Implementarem el programa gratuït “Hotmaps” que ajudi a una planificació
del sector energètic a la nostra ciutat.
L’aigua com a bé comú
L’aigua és un bé comú indispensable per a la vida i, l’accés a l’aigua de qualitat
és un dret humà reconegut per les Nacions Unides. Com a actuacions que
fàcilment es poden dur a terme, tindrem en compte: les campanyes adreçades
a conscienciar la població de la necessitat de l’estalvi en el consum d’aigua; la
construcció d’instal·lacions que serveixin per aprofitar les aigües pluvials i grises
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→

Impulsarem la creació
del TUB BLAU
per promoure la
reutilització d’aigua
regenerada des de
l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals
de Mataró (EDAR)
i distribuir-la per
donar resposta
a les necessitats del
sector agroalimentari
a les Cinc Sènies.

i l’establiment de normes urbanístiques que assegurin
tipologies constructives que evitin l’extensió de jardins
particulars. En tot cas, obligarem a fer aquests jardins
amb espècies autòctones que necessitin el mínim
consum d’aigua.
• Impulsarem la creació del TUB BLAU
per promoure la reutilització d’aigua regenerada des
de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró
(EDAR) i distribuir-la per donar resposta
a les necessitats del sector agroalimentari
a les Cinc Sènies.
• Garantirem l’accés universal al subministrament d’aigua
i la gestió pública de l’Ajuntament es guiarà per criteris
socials i ambientals.

• Es dotarà de pressupost suficient per subvencionar el
rebut de l’aigua a les persones que no puguin fer front
al seu pagament, previ informe de Benestar Social. Cap
persona del nostre municipi es quedarà sense subministrament per no poder fer
front al seu cost.
• Executarem les inversions i manteniments previstos en el Pla Director de
l’aigua.
• Mantindrem pública l’empresa municipal Aigües de Mataró com a instrument
per garantir el dret a l’aigua per a tothom.

→

Cap al residu zero, per una economia circular
Considerem que a la nostra ciutat tenim encara una deficiència greu pel que fa al
reciclatge. Les xifres de recollida selectiva són insuficients i, a més, es procedeix
de forma inapropiada, ja que es barregen continguts en diversos contenidors
que no corresponen. Tot plegat contribueix a encarir la recollida i, d’altra banda,
suposa un perjudici del medi ambient.
Cal avançar cap a una economia circular, baixa en carboni i basada
en la sostenibilitat i la producció neta. La responsabilitat ampliada
del productor i el residu zero han esdevingut prioritàries en les polítiques
de residus arreu. El quadrienni 2019-2023 és estratègic
per al canvi definitiu de la tendència, i cal que els pobles
i ciutats estableixin polítiques proactives.

Impulsarem
una Càtedra
d’Economia Circular
al Tecnocampus
per al foment de
la investigació i
recerca, orientada
a la promoció del
canvi del model
econòmic al territori.

23

Per tot això:
• Impulsarem una Càtedra d’Economia Circular
al Tecnocampus per al foment de la investigació i recerca,
orientada a la promoció del canvi del model econòmic
al territori.
• Implementarem models que permetin assolir els
percentatges de recollida selectiva i reciclatge imposats
per la Unió Europea (50% el 2020 i 60% el 2030).
• Prioritzarem la recollida de la fracció orgànica

→

Introduirem un nou servei
municipal de recollida de
voluminosos a domicili,
gestionat per empreses
d’economia social,
amb l’objectiu d’eliminar
mobles i andròmines
als nostres carrers,
incrementar la recollida
selectiva i generar
llocs de treball entre
persones amb perfil
de vulnerabilitat social.

dels residus municipals amb un tractament
diferenciat per als grans generadors (sectors de
la restauració, el comerç alimentari, les escoles,
les residències, etc.) i implantarem sistemes
que promoguin la individualització i descartin
l’anonimat.
• Introduirem un nou servei municipal de
recollida de voluminosos a domicili, gestionat
per empreses d’economia social, amb l’objectiu
d’eliminar mobles i andròmines als nostres
carrers, incrementar la recollida selectiva
i generar llocs de treball entre persones amb
perfil de vulnerabilitat social.
• Crearem una xarxa de compostadores als
centres educatius de la ciutat amb menjador
escolar per promoure el reaprofitament
del residus orgànics per part del sector
agroalimentari local.

• Apostarem pel desenvolupament del Parc Maresme Circular, impulsat des del
Consorci de Residus del Maresme i l´Ajuntament de Mataró, com a oportunitat
per promoure un nou model econòmic basat en la valorització dels residus,
en la reutilització dels recursos i en la generació de nous llocs de treball
vinculats a les necessitats de la ciutat.
Aquest model que proposem s’ha de basar en les mesures següents:
• Estudiarem fórmules de recollida porta a porta, i també fórmules que permetin
“premiar” la ciutadania que hi col·labori més. Cal també establir convenis de
col·laboració amb el Tecnocampus per tal que es pugui vehicular la tecnologia
apropiada que permeti detectar els ciutadans que afegeixen aquest plus de
ciutadania responsable.
• Introduirem mètodes de neteja més ecològics.
• Establirem condicions més exigents de sostenibilitat amb les companyies
que accedeixin al concurs d’adjudicació de neteja i recollida de residus.
Estudiarem la participació en la empresa per part de l’Ajuntament, per tal de
fiscalitzar el bon funcionament del contracte.
• Establirem una estructura que sigui capaç de visualitzar amb transparència el
cost de la recollida i el tractament, i que faciliti l’estímul de la recollida selectiva
a través de bonificacions en la taxa en funció del comportament individual
(pagament per generació) i dels resultats globals del municipi.
• Promourem polítiques per a la prevenció de residus amb capacitat de ser
implementades a nivell local: lluita contra el malbaratament alimentari, extensió
dels compostadors domèstics allà on sigui possible, campanyes educatives per
fomentar compra de productes a granel o sense empaquetament addicional, etc.
• Potenciarem les polítiques educatives i de sensibilització en matèria de residus.
• Apostarem per campanyes informatives amb agents mediambientals
a peu de carrer.
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→

→

• Elaborarem i executarem els Plans d’autonomia energètica i autoconsum per
als edificis, serveis i espais municipals. Incidint especialment en els edificis
escolars amb el corresponent programa educatiu per a tota la comunitat
educativa.

Destinarem recursos
econòmics i humans
per garantir
el subministrament
elèctric bàsic amb
la finalitat d’erradicar
la pobresa energètica,
com ara el Banc de
l’Energia i/o la Taula
contra la pobresa
energètica.

• Contractarem energia elèctrica verda certificada 100%
renovable i gestionada per empreses d’economia social
i compromeses amb el territori.
• Treballarem per implicar la ciutadania, a través de
les entitats cíviques o col·lectius autoorganitzats, en
l’elaboració de Plans d’autonomia i estalvi energètic
per a zones i/o barris.
• Destinarem recursos econòmics i humans per garantir
el subministrament elèctric bàsic amb la finalitat
d’erradicar la pobresa energètica, com ara el Banc
de l’Energia i/o la Taula contra la pobresa energètica.
• Reforçarem les clàusules socials i ambientals en
la contractació pública i potenciarem la reserva de
contractes a empreses de l’economia social i sense
ànim de lucre.

Anella Verda
Quan parlem d’anella verda, parlem d’una xarxa d’espais naturals
i seminaturals i d’altres elements ambientals, planificada de forma estratègica,
dissenyada i gestionada per a la prestació d’una gran varietat de serveis
ecosistèmics. Incorpora espais verds o blaus, en el cas dels ecosistemes
aquàtics i altres elements físics d’espais terrestres i marins, –incloses les zones
costaneres. En els espais terrestres,
la infraestructura verda està present en els entorns rurals i urbans.
A Mataró tenim una anella verda. L’objectiu principal, doncs, ha de ser
establir una estratègia d’actuació municipal amb participació ciutadana,
que reculli iniciatives dirigides a reforçar
aquesta infraestructura verda del territori,
en temes mediambientals, socials i econòmics.
Els beneficis d’aquesta infraestructura són
diversos, van des de la reducció de contaminants,
la regulació del microclima o l’estalvi energètic,
fins a la mobilitat sostenible, passant pel
desenvolupament de la gestió forestal
i la producció agrícola o el foment de l’aparició
d’activitats d’oci i educació, vinculades a l’entorn
natural i respectuoses amb el medi ambient.

Garantirem una correcta
protecció del sistema
d’espais lliures que
envolten la ciutat
urbana: l’espai agrícola
de les Cinc Sènies-MataValldeix, la zona forestal,
els turons d’Onofre
Arnau, Can Boada
i Turó de Cerdanyola.
Establirem mesures
de protecció de
l’alguer per garantir
la biodiversitat que
sosté aquest hàbitat.
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Les nostres prioritats en matèria de sostenibilitat
per a Mataró són:
• Garantirem una correcta protecció del sistema
d’espais lliures que envolten la ciutat urbana:
l’espai agrícola de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix,
la zona forestal, els turons d’Onofre Arnau, Can
Boada i Turó de Cerdanyola. Establirem mesures de
protecció de l’alguer per garantir la biodiversitat
que sosté aquest hàbitat.

• Impulsarem un projecte de custòdia del territori en l’àmbit del Turó de
Cerdanyola i els seus entorns, buscant la connexió amb el sistema de rieres.
• Elaborarem un Pla en defensa de les zones de boscos que envolten la
nostra ciutat, interactuant amb els ajuntaments dels pobles veïns. Aquest pla
contemplarà la neteja, tractament de plagues, control de plantes invasores i
seguiment de les actuacions dels propietaris dels boscos, amb la finalitat que
compleixin la legislació en les seves actuacions.

→

• Promourem una xarxa de cobertes verdes a través dels equipaments
municipals, edificis
i terrats dels habitatges de la ciutat per potenciar els usos socials i ambientals
d’aquest espais.

Augmentarem
els espais
públics dedicats
a horts urbans.

• Augmentarem els espais públics dedicats a horts urbans.
• Consolidarem la base territorial i facilitarem la continuïtat de
l’activitat agrària, impulsant programes específics que permetin
preservar els valors i desenvolupar les funcions de l’espai agrari
en el marc d’una agricultura ecològica i sostenible, integrada en el
territori i en harmonia amb el medi natural.

• Garantirem el caràcter natural de la platja del Callao en el projecte
d’urbanització del Passeig Marítim.
• Elaborarem un Pla Especial de protecció del Patrimoni Natural de Mataró. En
aquesta elaboració hi han de participar: propietaris, ADF, caçadors, pescadors,
biòlegs, naturalistes i totes aquelles associacions, institucions i persones
interessades en l’aplicació de mesures per a la conservació del nostre entorn
natural.
• Contractarem energia elèctrica verda certificada 100% renovable i gestionada
per empreses d’economia social i compromeses amb el territori.
• Crearem l’Observatori Mediambiental de Mataró utilitzant els resultats
dels Indicadors i Controls ambientals per tal d’avaluar la gestió i visualitzar
el compromís de la ciutat en sostenibilitat i medi ambient.
• Potenciarem la Casa Capell com a centre de promoció i difusió dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) impulsats per Nacions Unides.

Front Marítim

El Front Marítim ha de ser un espai de referència de la nostra ciutat, com
a paisatge urbà de lleure i activitat nàutica per a tothom. És imprescindible,
a més, una redefinició del model de la zona comercial i de passeig del port per
orientar la seva remodelació en clau de millor servei als usuaris, a la ciutadania
i al turisme. Una peça clau, doncs, que necessitarà d’una inversió extraordinària
considerable de la qual haurà de participar la Generalitat de Catalunya.
Necessitem un Pla Estratègic del Front Marítim com a espai de lleure
i turisme, activitats pesqueres, activitat esportiva i passeig per a tothom.
Es tracta d’un recurs de gran valor del qual s’ha de tenir cura per poder-ne
gaudir.
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Les propostes que proposem en aquest àmbit són:

→

Anella Blava

Protegirem l’alguer
de Mataró amb
una promoció de
bones pràctiques
pesqueres,
dinamització
d’accions de
sensibilització
i estudi continuat
del seu estat.

• Posarem en marxa una campanya per incrementar la
sensibilitat i la valoració social de l’anella blava i, en paral·lel,
el desenvolupament d’un centre d’interpretació del mar com a
recurs natural crucial en la identitat i la realitat de la ciutat.
• Promourem activitats relacionades amb els recursos naturals
i la seva sostenibilitat (regates, ofertes a escoles, introducció
a la vela, aqüicultura, reserva posidònia, etc.), i iniciatives fora
de temporada obertes també a la ciutadania de Mataró.
• Protegirem l’alguer de Mataró amb una promoció de bones
pràctiques pesqueres, dinamització d’accions de sensibilització
i estudi continuat del seu estat.

Nou model de port urbà
• Desenvolupament i transició cap a model de port urbà,
multiservei i turístic. Invertirem i impulsarem l’activitat
portuària (especialment una zona tècnica) perquè sigui un port de referència
de l’àrea de Barcelona, amb generació de llocs de treball per a Mataró.
• Impulsarem la creació d’un centre integral d’estudi, educació
i gestió del medi marí en l’àmbit del Port de Mataró què es coordinarà amb
la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró.

→

Experiència del mar
• Dissenyarem programes que assegurin una mínima experiència de tots els
infants de la ciutat al front marítim (bé sigui esportiva, educativa, etc.), incloenthi la població amb diversitat funcional, amb l’objectiu de despertar vocacions
de base en esports nàutics, en la cura del mar com a recurs natural i en el
turisme de costa.
Altres actuacions

Dissenyarem
i donarem continuïtat
a un passeig
accessible i atractiu,
tot millorant
l’accessibilitat, el
paisatge i la connexió
del Parc de Ribera
amb la ciutat.
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• Dissenyarem i donarem continuïtat a un passeig
accessible i atractiu,
tot millorant l’accessibilitat, el paisatge i la connexió del
Parc de Ribera amb
la ciutat.
• Oferirem espai de lleure i passeig per a tothom.
• Promourem el comerç, els serveis, els productes
i la restauració de qualitat ubicats en l’àmbit nàutic, que
generi turisme i ocupació sostenible.
• Apostarem per un model d’oci que respecti l’entorn.

Mobilitat

A Mataró, tots els partits polítics van signar un Pacte per la Mobilitat el juliol
de 2016, que establia les bases de com ha de ser el sistema de mobilitat de la
ciutat en el futur. El pacte ha servit per configurar el nou Pla de Mobilitat Urbana
i Sostenible 2018-2024, pendent d’aprovació.
En Comú Podem Mataró apostem per fer del vianant el veritable protagonista
d’una mobilitat sana, amable, en una ciutat equilibrada, on el transport públic
sigui una peça fonamental de la nostra mobilitat, on l’ús de la bicicleta i/o altres
mitjans de transport no contaminants ocupin un lloc primordial en el quotidià
desplaçament dels vianants. Farem una ciutat on desplaçar-se a peu sigui el més
còmode possible, una ciutat amb una mobilitat inclusiva, on tothom es pugui
moure sense barreres.
Això és el que farem, i per assolir aquests objectius hem elaborat un seguit
de propostes que presentem a continuació:
• Donarem prioritat als desplaçaments essencials, és a dir, als vehicles destinats
a la logística comercial, transports i serveis públics i sanitaris, taxis, etc., limitant
aquells que no són essencials, la qual cosa redundarà en benefici de la salut
dels nostres veïns i veïnes. Ho farem planificant gradualment les seves etapes i
els nivells de reducció. Ja tenim referències europees per fer camí. No cal veure
el vehicle privat com a enemic a batre, però sí que podem reduir l’ús del cotxe
privat més contaminant en desplaçaments evitables.
• Planificarem plataformes de descàrrega que permetin recollir mercaderies
mitjançant vehicles que no contaminen, i per això caldrà reconvertir alguns
dels actuals espais d’aparcaments per a ús logístic.

→

→

• Millorarem les zones de càrrega i descàrrega, en benefici del transport
comercial, i buscarem alternatives d’estacionament per al vehicle privat.

Modificarem
i adaptarem el
transport públic
urbà perquè
sigui més eficaç,
sostenible
ambientalment
i accessible per
al conjunt de
la ciutadania.

Establirem una
línia directa
de l’autobús
municipal
Estació-Hospital.
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• Modificarem i adaptarem el transport públic urbà perquè sigui
més eficaç, sostenible ambientalment i accessible per al conjunt
de la ciutadania.
• Millorarem les freqüències dels busos i reubicarem les parades
perquè siguin més funcionals; estudiarem la possibilitat
d’incorporar microbusos que permetin una millor mobilitat.
• Facilitarem l’exclusivitat de les parades als busos municipals.
• Estudiarem reduir la concentració d’autobusos a la Plaça
de les Tereses, i cercarem un espai més adient.
• Establirem una línia directa de l’autobús municipal
Estació-Hospital.
• Utilitzarem el carril per a aparcament d’autobusos
(Ronda de la República).
• Garantirem l’arribada del transport públic o col·lectiu als polígons
industrials.
• Revisarem el model de tarifes afavorint els viatgers freqüents
mitjançant abonaments, amb preus socials per a situacions de

necessitat (atur, rendes baixes, estudis). Abaratirem els preus dels trajectes dins
les diferents àrees metropolitanes.
• Lluitarem per aconseguir una rebaixa de la zonificació de la connexió
amb Barcelona.
• Vetllarem perquè el peatge de l’actual C-32 desaparegui el 2021, i no acceptarem
cap acció que comporti ampliació de la concessió.
• Reforçarem la coordinació entre Obres públiques, Urbanisme i Mobilitat per
garantir el tractament integral de la mobilitat i l’urbanisme.
• Continuarem donant prioritat al transport col·lectiu en els carrers de la ciutat,
especialment al transport públic de Mataró Bus.

→

→

• Negociarem la transformació de l’aparcament de la Riera en un per a veïns i
veïnes i treballadors i treballadores de la zona.

Ampliarem
la pacificació
del trànsit, amb zones
30 i de vianants,
com a mesures
per millorar la qualitat
de vida dels ciutadans
i ciutadanes,
de manera que pocs
carrers assumeixin
més volum de trànsit.

• Ampliarem la pacificació del trànsit, amb zones 30 i de
vianants, com a mesures per millorar la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes, de manera que pocs carrers
assumeixin més volum de trànsit.
• Apostarem per potenciar els carrers per a vianants
o “vies cíviques” que connecten els diferents sectors
de la ciutat.
• Incorporarem en l’espai públic senyals amb
recorreguts urbans a peu amb indicadors de temps,
amb l’objectiu de demostrar que vivim en una ciutat
feta a la mida de les persones i que les distàncies a
peu entre punts d’interès quotidià, en molts casos, no
superen els 10 minuts.

• Potenciarem l’adquisició de vehicles elèctrics
per als serveis municipals. Ampliarem els sistemes de
recàrrega “ràpida” d’energia elèctrica als aparcaments municipals, i a diferents
indrets de l’espai públic de la ciutat. i crearem itineraris per anar a treballar
i estudiar en bicicleta.

Renovarem
el Pla director
de la bicicleta
i ampliarem la
xarxa de carrils
bici. Crearem
més carrils-bici
segregats allà
on sigui possible.
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• Renovarem el Pla director de la bicicleta i ampliarem la xarxa
de carrils bici. Crearem més carrils-bici segregats allà on sigui
possible.
• Potenciarem l’intercanvi i aparcament (bikeandride, entre bici
i transport públic) i el lloguer públic (bikesharing). Apostarem
decididament per la bicicleta elèctrica o de pedaleig assistit.
• Ampliarem la xarxa d’aparcaments per a bicicletes en
equipaments públics, així com la reserva d’espais en els
aparcaments soterranis.
• Crearem aparcaments de bicicletes segurs, en zones d’especial
interès, com l’Estació, el Sorrall, les biblioteques públiques, etc.

→

Les voreres seran
per als vianants.
Les bicicletes, patinets
i altres mitjans de
mobilitat individuals
s’han de sotmetre
a la normativa
de trànsit circulant
per la calçada, excepte
quan l’amplada de les
voreres ho permetin
i estiguin degudament
senyalitzades.

• Les voreres seran per als vianants. Les bicicletes,
patinets i altres mitjans de mobilitat individuals s’han
de sotmetre a la normativa de trànsit circulant per
la calçada, excepte quan l’amplada de les voreres ho
permetin i estiguin degudament senyalitzades.
• Destinarem els ingressos municipals provinents per
l’ús del vehicle privat (IVTM, Zona Blava) al finançament
de les actuacions del Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible vinculades amb la potenciació del transport
públic, la pacificació del trànsit i la mobilitat elèctrica.
• Apostarem per la reorientació de PUMSA com a
operador municipal encarregat de la gestió de serveis
en l’àmbit de la mobilitat sostenible i d’acord amb
les estratègies fixades per l’Ajuntament a través
del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.

Equipaments municipals

→

Funerària Pública
A Mataró, morir-se surt molt car. De fet, a Catalunya només la ciutat de Lleida
presenta preus d’enterrament més cars que la nostra ciutat, amb uns preus
el 48% per sobre que els de la mitjana espanyola. I al conjunt de l’Estat
espanyol, només la superen cinc municipis. Segons un informe realitzat per
Unespa (Asociación Empresarial del Seguro) amb dades dels anys 2017 i 2018, a
Mataró es paga un 45,9% més que la mitjana del conjunt d’Espanya pels serveis
funeraris. L’estudi s’ha realitzat demanant a les entitats asseguradores que
formen part d’Unespa que especifiquessin el tipus de sepeli que fan atendre i
informació precisa sobre el lloc de residència de l’assegurat, de cara a identificar
diferències de cost entre províncies i municipis. En total s’han analitzat 216.404
enterraments, cosa que suposa una representativitat de la mostra de l’entorn
d’un 80%, segons els autors de l’estudi. Les dades mostren que Mataró és el
segon municipi de Catalunya on l’enterrament és més car, amb un diferencial del
46% respecte al conjunt del país, i del 34% en comparació amb la mitjana de les
ciutats de més de 50.000 habitants.
A Mataró, pel que fa als serveis funeraris, ens trobem que ni tan sols existeix
la competència d’empreses que demana el teòric bon funcionament del lliure
mercat. A la capital maresmenca vivim una situació de
monopoli, en què només hi ha una empresa que ofereixi
aquests serveis.
Des d’En Comú Podem Mataró considerem que la
creació d’un operador funerari municipal que tingui
com a objectiu garantir la competència, la qualitat,
l’accessibilitat de la ciutadania als serveis funeraris, la
baixada del preu mig i l’excel·lència del servei, pot ser una
gran notícia per a la ciutat de Mataró i els seus habitants.

Impulsarem la creació
d’una funerària
municipal a Mataró
que abarateixi els
costos dels serveis
funeraris i que
garanteixi la qualitat
i l’accesibilitat a
tota la ciutadania
de Mataró.
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Per això:
• Impulsarem la creació d’una funerària municipal a
Mataró que abarateixi els costos dels serveis funeraris
i que garanteixi la qualitat i l’accesibilitat a tota la
ciutadania de Mataró.

Mataró Activa
• Crearem el nou servei Mataró Activa, que integrarà els serveis d’ajuda a la
creació d’empreses, orientació i suport en la recerca de feina i als autònoms, així
com d’activitats de promoció de ciutat.
Altres Equipaments
• Posarem en el mapa de la ciutat l’emplaçament de la futura seu de l’Escola
Municipal de Música de Mataró.
• Projectarem un Centre d’Arts Escèniques que compleixi els requisits tècnics i
d’aforament necessaris per poder oferir una programació estable contemporània
i que pugui acollir esdeveniments de diversa mena, amb ambició d’àmbit
comarcal i metropolità.
• Crearem un nou Centre d’exposicions d’arts plàstiques, adequant alguna nau
industrial, com podria ser el Vapor Gordils, amb espais grans i diàfans, que
també podria acollir altres activitats lligades a les arts plàstiques.
• Projectarem el Centre d’Interpretació de les Cultures Populars de Mataró.
• Projectarem la nova Biblioteca Pública a Cerdanyola.
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EIX 3: M ATARÓ C I U TAT FE MI NI STA I P E R A L ES
PERS O N ES
Un dels pilars indiscutibles d’una societat justa és que la població en tota
la seva amplitud i diversitat tingui garantida la igualtat d’oportunitats –per
a l’exercici i el goig de la vida quotidiana, i per a l’ascens social–, amb
independència del seu origen, color, identitat sexual, nivell socioeconòmic,
creences, capacitats i habilitats, tenint molt en compte que algunes persones i/o
col·lectius requeriran recursos i eines complementàries en funció dels diferents
punts de partida i de les diferents capacitats i, evidentment, també en funció
de les deficiències organitzatives del municipi en aquest àmbit.
Totes les persones han de tenir els mateixos drets, fet inherent a la dignitat
humana i no hi ha d’haver discriminacions de cap mena. No es tracta d’un
igualitarisme homogeneïtzador, ans al contrari, la diversitat humana ha de ser
preservada i promoguda, això sí, sense oblidar que per sobre de les tradicionals
formes de distinció, hi ha allò que ens fa iguals: la nostra naturalesa humana.
Es tracta d’impulsar polítiques d’equitat, també des de l’àmbit municipal.
Així mateix creiem fonamental recuperar principis com la solidaritat, l’ajuda
mútua o el bé comú, que han de servir-nos per redefinir les relacions veïnals
com a pas indispensable per transformar la nostra quotidianitat, així com
l’actual model social, polític i econòmic.
Per això presentem tot un seguit de propostes per tal que Mataró sigui
un referent de ciutat feminista i igualitària, on les persones tinguin accés
a una educació, cultura, sanitat, serveis socials i esports de qualitat
i accessibles a tothom.

Feminismes, igualtat i LGTBI+

Els municipis han construït les bases per a una societat igualitària. La formulació
de les polítiques d’equitat de gènere van ser impulsades des dels primers
ajuntaments democràtics, especialment gràcies a les dones que van participar
en la política municipal. És un compromís que expressem en la implementació
d’unes polítiques públiques que obeeixen al principi d’equitat, per construir una
societat més justa i democràtica, i es fonamenten en els valors feministes com a
opció ideològica.
La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del
conjunt de les polítiques públiques. Per aconseguir aquesta transversalitat és
imprescindible que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere sigui
reforçada i, més enllà de gestionar determinats serveis específics, sigui un àmbit
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efectiu de dinamització, seguiment i suport al conjunt dels departaments.
Es tracta d’incorporar la perspectiva de gènere formant el personal de
l’Ajuntament de Mataró, establint referents en totes les àrees; avaluar
sistemàticament l’impacte de gènere de les intervencions;
fer pressupostos feministes; adaptar els sistemes d’informació, incloent-hi
clàusules d’igualtat en contractes, convenis i subvencions, entre altres mesures, i
fer seguiment i establir mecanismes de sanció en cas d’incompliment.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró:
• Elaborarem un Pla estratègic d’actuació integral per a la justícia de gènere,
establint les línies i prioritats que es promouran a partir d’una metodologia
participativa amb col·lectius feministes i ciutadania.

→

• Elaborarem un Pla de xoc contra la precarietat laboral de les dones i contra
l’atur femení. La pobresa té cara de dona. Per aquest motiu es tindrà en compte
la perspectiva de gènere en qualsevol acció per a l’equitat i la justícia social.

• Crearem una
regidoria de feminisme
i LGTBI+, que depengui
directament d’Alcaldia,
des de la qual
es garantirà la
transversalitat
a totes les regidories
de l’Ajuntament,
organismes i empreses
dependents.

• Crearem una regidoria de feminisme i LGTBI+, que
depengui directament d’Alcaldia, des de la qual es
garantirà la transversalitat a totes les regidories de
l’Ajuntament, organismes i empreses dependents.
Cal situar aquestes polítiques a l’Alcaldia per tal que
tinguin suficient suport polític, una visió general de les
actuacions municipals i la capacitat per coordinar el
treball intersectorial i transversal.
• Impulsarem l’elaboració d’una auditoria amb
perspectiva de gènere a tota l’estructura municipal,
incloses les externalitzacions i altres empreses
proveïdores. També fomentarem l’ús d’indicadors per a
una presa de decisions més responsable.

• Incorporarem clàusules socials que promoguin
l’equitat de gènere en les contractacions públiques
i vetllarem per l’equiparació salarial i salaris dignes en sectors feminitzats.
Eventualment, estudiarem la municipalització de les concessions més
feminitzades si s’hi detecta precarietat. Fomentarem que la contractació i les
concessions de l’Ajuntament garanteixin la no-discriminació per raó d’orientació
sexual i identitat de gènere i promoguin l’ocupació de les persones amb més
dificultats del col·lectiu LGBTI+, així com l’ocupació de dones que sofreixin
discriminació per qüestions racistes i/o religioses.
• Elaborarem un pla estratègic d’actuació integral local per a la justícia de gènere
actualitzat i amb propostes transformadores. Establirem les línies i prioritats que
es promouran a partir d’una metodologia participativa amb col·lectius feministes
i ciutadania, que realitzi una diagnosi, situï les línies estratègiques i mesures, les
implementi i coordini, i es realitzi una avaluació continuada.
Ens basarem en línies estratègiques per a la prevenció primària (visibilització
i comunicació; informació i treball en xarxa; conscienciació i implicació); línies
estratègiques per eixos d’intervenció (educació/coeducació, salut, serveis
socials, urbanisme i transport, seguretat i justícia laboral, esport, oci i cultura)
i línies estratègiques transversals (formació a professionals, investigació i
avaluació continuada).
• Revisarem la situació laboral del personal de l’Administració local per tal de
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garantir la igualtat d’oportunitats, revertir situacions de bretxa laboral donahome, eliminar la precarietat sobre els models de contractació, revisar les
polítiques de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles, i enfortir
les polítiques per evitar l’assetjament sexual.
• Oferirem formació sobre perspectiva de gènere i diversitat LGTBI+ al personal
municipal i al personal d’empreses o entitats que realitzen tasques per a
l’Ajuntament, amb mesures de seguiment de l’impacte d’aquesta formació.
• Reconeixerem les empreses que apliquin mesures per a la igualtat salarial
entre homes i dones, eliminant la precarietat sobre els models de contractació,
revisant els drets de conciliació i els abusos en les jornades laborals flexibles;
lluitant contra la segregació horitzontal i vertical, contra l’abús i l’explotació
laboral en sectors d’alta feminització, com per exemple el de la neteja i contra
l’assetjament sexual en el treball, amb mesures efectives i portades a la pràctica.
• Fomentarem les polítiques de formació i els itineraris formatius a dones
en tots els sectors, garantirem les condicions laborals i els salaris dignes a totes
aquelles persones que treballen directament o indirectament en el sector públic
municipal.

→

• Impulsarem polítiques actives d’ocupació per a dones, amb especial interès
en el potenciació de nous sectors emergents d’ocupació i l’economia verda. I
concretament en relació al col·lectiu LGTBI+:

Impulsarem el
Pla Local LGTBI+
per fomentar
i integrar
les diferents
actuacions
que realitzi
l’Ajuntament,
donant un sentit
transversal
a aquestes
polítiques.

• Impulsarem el Pla Local LGTBI+ per fomentar i integrar les
diferents actuacions que realitzi l’Ajuntament, donant un sentit
transversal a aquestes polítiques.
• Ens personarem jurídicament com a Ajuntament en els processos
legals contra persones físiques i jurídiques que puguin atemptar
en contra dels drets individuals i col·lectius de les persones per raó
de la seva orientació sexual o identitat de gènere.
• Reforçarem les accions de formació als instituts de secundària
per afavorir la normalització del col·lectiu LGTBI+ entre els i les
adolescents.
• Elaborarem un protocol d’identificació, atenció i gestió de
l’assetjament per motiu d’orientació sexual o identitat de gènere.
• Desenvoluparem mesures específiques de foment de la prevenció
d’Infeccions de Transmissió Sexual (ITS) adreçades als sectors del
col·lectiu LGTBI+.

• Donarem suport a les entitats que treballin per la igualtat de les dones
i els drets del col·lectiu LGTBI+.
• Potenciarem la presència de publicacions dirigides al públic d’aquest col·lectiu
a les biblioteques de Mataró.
• Fomentarem el Servei d’Atenció Integral (SAI) com un centre de Recursos
LGTBI+ que doni serveis especialitzats d’atenció directa al col·lectiu i que
centralitzi les tasques d’informació, assessorament i generació de recursos.
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• Elaborarem programes de promoció de l’autoestima i l’autoreconeixement
dels adolescents homosexuals i transsexuals.
• Lluitarem contra la serofòbia. Fomentarem la inserció laboral de les persones
que viuen amb el VIH i protegirem els grups de persones més vulnerables amb
suport material i programes psicosocials.
• Impulsarem mesures per garantir que no siguin vulnerats els drets laborals
de les persones trans i el seu accés al mercat de treball.

Educació

→

Per a En Comú Podem Mataró, l’educació és un eix fonamental al voltant del
qual en pivoten molts d’altres indispensables per a la millora de la vida de les
persones. Vivim en una societat desenvolupada i en un règim de democràcia
formal, que amaga grans desequilibris socials i mancances democràtiques.
L’educació constitueix un dels pilars fonamentals per al ple desenvolupament
personal: és una via bàsica per a l’accés al coneixement i a la cultura, elements
que han de permetre a tots els homes i dones, sigui quin sigui el seu origen
social i cultural, exercir com a ciutadans
i ciutadanes de ple dret en tots els nivells de l’organització social.
Entenem l’educació com un element primordial al llarg de tota
la vida de les persones, molt més enllà de les diferents etapes
educatives formals, siguin o no obligatòries. És per això que la nostra
proposta educativa per a la nostra ciutat s’articula al voltant d’un
concepte clau: el de l’equitat. L’objectiu de tot sistema educatiu
democràtic i progressista ha de ser el de compensar les diferències
existents entre grups socials facilitant l’èxit vital de totes les
persones. En educació, per tant, la interpretació del terme equitat
ens porta a tractar les diferències entre nens i nenes, entre homes
i dones de manera que cadascun pugui rebre allò que necessita
per assolir l’èxit escolar i personal al llarg del seu trajecte vital. Dit
de manera curta: l’equitat ens permet no convertir les diferències
en desigualtats. El concepte d’equitat en educació impregna totes
i cadascuna de les diferents propostes que inclouen el nostre programa per a
un Mataró millor en l’àmbit educatiu. Per tant, hem traslladat aquest principi a
mesures i propostes concretes i les hem ordenades en els diferents àmbits que
al llarg de les etapes vitals de les persones conformen la realitat educativa de la
ciutat.

És per això
que la nostra
proposta
educativa per a
la nostra ciutat
s’articula al
voltant d’un
concepte clau:
el de l’equitat.

La primera infància: dels 0 als 3 anys
L’etapa de 0 a 3 anys és bàsica per al desenvolupament personal i per
aconseguir l’èxit educatiu; cada vegada més els estudis han deixat palesa la seva
importància, també per a l’assoliment de l’èxit vital. És una etapa educativa que
encara té un alt cost econòmic, fet que n’exclou amplis sectors de la població.
L’objectiu del consistori ha de ser el de contribuir a la creació d’una xarxa
d’escoles bressol públiques i gratuïtes. Per avançar en la realització d’aquest
objectiu ens proposem:
• Augmentar el número de places de les escoles bressol, en col·laboració amb el
govern de la Generalitat, i treballar per tal que cada infant tingui garantida una
plaça en una escola bressol pública a la ciutat.
• Liderar la negociació, conjuntament amb altres municipis, d’un pla
de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, que permeti avançar cap a la
gratuïtat d’aquesta etapa educativa.

35

→
→

→

Estudiar l’aplicació
de la tarifació
social, com un
procés que permeti
avançar cap a la
gratuïtat total.

• Establir programes municipals destinats a facilitar l’accés a
les escoles bressol dels infants provinents d’entorns socials
i culturals més desafavorits.

Iniciar el procés
administratiu
de construcció
dels centres
escolars pendents
per part del
Departament
d’Educació de la
Generalitat: institut
de Les Cinc Sènies,
escola Germanes
Bertomeu i escola
Joan Coromines.

L’educació infantil de segon cicle i els ensenyaments
obligatoris
La competència administrativa municipal específica de l’àmbit
educatiu és la del manteniment i adequació dels edificis
escolars de l’etapa d’infantil i primària.

• Ampliar la xarxa d’atenció a la infància coordinant
les escoles bressol amb els serveis socials municipals
i els serveis del sistema públic de salut de Catalunya.
• Estudiar l’aplicació de la tarifació social, com un procés
que permeti avançar cap a la gratuïtat total.

Ens comprometem, en un termini de sis mesos, a partir
del moment de la constitució del nou govern municipal a:
• Elaborar, escoltada la comunitat educativa, un pla de
manteniment i adequació dels edificis escolars per resoldre
les necessitats i deficiències reals.
• Ajustar les partides pressupostàries a les necessitats
detectades a fi de garantir l’execució del pla.
• Iniciar el procés administratiu de construcció dels centres
escolars pendents per part del Departament d’Educació de
la Generalitat: institut de Les Cinc Sènies, escola Germanes
Bertomeu i escola Joan Coromines.

Mapa escolar
Pel que fa a l’àmbit de la planificació escolar, el consistori no té competències
directes, però ha d’exigir ser un agent fonamental, tal i com es contempla en la
Llei d’Educació de Catalunya, en el moment de la planificació educativa de la
ciutat. Creiem imprescindible que l’Ajuntament vehiculi la veu de la comunitat
educativa i coordini accions amb els Serveis Territorials del Departament
d’Educació de la Generalitat. En aquest sentit, defensarem:

Millorar el model
local de distribució
equilibrada de
l’alumnat, per
garantir que
tots els centres
educatius siguin
representatius de
l’heterogeneïtat
social de la ciutat.
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• Reduir de manera generalitzada les ràtios a les aules,
garantint que tots els infants puguin rebre l’atenció que
necessitin.
• Davant de possibles ajustos en el mapa escolar, defensar
l’escola pública i l’increment de la seva oferta.
• Exigir el compliment de la Llei d’Educació de Catalunya
pel que fa a la creació de zones educatives, com a espais de
planificació i col·laboració entre el Departament d’Educació
i el municipi.
• Millorar el model local de distribució equilibrada
de l’alumnat, per garantir que tots els centres educatius siguin
representatius de l’heterogeneïtat social de la ciutat i tots
els infants puguin rebre l’atenció que es mereixen, evitant la

segregació, en la línia del Pacte contra la Segregació, aprovat per l’Ajuntament.
Donarem recolzament actiu a:
• Millorar la detecció, distribució i acompanyament de l’alumnat amb necessitats
especials de la ciutat, garantint la col·laboració dels tècnics municipals amb els
tècnics del Departament d’Educació.
• Definir de manera ajustada el nombre de places de reserva per a aquests
infants, a totes les escoles de la ciutat finançades amb diners públics.
• Garantir ajuts directes per a transport i menjador als i les alumnes als quals
se’ls adjudiqui un centre allunyat del seu domicili.
Recursos educatius municipals
El municipi ofereix als centres educatius recursos locals que, lligats als projectes
educatius, complementen la formació reglada de l’alumnat, dins l’horari lectiu
i a l’abast de tots els nois i noies de la ciutat, de manera universal i gratuïta. En
aquest àmbit, ens comprometem a seguir oferint i ampliant recursos als centres
escolars lligats als seus projectes educatius:
• Teatre
• Dansa
• Música: escoles orquestrals i projectes corals
• Ràdio
• Piscina i activitats esportives
• Projectes d’aprenentatge i Servei (APS)
• Emprenedoria
• Projectes singulars o aules obertes
• Integradors socials als centres educatius
La transició de l’educació primària a la secundària obligatòria
Pel que fa als instituts-escola i les adscripcions de centres d’infantil i primària
a centres de secundària, actualment tenim a Mataró diferents tipologies de
centres docents, pel que fa a les etapes dels ensenyaments obligatoris. Cal
articular l’oferta i el mapa escolar de manera que es garanteixin les polítiques
no segregadores de què parlàvem anteriorment i es doni seguretat a les famílies
en el moment en què els seus fills es vegin obligats a fer un canvi d’etapa.
És per això que:
• Treballarem conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament
d’Educació de la Generalitat per elaborar un mapa de les adscripcions de centres
d’infantil i primària a instituts, amb la finalitat que quedi garantida la continuïtat
pedagògica entre els diferents centres.
• Defensarem la coordinació dels ensenyaments primaris i secundaris, donant
suport als instituts-escola i defensant les adscripcions que ajudin a aconseguir
uns centres educatius diversos socialment i coordinats pedagògicament.
L’educació 360°
Quan parlem d’educació 360° ens referim a l’educació a temps complet, perquè
l’educació dels nostres nois i noies és quelcom que dura les 24 hores del dia. En
aquest sentit, el municipi pot exercir plenament la seva tasca en la coordinació
i planificació d’entorns educatius, més enllà de l’horari escolar, procurant
l’acostament a la gratuïtat per tal de garantir l’accés a tota la població i el
foment de valors educatius.
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És per això, que en la línia del que s’anomena “Educació 360°”,
ens comprometem a:
• Mantenir i ampliar a tota la ciutat l’experiència pilot de coordinació de les
activitats educatives extraescolars iniciada el curs 2018-2019, “Mataró Educa +,
Educació a temps complet”, amb la col·laboració d’associacions de pares i mares
o famílies amb les escoles, garantint polítiques que compensin desigualtats
i permetin a tots els alumnes gaudir d’espais i projectes innovadors fora de
l’horari lectiu.
• Mantenir i augmentar aquelles activitats de ciutat clarament encaminades
a millorar l’acollida i el rendiment de tot l’alumnat.
Ens referim a projectes tan diversos com:
• Reforç escolar gratuït
• Suport a les diferents llengües estrangeres presents a la nostra ciutat
• Patis oberts vigilats i dinamitzats
• Potenciar i intensificar la coordinació de projectes entre les regidories
d’Educació, Cultura i Joventut.

→

El menjador escolar
El menjador escolar és un servei educatiu i de salut, necessari en tots
els centres escolars, tant d’educació primària com de secundària. Creiem que
tot l’alumnat que ho necessiti hi ha de poder accedir, ja sigui per proximitat,
conciliació de la vida laboral familiar o per proporcionar una
alimentació adequada.

Garantir el dret al
menjador escolar
facilitant l’equitat
en el sistema
d’adjudicació
de beques.

Ens comprometem a:
• Garantir aquest dret facilitant l’equitat en el sistema
d’adjudicació de beques.
• Vetllar per la qualitat i l’adequació dels espais
on es desenvolupa l’activitat.

Les associacions de famílies o associacions de mares i pares
L’estreta col·laboració entre els educadors i les famílies és un element
fonamental per a l’èxit escolar dels nois i noies.
Des del municipi:
• Garantirem que tots els centres escolars de la ciutat comptin amb una
associació amb possibilitats d’establir col·laboracions amb l’equip pedagògic.
• Realitzarem el seguiment i ampliarem el programa de suport
a les associacions de famílies o mares i pares.
La transició dels ensenyaments obligatoris als postobligatoris
o al món del treball
L’acabament dels ensenyaments obligatoris és indubtablement un dels
moments més importants en el trajecte vital d’una persona, però també és un
període importantíssim per a l’avaluació del sistema educatiu d’un país. És el
moment en què s’evidencien els èxits i fracassos del sistema. Els darrers estudis
d’aquest període sobre quina és la situació dels nostres nois i noies en acabar
els ensenyaments obligatoris no ens permeten ser gaire optimistes. Hi ha dos
conceptes que cal tenir molt presents: el concepte de “fracàs escolar”, entenent
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com a tal el fet que un noi o una noia no hagi estat capaç d’obtenir el graduat
en Educació Secundària Obligatòria i el concepte “d’abandonament escolar
prematur”. Aquest segon concepte engloba a tots aquells nois i noies compresos
entre els 18 i els 24 anys que, havent obtingut o no aquest graduat, han deixat
els estudis posteriors a aquesta etapa i no estan estudiant ni formant-se en
cap programa d’ensenyaments postobligatoris. Els estudis més recents fets en
aquest camp consideren i demostren que aquesta situació és el risc d’exclusió
més important per a la població jove en aquests moments, de manera que la
mateixa Unió Europea ho ha situat com a prioritat principal a revertir pel que fa
a aquest col·lectiu.
Espanya és el segon país de la Unió Europea amb una taxa d’abandonament
escolar prematur més alta, només superat per Malta. A Espanya i a Catalunya
la taxa d’abandonament escolar prematur és del 20%. A més, els darrers estudis
donen també el perfil del jove amb més perill de formar part d’aquest col·lectiu:
noi, fill de classe obrera i d’origen estranger.
Per tot això cal:
• Elaborar un estudi que ens aporti les dades reals del problema
de l’abandonament escolar prematur a Mataró, a fi de poder dissenyar
uns programes ajustats a la realitat per tal de combatre’l.
• Ampliar la base sociològica sobre la que se centra l’actual Dispositiu Local
d’Inserció (DLI) que té com a objectiu el col·lectiu de joves de 16 a 19 anys.
Ampliar el límit d’edat d’atenció del dispositiu de joves, de 16 a 24 anys.
• Dotar aquest organisme de treball en xarxa d’una estructura més potent que
li permeti ser proactiu i avançar-se en la detecció de joves compresos entre
aquesta franja d’edats, tinguin o no el graduat escolar, i que hagin abandonat
els seus estudis i no estiguin treballant ni tampoc estudiant.
• Estudiar l’aplicació de programes d’inclusió destinats exclusivament a aquest
col·lectiu de joves, com poden ser Escoles de Segona Oportunitat, nous perfils
de PFI o altres recursos específics
Els ensenyaments postobligatoris
En els propers anys, els ensenyaments postobligatoris rebran els increments
demogràfics que actualment i fins als anys 2021-2022 s’estan produint a
l’Educació Secundària Obligatòria. És tasca del municipi exigir, en el marc de
la Taula Mixta de Planificació, que el Departament d’Educació de la Generalitat
faci les previsions necessàries d’infraestructures per a la correcta escolarització
d’aquests joves.
Actualment, la millora del prestigi de la Formació Professional (FP) i alhora
l’escassetat de places en algunes de les seves especialitats ha portat alumnes
que volien entrar a l’FP a optar per fer batxillerat. Cal garantir que aquests
alumnes trobin també en els estudis de batxillerat l’acollida que els permeti
superar-los i accedir més endavant a un cicle superior de la família professional
que desitgin.
Tenint en compte tots aquests elements i la complexitat que acompanya els
ensenyaments postobligatoris ens comprometem al següent:
El batxillerat
• No acceptar aules sobrecarregades d’alumnes, que impedeixin un treball
pedagògic de qualitat i posin en perill l’atenció individualitzada necessària en un
moment crític del creixement personal.
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• Exigir l’obertura de les línies necessàries i, si cal, de nous centres
d’ensenyament secundari postobligatori, que permetin l’escolarització de tots
els nois i noies de la ciutat que ho sol·licitin.

Demanar
la implantació
del batxillerat
d’arts escèniques
en un centre públic.

• Demanar la implantació del batxillerat d’arts escèniques en
un centre públic.
• Treballar de manera coordinada amb el Departament
d’Educació de la Generalitat per a la detecció i seguiment dels
joves que abandonen els estudis postobligatoris.

La Formació Professional
Cal implementar, conjuntament amb el Departament d’Educació, un pla de
millora i creixement de l’oferta de FP a la nostra ciutat. Reconeixem la tasca duta
a terme per la Comissió de Planificació
del Consell de l’FP i ens comprometem a defensar les seves propostes:
• Implementació de nous cicles formatius o altres cursos professionalitzadors de
formació en tres línies:
• Els ensenyaments artístics
• Àmbit de l’economia social
• Turisme i hosteleria
• Ampliació de l’oferta existent en les següents famílies professionals:
• Sociosanitària
• Comerç i màrqueting
• Informàtica
• Altres com mecatrònica, fabricació mecànica, manteniment de vehicles,
robòtica i química, tots impartits a l’Institut Municipal Miquel Biada, també han
de ser objecte d’ampliació atesa la demanda i la inserció laboral així com les
sinergies amb el Tecnocampus.
Una de les mancances més importants que es detecten en els centres de
FP de la ciutat és el dèficit d’espais. Creiem que és imprescindible que el futur
consistori determini la viabilitat real de l’anomenat “futur centre de Formació
Professional”. Per tot això, ens comprometem a iniciar contactes amb el
Departament d’Educació de la Generalitat per fer realitat aquest centre, el qual
ha de donar resposta a les necessitats dels estudis de FP de la ciutat i al seu
mapa escolar, vist de manera global.

→

L’Institut Municipal Miquel Biada
L’Institut Miquel Biada és el centre d’ensenyaments secundaris obligatoris i
postobligatoris municipal. Ratifiquem el compromís de seguir
fent d’aquest centre un referent en els ensenyaments secundaris
de la ciutat i molt especialment en el camp de la Formació
Professional, per la seva història i per la seva trajectòria,
que l’han situat sempre entre els centres model del sistema
educatiu del nostre país. Per això ens comprometem, segons les
propostes de l’informe del Grup de Planificació, a elaborar un
projecte de millora de les infraestructures de l’equipament, per
avançar cap un centre de FP modern i que pugui donar resposta
a les necessitats detectades.

Ratifiquem
el compromís
de seguir fent
d’aquest centre
un referent en
els ensenyaments
secundaris
de la ciutat.

40

L’educació al llarg de la vida
Els canvis que estem vivint com a societat, accelerats durant els darrers 15
anys, han posat l’ensenyament i els aprenentatges al llarg de la vida, en el
centre de les nostres vides. L’esclat de la crisi econòmica des de fa 10 anys
ha posat en evidència, encara més, que l’educació ha esdevingut un element
clau per fer front a situacions de precarietat i d’exclusió social. L’educació al
llarg de la vida ha de constituir una eina per l’adquisició i l’actualització de les
competències bàsiques de les persones durant tot el seu cicle vital. Els estudis
recents consideren que aquesta ha d’incloure tres tipologies d’ensenyamentsaprenentatges:
• Els ensenyaments formals, que serien els que ens porten a l’obtenció
d’una titulació acadèmica.
• Els ensenyaments no formals, que no porten a l’obtenció d’una titulació
acadèmica, però que tenen un alt grau d’organització i estructura.
• Els ensenyaments informals, que serien aquells que s’adquireixen al llarg de
la vida, no sempre de manera intencionada, i en múltiples entorns: familiar,
d’amics, etc. Per a determinats autors, els aprenentatges informals es podrien
equiparar al que diem “procés de socialització d’una persona”.
Cal doncs que Mataró, ciutat complexa per la seva configuració social i per
les característiques del seu teixit socioeconòmic, greument afectat per la crisi
iniciada el 2010, elabori el seu pla d’educació al llarg de la vida, sumant sinergies
i coordinant esforços. Per tot això ens comprometem a elaborar i/o actualitzar
un Pla d’Educació al llarg de la vida que parteixi de les necessitats reals de
la població de la ciutat i coordini els projectes que ja s’estan duent a terme
en aquest camp, especialment per les regidories d’educació, cultura, treball,
esports, gent gran i joventut.
L’Escola d’Adults de Can Noè
El Centre de Formació d’Adults de Can Noè va néixer, com molts altres centres de
formació d’adults (CFA) de Catalunya, a les acaballes dels anys 70, per fer front a
les mancances d’un gran nombre de persones que la dictadura havia exclòs del
sistema educatiu i que patien greus problemes d’alfabetització. Actualment, els
CFA, i també el centre de formació d’adults municipal de Can Noè, representen
un model més d’educació formal de segona oportunitat, compensatori, que mira
de donar resposta a les mancances del sistema escolar actual.
L’evolució dels centres d’adults ha representat una oportunitat per als joves
que han estat expulsats del sistema educatiu i que han trobat en els CFA una
passera per retornar als ensenyaments formals. Aquest enfocament, d’altra
banda, ha limitat el desenvolupament d’activitats d’educació no formal o, fins
i tot, relacionades amb l’educació informal de les persones adultes, que en
determinats casos no han trobat el seu espai en els CFA.
Per tot això ens comprometem a:
• Donar suport a l’actual oferta formativa del CFA de Can Noè i dissenyar,
conjuntament amb l’equip pedagògic del centre, un pla de millora i ampliació
de les activitats que ofereix, tant formals com no formals.
• Detectar necessitats formatives de les persones, especialment d’aquelles que
viuen al barri de Rocafonda i Palau-Escorxador, conjuntament amb les entitats
cíviques del barri i dissenyar un pla de formació adequat a les necessitats
detectades.
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• Coordinar activitats del CFA amb aquelles dissenyades i desenvolupades
des de les entitats associatives del barri: Associació de Veïns, Centre Cívic, etc.

→

El centre de Formació Permanent Tres Roques
El centre de Formació Permanent Tres Roques ha estat a Mataró un centre
pioner en la combinació del que hem definit com a ensenyaments no formals
i ensenyaments informals. En els seus 10 anys d’existència ha esdevingut un
centre de referència, tant per a Mataró com per a les poblacions properes de la
nostra comarca, com així ho indica l’origen del seu alumnat.
En els darrers anys, l’Espai Gatassa s’ha afegit a l’oferta municipal d’aquests
ensenyaments, especialitzant-se en activitats d’expressió
corporal, salut i creixement personal, així com cursos per a infants
i adolescents entorn de la cultura digital, i també sobre art i
creativitat.
L’èxit d’aquests dos espais ens porta a la conveniència d’ampliar
aquestes línies de treball, exportant-les a altres espais cívics de
la ciutat. Es tracta de combinar els seus usos, d’una banda un lloc
de trobada per a les entitats ciutadanes, però també com a agents
educatius de proximitat.

Establir un
pla d’activitats
educatives
en el conjunt
de la ciutat,
en col·laboració
i coordinació
amb els centres
cívics i altres
entitats del
territori.

→

Per això ens comprometem a:
• Mantenir i ampliar l’oferta del Centre de Formació Permanent Tres
Roques.
• Establir un pla d’activitats educatives en el conjunt de la ciutat,
en col·laboració i coordinació amb els centres cívics i altres entitats
del territori.

L’Escola Municipal de Música
El 2010 Mataró va deixar de ser una excepció en el camp dels ensenyaments
musicals. Fins aleshores era l’única ciutat de Catalunya de més de 100.000
habitants que no tenia una escola municipal de música.
El consistori va apostar per uns ensenyaments i un model d’escola de
música que arribés a tota la població, una escola que es definia oberta a tots els
mataronins i mataronines, des de 4 a 99 anys d’edat.
Una escola amb un model i un projecte educatiu
modern basat en la pràctica de la música i en el lligam
entre música i comunitat.
Actualment, aquesta Escola Municipal de Música
de Mataró (EMMM) és un servei consolidat que
compta amb més de mil cinc-cents alumnes i que es
fa present en gran nombre d’esdeveniments de la
ciutat, però hi ha encara aspectes a millorar. Volem
que els ensenyaments musicals, tan importants en
el desenvolupament personal i intel·lectual de les
persones, arribin a tots els nens i nenes de la ciutat
en edat escolar, independentment del seu entorn
econòmic i social.

Volem que
els ensenyaments
musicals, tan
importants en
el desenvolupament
personal i intel·lectual
de les persones,
arribin a tots els nens
i nenes de la ciutat.

És per això que ens comprometem a treballar des del consistori en
l’assoliment dels objectius següents:
• Garantir l’ensenyament de la pràctica d’un instrument musical en grup,
al llarg de dos anys, a tots els nens i nenes de la ciutat. Ampliar de manera
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progressiva i el més ràpida possible els projectes d’escoles orquestrals a tots
els centres públics de la ciutat, amb l’acord dels respectius equips docents i del
Departament d’Educació de la Generalitat.
• Garantir l’accés a l’EMMM a tots els nens i nenes i persones adultes que tinguin
interès a seguir i aprofundir els seus coneixements musicals, amb un sistema de
beques que ho faci viable des del punt de vista econòmic.
Els aspectes administratius són també importants per a un òptim funcionament
d’una escola de les dimensions de l’EMMM, i és per això que parlem de la
qualitat i l’estabilitat del professorat, dos aspectes que no es poden deslligar
d’unes condicions laborals dignes.
Per això defensarem:
• L’equiparació salarial dels docents de l’EMMM als docents dels centres
municipals de la mateixa categoria professional i nivell de titulació.
• La priorització als aspectes pedagògics i qualitatius, a dins
del marc legal vigent, en el moment de la valoració dels projectes.

→

Aula de Teatre
L’Aula de Teatre, que ja és un servei consolidat, necessita tenir una seu on
poder desplegar amb eficiència tot el seu potencial. Ensenyament i Cultura
han d’anar de bracet coordinant projectes i activitats per superar
els entrebancs que la seva organització actual oposa al seu ple
desenvolupament.

Posarem
en el mapa
de la ciutat
l’emplaçament
de la futura seu
de l’EMMM o de
la futura escola
d’ensenyaments
artístics
de teatre,
música i dansa.
Acció Social

Per tot això defensarem:
• Iniciar el projecte d’un futur centre d’ensenyaments artístics a la
ciutat aprofundint la col·laboració i relació entre l’EMMM i l’Aula de
Teatre, amb l’objectiu de crear una escola d’ensenyaments artístics
de teatre, música i dansa.
• Posarem en el mapa de la ciutat l’emplaçament de la futura seu
de l’EMMM o de la futura escola d’ensenyaments artístics
de teatre, música i dansa.
• Potenciar també els projectes interdisciplinaris amb arts
plàstiques, audiovisuals i qualsevol altra branca de la creació
artística.

Els ajuntaments han esdevingut la primera trinxera, i sovint l’única, en la lluita
contra els efectes de la crisi i en la defensa dels drets socials i la dignitat de les
persones. No ens resignem i lluitarem per una implicació efectiva de totes les
institucions públiques en la defensa dels drets socials de les persones.
Per això:
• Impulsarem un nou model de serveis socials municipals centrat en la diversitat
de situacions personals i familiars, en funció de la capacitat de decisió i de
participació de la persona, en els seus propis processos d’incorporació social.
Defensarem uns serveis d’atenció a les persones que tinguin un caràcter proactiu
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i preventiu i que potenciïn l’acció comunitària com a motor de transformació
social.

→

• Reforçarem els equips professionals dels serveis socials municipals, millorarem
la seva formació per atendre situacions i demandes emergents i garantir les
ràtios adequades en l’atenció a les persones. Millorarem les càrregues de feina
del servei, per tal que es destini temps al treball transversal amb altres serveis,
entitats i moviments socials presents en el territori, fent possible el treball de
camp d’atenció a les persones.

En funció de l’estat
d’emergència
social de la ciutat,
incrementarem
fins a un 30%
el pressupost
municipal dedicat
a Benestar Social.

• En funció de l’estat d’emergència social de la ciutat,
incrementarem fins a un 30% el pressupost municipal dedicat a
Benestar Social, al llarg del mandat.
• Abordarem nous fenòmens de pobresa com la del treballador
pobre.
• Garantirem l’accés al cobriment de les necessitats personals
bàsiques i necessitats socials de totes les persones en termes
d’equitat (manca d’habitatge, pobresa energètica, protecció a
la infància i adolescència, insuficiència alimentària, etc.), per
a la sortida de la situació d’emergència social de les famílies
ateses.

• Millorarem el suport a la xarxa d’entitats que treballen per a la inclusió social
de col·lectius amb risc d’exclusió, perquè són un element central del nostre
sistema de serveis socials. Cal un treball de coordinació molt més acurat per
assegurar l’èxit en el treball d’acompanyament compartit a famílies en situació
de vulnerabilitat.
• Dotarem una partida pressupostària suficient per garantir que cap unitat
familiar, especialment aquelles en què convisquin menors, no quedi exclosa
per incapacitat econòmica sobrevinguda (ajuts per a beques menjador, material
escolar, medicaments, etc.).
• Augmentarem les beques escolars de menjador i altres ajuts.

Salut

→

Entenem que l’accés als serveis de salut de qualitat, de manera pública
i universal, és un dret de tota la ciutadania. Malgrat les escasses competències
directes de l’Ajuntament en aquest àmbit, entenem que vetllar perquè això
sigui així de forma proactiva representa un pilar fonamental de l’acció d’un
govern municipal que aspiri al benestar de tota la població, especialment
de les persones més necessitades.
Està demostrat que les males condicions de l’habitatge, la inestabilitat
laboral o administrativa, la precarietat econòmica, que es concentren
en alguns sectors de la població (aturats, joves, migrants, etc.), o la
soledat i manca d’ajuda per a una higiene o alimentació adequades,
en altres grups (gent gran, nens), són importants factors de risc
per a la salut física i/o mental. Les desigualtats socials comporten
desigualtats en salut, i és aquí fonamentalment on el nostre
Ajuntament ha d’incidir, planificant i innovant en la bona direcció,
detectant i reduint al màxim els factors de desigualtat ja existents.

Les desigualtats
socials
comporten
desigualtats
en salut
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L’atenció pública i universal a la salut és un dret que no es pot retallar ni es
pot limitar a una part de les persones, ni tampoc ha de convertir-se en negoci
per a ningú. Per això les polítiques dels governs de la Generalitat dels darrers
anys han estat tan nocives per a les classes populars del país.
Des d’En Comú Podem Mataró considerem que totes les actuacions de
l’Ajuntament han d’incloure la promoció de la salut de manera transversal,
des de la planificació urbanística, la mobilitat, la cura del medi ambient,
l’alimentació escolar i l’atenció a les llars més vulnerables, fins a la vigilància de
la salubritat de les aigües, dels comerços d’alimentació, etc.
Així doncs, les prioritats de treball del municipi en l’àmbit de la salut
han de ser les següents:
• Treballar perquè la planificació i l’organització urbanes vagin orientades a la
millora de la qualitat de vida i la promoció de la salut per a tothom, tenint molt
en compte que les desigualtats socials comporten desigualtats en salut.

→

• Inclourem de forma sistemàtica la prevenció i la promoció de la salut
(alimentació, medi ambient, salut laboral, salut mental, educació),
en totes les vessants de la política municipal.

Garantirem
l’empadronament
de les persones
nouvingudes per
a l’accés al servei
de salut pública.

• Garantirem l’empadronament de les persones nouvingudes per
a l’accés al servei de salut pública. En el primer contacte amb
l’Ajuntament, informarem dels drets en matèria de salut per tal
d’agilitzar-ne al màxim el seu l’accés.
• Promourem la formació del personal de l’Ajuntament entorn
de la llei d’estrangeria actual i les conseqüències positives en
relació als drets a l’atenció universal, per a la millora del servei
d’atenció a les persones nouvingudes.

• Vetllarem pel control de la qualitat de l’aire atès el seu impacte nociu sobre la
salut, amb el control de les emissions industrials i de la gestió dels seus residus,
entre d’altres. A més, apostarem pel transport públic i altres formes de mobilitat
que contribueixin a disminuir el trànsit rodat amb aquest objectiu.
• Treballarem per a la implantació d’actuacions de reducció de la contaminació
acústica, especialment pel que fa al trànsit rodat.
• Millorarem les condicions de salubritat dels espais públics com són
jardins, gosseres, sorrals per a nens i nenes, etc.; impulsarem campanyes de
sensibilització adreçades a la ciutadania amb la finalitat que els/les usuaris/
àries col·laborin amb responsabilitat en el seu manteniment i en la seva higiene.
• Garantirem la qualitat de l’aigua, especialment en instal·lacions públiques
(aigua potable, piscines, fonts, etc.) Vetllarem per mantenir-les en òptimes
condicions sanitàries.
• Impulsarem campanyes de sensibilització i prevenció de plagues
(mosquit tigre, legionel·losi, rosegadors, etc.)
• Realitzarem campanyes informatives per a una sexualitat sana, física
i emocional, especialment entre joves, amb la col·laboració de la Direcció
d’Ensenyament de l’Ajuntament.

45

• Realitzarem campanyes informatives per promoure la seguretat alimentària,
en col·laboració amb mercats, comerços d’aliments, empreses de càtering,
especialment per a escoles, centres sanitaris, etc.

→

→

• Posarem en marxa programes de foment d’hàbits saludables, en especial per
a la gent gran que viu sola, persones amb mobilitat reduïda i/o altres, per tal
de dinamitzar els parcs de salut de la ciutat i condicionar nous espais per a
aquest objectiu (esport, dansa, taitxí, etc.)

Estudiarem la creació
d’un servei municipal
d’odontologia, en
la línia del que ha
engegat l’Ajuntament
de Barcelona,
que ofereixi serveis
d’extraccions dentals,
obturacions, higienes,
periodòncies,
endodòncies, pròtesis,
implants, etc. a
preus assequibles.

Negociarem amb
el Departament de
la Generalitat
per a l’acceleració
de la construcció
i/o l’ampliació de
les àrees bàsiques
de Cirera-Molins
i Rocafonda.

• Estudiarem la creació d’un servei municipal
d’odontologia, en la línia del que ha engegat
l’Ajuntament de Barcelona, que ofereixi serveis
d’extraccions dentals, obturacions, higienes,
periodòncies, endodòncies, pròtesis, implants, etc. a
preus assequibles.
• Augmentarem la presència de mediadors i mediadores
en el servei d’atenció primària, i hi inclourem els de
nacionalitat xinesa.
• Negociarem amb el Departament de la Generalitat per a
l’acceleració de la construcció i/o l’ampliació de les àrees
bàsiques de Cirera-Molins i Rocafonda, exigint que es
dotin de suficients elements de diagnòstic, de material
mèdic adient i de major nombre de professionals, per
donar resposta a les noves necessitats del servei.
• Reclamarem el Centre d’atenció immediata o CUAP,
amb dotació suficient de proves complementàries i
de professionals, per tal de descongestionar i evitar
el col·lapse del Servei d’Urgències de l’Hospital, i així
evitar el desplaçament de les visites concertades per les
demandes de visita urgent.
• Reclamarem l’inici de les obres de construcció d’un
nou centre sociosanitari de referència per a la comarca
del Maresme, en els terrenys ja destinats a aquest ús.
Així també vetllarem pel no desmantellament del Centre
sociosanitari actual a l’Hospital de Sant Jaume i Santa
Magdalena.
• Treballarem per a l’ampliació de la xarxa de salut
mental a la ciutat.

• Liderarem, des del Consorci Sanitari del Maresme, les negociacions amb el
Departament per tal que l’Hospital de Mataró recuperi la seva autonomia i
s’agilitzi així la seva gestió.
• Proposarem que la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública MataróMaresme participi en els òrgans de direcció del Consorci Sanitari del Maresme,
en tant que moviment social de reconeguda trajectòria, atès que per a la bona
funció i la transparència en la gestió sanitària cal, necessàrament, la participació
activa dels usuaris i dels professionals en la planificació i la gestió.
• Obrirem les estructures sanitàries a la participació real dels professionals i de
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la població en els òrgans de gestió de l’atenció a la salut, en especial les meses
triangulars als centres d’atenció primària.
• Retirarem l’amiant dels establiments i instal·lacions públiques.
• Promourem la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics (DEAS) en els
equipaments i llocs públics especialment concorreguts.

Cultura

→

→

La cultura ha de ser al centre del model de ciutat que proposem, ha de
contribuir a dinamitzar la ciutat i a construir una societat més igualitària, més
lliure i creativa. La cultura ha de ser un dels pols del creixement de Mataró cap
al futur. Les ciutats europees, si volen tenir alguna cosa a dir en l’àmbit cultural,
s’han de convertir en un focus de creació i intercanvi. Mataró
té les condicions necessàries per jugar un paper decisiu, som
més de 128.000 habitants, el que representa una massa crítica
suficient per poder generar iniciatives i per proposar activitats
que atreguin ciutadans i ciutadanes del nostre entorn.
La situació de Mataró com a ciutat mediterrània obre un
cúmul de possibilitats que encara no hem sabut explotar.
Comptem amb un sector universitari lligat a les noves
tecnologies que ha de contribuir a l’activació cultural. La cultura
ens ha de servir per visualitzar un nou Mataró, que ens il·lusioni
i ens faci sentir orgullosos i orgulloses de la nostra ciutat per
les seves contribucions al desenvolupament cultural del país. La
cultura no pot ser patrimoni exclusiu de cap grup social sinó un
pont de diàleg, de trobada i de fraternitat, entre tots.
Les sinergies que crearem entre el món cultural, el mediambiental,
la gastronomia, el lleure i les noves tecnologies, aprofitant experiències
emergents que ja es donen a la ciutat, faran de Mataró un pol d’atracció a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, amb la creació de llocs de treball. Aprofitant el
que ja tenim, el patrimoni material i immaterial, crearem les condicions per
contribuir a la revitalització de la ciutat.
Per tot això, des de L’Ajuntament de Mataró formularem projectes en els diversos
àmbits culturals amb visió estratègica:

La cultura no pot
ser patrimoni
exclusiu de cap
grup social sinó
un pont de diàleg,
de trobada i
de fraternitat,
entre tots.

• Prioritzarem tot allò que aposti per noves formes culturals, que responguin
als reptes que ens formula la societat. Ens cal un motor de producció
i consum cultural, dinamitzador, actual i crític, que pugui formular les
preguntes adequades en el temps que vivim.

Mataró ha
de ser una
ciutat
• Treballarem i donarem facilitats a les iniciatives culturals que llencin
culturalment propostes noves, trencadores i agosarades. Mataró ha de ser una ciutat
innovadora i aquesta és l’única forma que farà de la nostra
innovadora culturalment
ciutat un pol d’atracció interessant.
• Utilitzarem els espais públics (centres cívics, biblioteques, escoles,
equipaments esportius, etc.) per acollir i dinamitzar propostes culturals
en tot el teixit de la ciutat. Cal un procés de reflexió i redefinició de l’oferta
cultural dels centres cívics.
• Facilitarem espais de creació perquè els barris i col·lectius de la ciutat creïn
sinergies i cooperin en l’elaboració de nous imaginaris.
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• Modificarem les ordenances municipals per facilitar la realització de concerts
i actes culturals de petit format en locals i bars que reuneixin les condicions
necessàries.

→

• Potenciarem iniciatives autogestionades, com les de Can Fugarolas, que
facilitin la implicació de la ciutadania i siguin una referència en el món creatiu.

Crearem el
“Carnet jove
cultural” amb
descomptes,
per a la
promoció
del consum de
cultura local.

• Crearem el “Carnet jove cultural” amb descomptes, per a la promoció
del consum de cultura local.
• Establirem convenis de col·laboració amb els agents culturals de la
ciutat, per a la promoció i difusió de la cultura local.
Cura de la tradició viva:
• Les formes culturals heretades, les tradicions mataronines, seran
curosament i degudament mantingudes i treballades.
Potenciarem la seva actualització i vigència.

• Treballarem perquè la tradició es relacioni d’una manera creativa,
vivificadora i eficaç amb les manifestacions culturals més actuals,
conjuntament amb els centres educatius de la ciutat de tots els nivells,
primària, secundària, universitaris, adults, Escola de Música, Aula de Teatre, etc.
Entenem que la cultura i l’ensenyament han d’anar lligats.
Cultura universitària:
Mataró ha d’aprofitar les estructures universitàries de les quals disposa
per fomentar les formes culturals del més alt nivell.
• Millorarem i potenciarem la investigació arqueològica i patrimonial.
• Potenciarem la investigació científica aprofitant la Secció de Ciències del Museu
de Mataró, per convertir-nos en un centre de coneixement del medi marítim
mediterrani i de la Serralada Litoral i els seus ecosistemes.
La cultura dinamitzadora de l’economia de Mataró:
Una de les branques econòmiques del desenvolupament de Mataró ha de ser
el turisme, aspecte que consta en totes les propostes elaborades en els darrers
anys pels diversos consistoris. Mataró té els suficients elements perquè això
sigui així. Per a En Comú Podem Mataró, el fet cultural ha de ser un element clau
en aquest sentit.
Proposem diverses qüestions a treballar:

→

Patrimoni:
Mataró disposa d’elements patrimonials per ser reclam i alhora font de
coneixement, tant per a mataronins com per a visitants.

Farem visibles
i potenciarem
les restes
romanes d’Iluro

• Farem visibles i potenciarem les restes romanes d’Iluro,
disseminades per diversos llocs de la ciutat. És necessari mostrar-les,
museïtzar-les, explicar-les millor; també cal optimitzar-ne la relació
amb el Clos Arqueològic de la Torre Llauder i altres jaciments, així
com amb el Museu de Mataró.

• Donarem a conèixer i farem més visible el patrimoni del centre de la ciutat:
casals barrocs, esglésies, edificis i espais singulars. Cal també potenciar el
coneixement de la capella dels Dolors de Santa Maria.
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• S’ha de difondre tot allò que està lligat amb el Modernisme, especialment
l’obra de Puig i Cadafalch, així com la Nau Gaudí, que té un poder d’atracció per
ella sola. S’ha de destacar també el que representa l’edifici de la presó, d’Elies
Rogent.
• Tampoc no es poden d’oblidar altres elements arquitectònics posteriors,
com per exemple l’obra de l’arquitecte Jordi Capell, o tot el patrimoni industrial
de naus, xemeneies i vapors.
• Hi ha altres riqueses patrimonials que han de cobrar importància, les
immaterials, sovint negligides, començant per la Missa de les Santes, com també
les tradicions gastronòmiques, les serenates de carrer, les festes populars de
barri i totes les activitats lligades al calendari.
• Senyalitzarem i revaloritzarem el patrimoni natural, arbres singulars, parcs i
jardins, públics o privats, platja i front marítim, així com l’entorn agrícola
i forestal.
• Crearem rutes urbanes i rurals (Cinc Sènies, Camí del Mig, Parc Forestal, etc.)
amb informació de patrimoni cultural i natural.

→

Agricultura i gastronomia:
Mataró, d’entre les ciutats de dimensió similar de Catalunya, és l’única que
disposa d’un terç del seu terme com a zona agrícola i, a més, és una ciutat
marítima. Aquest fet, que és un tresor per explotar, caldrà treballar-lo per
aprofitar totes les seves potencialitats.

Farem una aposta
ferma i decidida
per treballar
amb el producte
gastronòmic de
qualitat, per tal de
convertir Mataró
en un pol d’atracció
en aquest sector.

• Farem una aposta ferma i decidida per treballar amb el
producte gastronòmic de qualitat, per tal de convertir Mataró
en un pol d’atracció en aquest sector.
• Treballarem sinergies entre el sector públic i privat, entre
l’agrari i pesquer, amb el gremi de restauració, entre la
innovació i la tradició. Aquí és on l’aposta per una nova
cultura del consum i de l’alimentació es pot convertir en un
fet cultural diferencial i propi de la nostra ciutat.

• Promourem activitats de coneixement de l’entorn natural,
millorarem les relacions entre les zones urbana i rural,
potenciarem la cultura dels productes de proximitat,
ecològics i de qualitat per promoure alhora el comerç i la
cultura gastronòmica. Aprofitarem els mercats (Plaça Gran,
Plaça de Cuba i els dels diversos barris de la ciutat) per treballar la cultura del
menjar i fomentar noves formes de consum.
• També apostarem perquè en aquestes sinergies Mataró treballi d’acord amb la
comarca i exerceixi el seu paper de capital del Maresme.
Mar:
• Treballarem per integrar millor tot el front marítim amb la ciutat, tant pel que
fa a aspectes urbanístics, com simbòlics i culturals.
• Desenvoluparem activitats nàutiques, de lleure, esport i coneixement.
• Potenciarem la Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró
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→

com a pol de recerca i coneixement sobre el medi marítim; contribuint a la
seva conservació i alhora per retornar a la ciutat el seu caràcter de ciutat
mediterrània, que ara es troba entre oblidat i somort.

Fomentarem
Mataró com
a capital de
la comarca,
impulsant les
activitats culturals
amb capacitat
d’atracció.

Capitalitat:
• Fomentarem Mataró com a capital de la comarca, impulsant
les activitats culturals amb capacitat d’atracció. Coordinarem
iniciatives culturals amb altres municipis del Maresme.
Àrea Metropolitana de Barcelona:
Aprofitarem la proximitat amb Barcelona i la seva Àrea
Metropolitana. Mataró no pot ni ha de competir amb Barcelona,
però sí que pot aprofitar la seva proximitat i comunicacions.
• Treballarem la possibilitat de coproduir fets culturals amb
altres municipis i de l’Àrea Metropolitana i la ciutat
de Barcelona, així com participar en els circuits de circulació
i intercanvi d’experiències i projectes.

• Aprofitarem el potencial de dirigir-nos a un mercat cultural format per tots els
habitants de l’Àrea Metropolitana i els seus visitants.
Les Santes, la nostra festa major:
Les Santes són un dels grans actius culturals de la ciutat i una de les festes
majors més importants i conegudes de Catalunya.Cal, però, estudiar l’actual
model.
• Cal redefinir la dimensió, la durada, el caràcter d’alguns actes, els costos,
etc.
• No s’ha de perdre l’essència de la festa, però cal treballar per fer-la més
inclusiva.
• S’ha de controlar també el seu cost per evitar que desertitzi l’oferta cultural en
altres moments de l’any.
Equipaments Culturals
Mataró pateix un dèficit històric de bons equipaments. Heretem un dèficit
provocat per l’absentisme de la seva burgesia, que no va crear els necessaris,
agreujat per la debilitat dels moviments populars que en alguns moments no
vam poder o saber defensar alguns dels existents (el Teatre Clavé, per exemple).
Les successives administracions de l’Ajuntament democràtic, tot i fer algunes
actuacions meritòries, no han estat capaces de revertir aquesta situació.
En aquest noment, tenim un dèficit d’equipaments del passat, quan ja toca
pensar-ne de nous adaptats a les formes culturals del segle xxi. Així doncs,
cal actuar amb la intel·ligència suficient per plantejar-ne de nova creació o la
transformació dels existents, amb la radicalitat necessària per fer un salt cultural
i situar-nos a l’avantguarda que demana l’actualitat.
El sector cultural, entès en el sentit més ampli possible, ha de ser un dels
motors econòmics de la ciutat, que generi llocs de treball i energies socials que
configurin el Mataró del futur. També hem d’entendre la cultura com el principal
factor de cohesió social i creació de ciutadania de què disposem, en un moment
que ens ataquen tant els sentiments de pertinença exclusius com la laminació
globalitzadora.
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Mataró ha de comptar
amb un Centre d’Arts
Escèniques, que
sigui seu de l’Escola
Municipal de Música
i de l’Aula de Teatre.

Centre d’Arts Escèniques
Mataró ha de ser un pol metropolità de la cultura, per
això, ha de comptar amb un centre d’arts escèniques que
compleixi els requisits tècnics i d’aforament necessaris
per poder acollir una programació estable contemporània
i esdeveniments de diversa mena, amb ambició d’àmbit
comarcal i metropolità, aprofitant les comunicacions i la
proximitat amb Barcelona.
Aquest equipament ha de tenir diverses sales i espais
de treball, assaig i preparació d’activitats al servei de les
diverses entitats i grups de la ciutat, dedicats a la música i a les arts escèniques;
hauria de ser seu de l’Escola Municipal de Música i l’Aula de Teatre, incorporar
el circ i altres activitats de l’espectacle. A més a més, hauria de tenir un espai
gastronòmic i cultural, que servís com a dinamitzador i punt de trobada d’agents
culturals diversos.
Sales d’exposicions per a art contemporani i altres manifestacions
Actualment, existeix un atomització de centres d’exhibició amb espais petits i
poc adequats per a les mostres, tant d’art contemporani, com d’exposicions de
producció pròpia dels centres culturals de la ciutat. Aquest fet, dificulta
rebre mostres itinerants procedents d’altres llocs.

Crearem un
nou Centre
d’exposicions
d’arts
plàstiques

Per això:

• Crearem un nou Centre d’exposicions d’arts plàstiques, adequant
alguna nau industrial, com per exemple el Vapor Gordils. El Mataró Art
Contemporani (MAC) podria disposar de la Presó com a espai de creació
i d’activitats de petit format i la nau que proposem, amb espais grans i
diàfans, que també podria acollir altres activitats lligades a les arts plàstiques,
com el taller de gravat i tot el referent a la creació visual. Això ens possibilitaria
entrar en un circuit de produccions que ara no es poden acollir adequadament a
la nostra ciutat.
Museu
Cal un equipament museístic adequat a la mida de la ciutat i al patrimoni
que atresora. Per això proposem acabar de desenvolupar el Museu de la Ciutat
a Can Marfà, dotant-lo del pressupost i personal suficient per al seu correcte
funcionament.

→

Cinema i audiovisuals
No pot ser que Mataró no tingui una programació regular de cinema a la trama
urbana de la ciutat. Establirem acords amb exhibidores, potenciarem les
iniciatives existents (Foment, programació de cinema en versions originals, etc.).
Facilitarem espais i mitjans per als grups i empreses emergents que treballen en
el sector dels audiovisuals. Per tot això proposem que si la iniciativa privada no
cobreix el sector caldrà engegar una iniciativa pública adequant sales d’exhibició
o reutilitzant alguns dels equipaments existents. Cal crear un espai
d’exhibició regular.

Proposem crear
el Centre de
Interpretació
de les Cultures
Populars

51

Cultures Populars
Les cultures populars són un dels valors patrimonials tangibles o
intangibles. de la ciutat,
• Proposem crear el Centre de Interpretació de les Cultures Populars
de Mataró, redefinint el projecte existent

i aprofitant per fomentar la participació de sectors que normalment no s’han
sentit lligats a les tradicions locals.
Servei de materials, equipaments i assessorament
Crearem un servei públic municipal d’ajuda, assessorament i dinamització
d’iniciatives: un servei amb personal especialitzat, materials i equipaments,
que treballi coordinadament amb centres cívics i culturals, museus, escoles
i biblioteques, que subministri recursos materials, logístics i humans per a
l’organització, coordinació i intercanvi d’experiències. Aquest servei hauria de
constar tant d’equipaments materials com de personal preparat i dinamitzador
que ajudi en les diverses manifestacions culturals per a tots els àmbits de la
ciutat. El servei hauria de donar suport a aquelles iniciatives sorgides dels
diversos grups i sectors de la ciutat que es considerin valuoses i facilitar així el
seu desenvolupament, viabilitat i visibilitat.
Equipaments als barris
• Completarem i millorarem la xarxa de centres cívics dels barris de Mataró.

→

• Estudiarem les mancances i proposarem la creació d’alguns equipaments nous
on sigui necessari, com per exemple a Cerdanyola Nord o Rocafonda. Entenem
aquests equipaments com a espais per acollir i promoure
activitats culturals, relacionats en xarxa per optimitzar la
utilització de recursos i propostes.

Posarem en marxa
la biblioteca de
Cirera-Molins al
triangle dels Molins
i estudiarem la
necessitat d’una
nova biblioteca/
mediateca a
Cerdanyola Nord.

• Relacionarem l’activitat dels centres cívics amb l’activitat
cultural de la ciutat.
Xarxa de biblioteques / mediateques
• Posarem en marxa la biblioteca de Cirera-Molins al triangle
dels Molins i estudiarem la necessitat d’una nova biblioteca/
mediateca a Cerdanyola Nord.
• Reconvertirem la biblioteca de la Fundació Iluro en un
centre depenent de la Diputació, que serveixi també per al
treball i conservació del fons documental de la ciutat.

Esports i vida saludable

En matèria d’esports, En Comú Podem Mataró treballarem
en les següents línies principals:
• Prioritzarem les responsabilitats referents a l’esport en edat escolar, el foment
de l’esport per a tothom i el suport de l’associacionisme esportiu.
• Les subvencions a les entitats esportives han de recuperar la seva raó
essencial com a eina de foment de l’activitat del món de l’esport. Per això
establirem procediments de lliure concurrència, transparència, objectivitat
i publicitat, per portar a terme programes amb un interès social mesurable
i prioritzant l’esport de base.
• Establirem la tarifació social en els programes i equipaments esportius públics
com a model de garanties d’equitat i accessibilitat.
• Impulsarem el paper de les dones en el món de l’esport.
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• Garantirem l’ús dels equipaments i espais públics, especialment
dels equipaments esportius dels centres educatius, amb la complicitat
de la comunitat educativa, per a la pràctica de les activitats de lleure
i de l’esport d’oci.
• Facilitarem l’accés als esports a totes les persones amb diversitat funcional.
Les accions que proposem des d’En Comú Podem per a la nostra ciutat són:
• Impulsarem una dotació suficient per al Pla de manteniment de les
instal·lacions esportives, avançant en la seva modernització i obertura a nous
usuaris i usuàries. Implicarem tots els agents esportius de la ciutat en espais de
col·laboració i no de competència per als recursos públics destinats a l’esport.
• Revisarem els criteris de subvencions, convenis i plans de millora, prioritzant
l’atenció i treball en l’esport de base, la formació tècnica,
l’estructuració del club, la pràctica esportiva de les dones i l’accés a l’esport
de les persones amb capacitats diferents.
• Impulsarem, coordinadament amb la Direcció d’Ensenyament, programes
d’animació comunitària de l’esport amb col·laboració amb els centres escolars
utilitzant els patis per dur a terme les activitats.

→

• Farem una revisió del servei esportiu escolar, com a recurs dels mestres
d’escoles i instituts, que promogui l’activitat extraescolar i fomenti l’ús dels
equipaments esportius per part dels i les escolars.

Obrirem i dinamitzarem
els espais esportius
de les escoles fora
de l’horari escolar
per tenir accés gratuït
a la pràctica de l’esport.
Impulsarem activitats
escolars esportives
com a eix central
en el lleure
dins del marc dels
Plans d’Entorn.
Gent gran

• Obrirem i dinamitzarem els espais esportius de les
escoles fora de l’horari escolar per tenir accés gratuït
a la pràctica de l’esport.
Impulsarem activitats escolars esportives com
a eix central en el lleure dins del marc dels Plans
d’Entorn.
• Impulsarem experiències de cogestió amb entitats
esportives locals sense ànim de lucre, amb la finalitat
de fomentar la participació de la societat organitzada
en la gestió municipal.
• Augmentarem els parcs de salut per a la pràctica de
l’esport a l’espai públic (aparells i/o altres elements
per a la pràctica de l’exercici físic).

A Mataró, al voltant del 16% de la població té més de 65 anys. La gent gran,
com a col·lectiu amb unes necessitats i unes reivindicacions específiques,
mereix d’una atenció especial des de l’Ajuntament.
Des d’En Comú Podem Mataró portarem a terme les següents mesures:
• Impulsarem els plans locals d’habitatge, amb especial atenció a les persones
i famílies que han patit desnonaments o viuen en infrahabitatge, sobretot la
gent gran amb manca d’autonomia.
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Assegurarem l’accés
als serveis d’atenció
domiciliària i
teleassistència,
que alliberin de les
càrregues que suposa
la cura de persones,
especialment
les dones
Estudiarem la
implantació
d’un sistema d’ajuts
per donar resposta
a les necessitats
de podologia
de la gent gran.

• Assegurarem l’accés als serveis d’atenció domiciliària i
teleassistència, que alliberin de les càrregues que suposa
la cura de persones, especialment les dones; aquests
serveis estaran basats en la promoció de l’autonomia
i la dignitat personal, treballant per la permanència
al domicili de les persones i la vinculació al seu entorn
més immediat, el seu barri.
• Estudiarem la implementació d’un sistema d’ajuts per
donar resposta a les necessitats de podologia de la gent
gran.
• Garantirem el dret a participar de la vida ciutadana de
la gent gran i promourem un envelliment actiu. Volem que
la gent gran continuï essent ciutadania de ple dret com
en altres etapes de la vida i que els siguin reconeguts els
seus drets i la seva dignitat. Combatrem la soledat en la
qual es poden trobar especialment moltes dones grans,
a través de programes d’acompanyament i voluntariat,
d’activitats i d’incentivació de la seva participació social.

• Vetllarem perquè la programació d’activitats dels casals
de la gent gran respongui a les necessitats, interessos
i canalitzin també el reconeixement públic a la seva experiència i els seus
sabers. Estarem contínuament
en contacte amb les diferents associacions de gent gran de Mataró.
• Treballarem per la reducció de la bretxa digital, existent per raó d’edat
i de gènere, a través de cursos d’informàtica i noves tecnologies, programes de
préstec d’equips informàtics i formació gratuïta per a gent gran en aquest àmbit.
• Negociarem amb la Generalitat la construcció d’una residència pública,
intentant que es pugui ubicar a l’espai de la Llar Cabanelles.
• Establirem programes que permetin compartir pis amb gent gran.

Joves

La joventut de Mataró es troba en una situació desoladora, ja que és un dels
col·lectius que més pateix l’impacte de la crisi econòmica i social.
Les trajectòries vitals s’han modificat, i molts i moltes joves opten per emigrar
a l’estranger a la recerca d’aquelles oportunitats que no troben a casa seva. La
darrera Reforma Laboral ha accentuat l’exclusió laboral i la precarietat dels llocs
de feina d’aquest sector, en què el 90% dels contractes són temporals.
Les persones joves representen un col·lectiu majoritàriament immers en
processos formatius, d’inserció laboral i d’emancipació domiciliària, dels quals
deriven unes identitats i actituds similars, i unes necessitats generalment
compartides. Les trajectòries personals dels i les joves, doncs, estan fortament
condicionades per una sèrie d’aspectes nuclears: habitatge, formació i treball.
La qualitat del sistema educatiu i de la formació professional, l’adquisició
d’hàbits saludables, la relació amb l’entorn, les possibilitats de mobilitat,
el coneixement i l’ús dels diferents serveis al seu abast, la capacitat creativa
o l’ús de la llengua com a factor de relació i cohesió social, són factors que
contribueixen a la millora de les trajectòries vitals. I és en aquest sentit que
l’habitatge, la feina, l’educació, l’ocupació i la cultura són infraestructures que
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permeten que el/la jove es continuï definint com qui té futur, com qui defineix el
futur, perquè ha de viure un present plenament integrat.
Les nostres prioritats per a Mataró seran:

Aplicarem mesures
per fomentar
l’ocupació jovenil:
orientació laboral,
formació específica
per crear ocupació
i assessorament i
suport en creació
d’empreses per a
joves emprenedors
al servei de nova
creació Mataró Activa.

• Impulsarem polítiques que ajudin a l’emancipació dels i
les joves.
• Garantirem accés a l’habitatge i fomentarem polítiques
d’ajuts per a l’accés
al transport públic.
• Aplicarem mesures per fomentar l’ocupació jovenil:
orientació laboral, formació específica per crear ocupació
i assessorament i suport en creació d’empreses
per a joves emprenedors al servei de nova creació Mataró
Activa.
• Promourem l’educació i l’accés a la cultura:
suport a la creació artística, descomptes en consum
cultural, promoció d’oferta específica per a aquesta franja
d’edat a través d’un carnet jove.

• Apostarem per una oferta d’oci més diversa: programació d’oci alternatiu,
oferta cultural, millora de la seguretat, intervenció en medi obert, pactes per a la
nit, processos de participació juvenil, suport a entitats juvenils.
• Treballarem programes de prevenció i/o consum responsable de drogues
(alcohol, estupefaents, etc.) així com programes de salut per a joves,
amb una visió integral.
• Treballarem per reduir l’accés dels i les joves als serveis d’apostes esportives.
• Promourem campanyes per reduir qualsevol tipus d’assetjament
a través les xarxes socials.

Persones amb diversitat funcional

→

Cal atendre especialment les persones que tenen dificultats afegides (físiques,
sensorials, de la comunicació, intel·lectual i derivades de trastorns mentals),
per tal de normalitzar l’accés especialment als recursos públics, entitats de
l’administració, al transport, botigues, magatzems, mercats, etc., en igualtat de
condicions.

Elaborarem
i executarem
un Pla Integral
d’Accessibilitat
de Mataró

Aquestes seran les línies prioritàries per a En Comú Podem Mataró:
• Elaborarem i executarem un Pla Integral d’Accessibilitat de Mataró,
amb compromís de despeses i calendari d’execució per part de totes
les regidories vinculades, que inclogui tots els espais i serveis d’ús
públic i que compti en tot moment amb la participació de les entitats
i persones amb discapacitat del Mataró tal i com estableix la Llei
13/2014, d’accessibilitat.

• Elaborarem un nou mapa de Mataró identificant punts amb necessitats
específiques: atenció a rampes, senyals lluminosos, visuals
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(pintar les vores de les voreres), acústics (semàfors sonors), senyals de relleu
al terra (andanes, parades d’autobús).
• Promourem un sistema accessible de recollida de residus.
• Farem una adequació de passos suficients a les platges.
• Assegurarem l’acompliment de la legislació respecte a l’espai per a cadires de
rodes a portes, ascensors, etc. dels edificis públics i/o de pública concurrència.
• Els reservarem llocs específics de fàcil d’accés en els equipaments culturals
de la ciutat.
• Promourem l’elaboració de programes de sensibilització
per a la població en general.
• Facilitarem l’accés als serveis municipals de les persones
amb capacitats diferents.
En concret, proposem les següents mesures:
• Promourem l’elaboració un protocol sanitari per atendre
les persones sordes.
• Instal·larem el servei de videointerpretació Svisual a l’Hospital de Mataró,
així com a altres dependències de l’Ajuntament.
• Promourem la conscienciació de les empreses mataronines per tal que
facilitin la integració de les persones amb capacitats diferents.
• Organitzarem tallers de formació laboral dirigits a les persones
amb capacitats diferents.
• Assegurarem que les obres i serveis als que s’atorguen llicències municipals
(des d’obres menors fins a instal·lacions efímeres a la via pública), acompleixen
els criteris i la normativa legal d’accessibilitat i no discriminació, fent un
seguiment adequat i exhaustiu des del plantejament del projecte fins a la seva
execució.
• Garantirem que es compleix tota la normativa d’accessibilitat i igualtat
d’oportunitats a totes les ordenances, així com a tots els plecs de condicions
dels concursos públics, contractes i llicències de tot tipus que es facin. En aquest
sentit, revisarem totes les ordenances i contractes públics existents abans del
2014 (any en què es va aprovar la darrera Llei catalana d’accessibilitat) per
actualitzar-les amb les exigències normatives actuals.
• Promourem que tots els agents que gestionen serveis i/o espais d’ús públic al
municipi (tant de titularitat pública com privada) aportin informació del seu grau
d’accessibilitat, tant a les seves pàgines webs com a través de les seves diferents
vies de contacte i informació, de manera clara i senzilla.
• Garantirem l’accessibilitat universal a l’Administració Electrònica
de la Corporació Local per tal que totes les persones pugin relacionar-se
sense exclusió amb el seu Ajuntament per vies o mitjans digitals.
• Garantirem que la policia municipal tingui la formació, conscienciació i recursos
suficients per incidir a salvaguardar l’accessibilitat a la via pública com a dret
humà de les persones amb discapacitat.
• Assegurarem el compliment de la reserva del 3% d’habitatge accessible marcat
per normativa en les programacions anuals d’habitatge de promoció pública.
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Assegurarem
el compliment
de la reserva
del 3%
d’habitatge
accessible

Així com en els projectes d’habitatges de qualsevol altre caràcter que
construeixin, promoguin o subvencionin administracions públiques o
entitats del sector públic, i en les promocions d’habitatges d’iniciativa
privada que s’acullin a la qualificació d’habitatge amb protecció oficial.
• Potenciarem la creació d’habitatge social per a una vida independent,
amb l’objectiu de promoure la desinstitucionalització de les persones
amb discapacitat física que ho desitgin, avançant alhora en l’accés
real a l’assistència personal com a eina clau en l’autodeterminació i en
l’exercici de drets reconeguts a la Convenció Internacional sobre els Drets de
les Persones amb Discapacitat, com la participació a la comunitat en igualtat
d’oportunitats.

Mataró, ciutat animalista

Els drets dels animals són cosa de tots.
Tots els animals, de qualsevol espècie, tenen el dret a ser respectats. No han
de ser víctimes de maltractes, d’esforços desmesurats, d’espectacles violents ni
d’actes cruels que comportin patiment físic o psíquic.
Tot i que els ajuntaments tenen competències limitades en aquesta matèria,
es poden fer multiplicitat de propostes i projectes per als nostres animals
(impulsar ordenances municipals, fomentar campanyes de sensibilització i
informació i un llarg etcètera).
Des d’En Comú Podem Mataró apostem fermament per la defensa i respecte
dels animals domèstics i salvatges que ens envolten.
Per això proposem:
Animals de Companyia
Convivència: promoció i aposta per una “Mataró ciutat amiga dels animals”.

→

• Gestió de colònies felines. Seguiment en l’aplicació d’un model ètic, pràctic
i eficaç de colònies controlades, que garanteixin la defensa de les seves
necessitats, al mateix temps que es redueix la seva població.

• Creació d’almenys
un pipicà a cada
barri de Mataró i
a zones d’especial
afluència com el
Passeig Marítim.

• Creació d’almenys un pipicà a cada barri de Mataró i a zones
d’especial afluència com el Passeig Marítim.
• Promourem campanyes informatives a la Policia Local, per
a incrementar el coneixement de la legislació que afecta els
animals.

• Facilitarem el veterinari gratuït per a persones ambpocs
recursos econòmics. Defensem la necessitat que l’Ajuntament
de Mataró desenvolupi una línia d’ajudes per a persones
sense recursos que tinguin animals al seu càrrec, amb l’objectiu de sufragar
les despeses veterinàries justificades (vacunes obligatòries, desparasitació,
esterilització, intervencions urgents, etc).
Fauna Urbana
Des d’En Comú Podem Mataró reafirmem el nostre compromís de prohibir
mètodes de control com verí, gas o caça per a la fauna urbana
(predominantment coloms). És per això que proposem una sèrie de mesures
ètiques per al seu control:
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• Instal·larem menjadores amb esterilitzant per a coloms, en els períodes
d’augment de la població d’aquestes aus (en una mitjana de 300 a 400 coloms
per quilòmetre quadrat).
El producte utilitzat és el Nicarbacina, de baixa toxicitat que en permet un
control sense causar patiment.
Recentment les abelles han estat catalogades com a espècie en extinció.
Sempre han conviscut amb nosaltres i són indicadores de biosalut, a la vegada
que són un recurs imprescindible per a la pol·linització de les plantes i millora
de les zones verdes.
Es per això que:
• Proposem la creació d’almenys dos “hotels” per a insectes pol·linitzadors
(seguint el model de les ciutats verdes europees com Barcelona i altres).
• Promoure campanyes de sensibilització vers la protecció d’aquests insectes.
Protecció animal.
• Incrementarem les multes a les persones que maltractin animals. Actualment
considerem que les multes per maltractament animal són baixes, i en certs
casos, nul·les.
• Considerarem les associacions en defensa dels animals com a part interessada
en els expedients oberts en casos de maltractament animal.
• Implicarem serveis públics per tal d’augmentar les adopcions d’animals
abandonats.
• Controlarem i sancionarem la cria d’animals per a la venda per part
de particulars sense llicència.
• Fomentarem campanyes educatives i de sensibilització social contra el
maltractament animal i en favor de l’adopció, en comptes de la compravenda
d’animals, adreçades a la ciutadania.
• Fomentarem els programes d’esterilització de gossos i gats, tant en refugis
com en colònies, per criteris de salut pública.
• Assegurarem l’alternativa de menú sense aliments d’origen animal en tots
els centres dependents de l’Administració Pública de Mataró.
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EIX 4 . M ATARÓ, C I U TAT I NCLUS I VA I
R ADI C ALM E N T D E MO CR ÀT I CA

→

Mataró és una ciutat diversa i això implica que els ciutadans i les ciutadanes hem
de poder-hi viure plenament, sense discriminacions ni exclusions. Reconèixer els
drets de ciutadania vol dir reconèixer les persones com a iguals, reconèixer que
poden participar en espais de decisió.
Un municipi de drets és també una ciutat més cohesionada amb un model de
seguretat basada en la protecció de drets de ciutadania a través de la cooperació
comunitària, la prevenció i la resolució de problemes.
Hem de fer compatible els municipis de drets amb el
reconeixement dels valors progressistes, populars
i republicans que han caracteritzat els nostres pobles i ciutats.
És per aquest motiu que desenvoluparem programes de
memòria històrica que es fonamentin en la contribució del
municipi en la defensa dels principis del moviment obrer,
del republicanisme, del feminisme i de l’antifeixisme que ens
connecten
amb la lluita global per construir un món més just, més humà
i més fratern.
Creiem fonamental també recuperar principis com
la solidaritat, l’ajuda mútua o el bé comú, que han de
servir-nos per redefinir les relacions veïnals (i les pròpies
comunitats) com a pas indispensable per transformar la nostra
quotidianitat així com l’actual model social, polític i econòmic.
Una ciutat de drets vol dir promoure la perspectiva de
la diversitat sexual i de gènere, així com l’eliminació de les desigualtats i
violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les
diferències en el desenvolupament sexual. Les polítiques feministes són
imprescindibles en el camí que cal recórrer per assolir uns pobles i ciutats de
drets. Són un dels motors per avançar cap a un nou model socioeconòmic i cap
a la construcció d’un municipi més just.

Mataró és una
ciutat diversa
i això implica que
els ciutadans i les
ciutadanes hem
de poder-hi viure
plenament, sense
discriminacions
ni exclusions

A nivell municipal, doncs:
• Planificarem i organitzarem la vida municipal en totes les seves àrees cap a
aquesta direcció, amarant les lleis i els programes d’aquests continguts.
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• Vetllarem curosament per revertir o minvar al màxim les desigualtats ja
existents, en els punts de partida o en els itineraris per a l’accés als recursos, per
tal que d’aquesta manera s’assoleixi realment l’objectiu d’igualtat d’oportunitats
per a totes les persones.

Ciutadania inclusiva, migracions i interculturalitat

Mataró és una ciutat que no té por de la diversitat i promou la convivència
pacífica i la cohesió social És una ciutat històricament d’acollida i és sabut que
les diversitats enriqueixen el teixit social i cultural. En un moment d’enfortiment
del fonamentalisme religiós i dels moviments racistes, xenòfobs i de la
dreta extrema és necessari reforçar el nostre compromís amb la llibertat de
consciència i la defensa dels drets humans.
Un municipi de drets és també una ciutat més cohesionada amb un model de
seguretat basat en la protecció de drets de ciutadania a través de la cooperació
comunitària, la prevenció i la resolució de problemes.
Des d’En Comú Podem Mataró defensem la laïcitat
de les institucions públiques.

→

Per tot això:

Garantirem,
drets, deures
i oportunitats
de la població
migrant
i minories
ètniques.

• Garantirem, drets, deures i oportunitats de la població migrant
i minories ètniques.
• Reconeixerem la diversitat cultural com un eix de la inclusió social a la
ciutat i promourem la interculturalitat com una eina de cohesió social.
• Ens comprometem a preparar el nostre municipi per acollir, assistir,
proveir dels serveis necessaris i garantir els drets de les persones
refugiades, i exigir als estats que compleixin les normes més elementals
del dret humanitari.

• Garantirem el dret de representació i participació
de les persones migrades.
• Facilitarem la incorporació d’ofici al cens electoral de totes les persones
estrangeres (comunitàries i no comunitàries) que tinguin dret a vot a les
eleccions municipals i defensarem el dret a vot en tots els processos electorals.

→

• Incorporarem llibres i materials en diverses llengües a les biblioteques
públiques i fomentarem projectes extraescolars que reconeguin llengües
i cultures de famílies migrades residents als nostres pobles i ciutats.

Reconeixerem
i valorarem
la riquesa
que suposa
la diversitat
lingüística.
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• Reconeixerem i valorarem la riquesa que suposa la diversitat
lingüística.
• Potenciarem les polítiques de reconeixement i reparació. Revisarem la
història local i reconeixerem les víctimes de la colonització i l’esclavitud
així com les seves conseqüències, assumint la responsabilitat des d’un
punt de vista moral i simbòlic.

→

Continuarem
lluitant per
combatre
el racisme,
la xenofòbia
i altres formes
semblants
d’intolerància
i discriminació.

Convivència i laïcitat

• Continuarem lluitant per combatre el racisme, la xenofòbia
i altres formes semblants d’intolerància i discriminació.
• Contrarestarem els missatges que difonen estereotips misògins,
racistes i xenòfobs, així com els prejudicis relatius a grups
religiosos, ètnics i culturals minoritaris.
• Incrementarem l’ús d’instruments com la mediació,
la participació i la reconciliació per facilitar el diàleg
i la convivència entre els diferents actors que tenen interessos
i perspectives contraposades per tal de cercar actuacions
consensuades.

• Garantirem la celebració digna de les cerimònies civils o religioses.
• Seguirem les recomanacions que la Llei de Culte de Catalunya fa entorn a la
previsió de sòls, en els plans urbanístics, on s’admetin els usos de caràcter
religiós de nova implantació segons les necessitats i les disponibilitats dels
municipis.
• Disposarem, en les zones de vetlla i cementiris, la garantia al respecte
de la pluralitat d’opcions.
• Lluitarem contra el racisme social: donarem suport a totes les associacions,
col·lectius, entitats i moviments socials que treballin en contra de qualsevol tipus
de discriminació.
• Desenvoluparem plans de convivència per barris que incorporin i respectin
la diversitat de la ciutat, amb la visió dels diferents col·lectius.
• Proposarem mesures per fer front als conflictes i a les diverses violències que
sofreixen col·lectius específics per motius polítics, religiosos, sexuals, ètnics
i de nacionalitat.
• Potenciarem l’ús d’instruments com la mediació, la participació o la reparació
per facilitar el diàleg i la convivència.
• Impulsarem l’acord per una nova ordenança de convivència, que situï al centre
l’exercici dels drets a la ciutat i no només les sancions.

Contra els delictes d’odi i discriminació. Justícia i drets humans

→

Continuarem el treball
de tolerància zero
a qualsevol forma
de racisme i xenofòbia,
prioritzant la lluita
contra els delictes
d’odi i discriminació
als municipis.
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• Continuarem el treball de tolerància zero a
qualsevol forma de racisme i xenofòbia, prioritzant
la lluita contra els delictes d’odi i discriminació als
municipis.
• Exercirem l’acusació particular en els delictes
greus vinculats a racisme, xenofòbia, masclisme,
homofòbia, aporofòbia i altres expressions d’odi
i discriminació que es puguin donar en el municipi.
• Crearem l’Oficina per la No Discriminació (OND) com
a mecanisme de garantia de drets humans a escala

local, dirigit a atendre les vulneracions de drets humans relacionades amb
l’àmbit de la discriminació, patides per origen, pertinença cultural o religiosa,
orientació sexual i identitat de gènere, entre altres.

Lluita contra el racisme i la xenofòbia

Mataró és una ciutat d’identitats, pensaments, ideologies, cultures, llengües,
tradicions i pràctiques religioses diverses. En aquest moment calen polítiques
que garanteixin la convivència. Reconeixerem i promourem les diversitats com
a eix d’inclusió social i promourem la interculturalitat com a eina de cohesió
social.
Per fer possible tot això:
• Fomentarem la formació i el suport tècnic al personal de l’Ajuntament de
Mataró perquè tinguin més eines i competències en matèria intercultural.
• Lluitarem des del municipi contra els discursos d’odi per aconseguir una ciutat
antifeixista.
• Aïllarem els grups d’ultradreta i impedirem que cap de les seves mocions, sigui
quin sigui el seu contingut, pugui ser aprovada. Farem el possible, dins els límits
legals, per limitar el seu espai dins els mitjans de comunicació públics o altres
àmbits institucionals.
• Impulsarem campanyes de sensibilització contra els rumors i estereotips, que
són l’embrió dels discursos de l’odi.
• Elaborarem normatives que contemplin algun tipus de sanció a tota acció o
expressió xenòfoba.
• Donarem suport a totes les associacions, col·lectius, entitats i moviments
socials que treballin contra el racisme.

Un model de seguretat de proximitat i comunitari

La seguretat és una necessitat vital i un dret fonamental de les persones, un
element essencial que incideix en la convivència democràtica i en les condicions
de vida de la ciutadania, millorant la qualitat de vida a la ciutat i als barris, i un
factor de cohesió social i dinamització socioeconòmica.
En definitiva, estem parlant d’un garant essencial per al ple exercici de drets
i llibertats, la convivència i el progrés, que mereix la major atenció i protecció
possibles per part de totes les administracions, autoritats, serveis i entitats que
vertebren la nostra societat.
L’urbanisme i el disseny dels espais comunitaris i públics, juguen un paper
important en el dia a dia de les persones. Vivim en una societat diversa, amb
diverses llengües, cultures i pràctiques religioses. En aquest sentit, l’urbanisme
pot desenvolupar projectes amb la capacitat d’unir la diversitat i poder
congregar les persones a conviure en harmonia. Compartir els espais públics
rebaixa el grau de conflictivitat social i fa perdre la por a l’altre.
Per tot això:
• Incorporarem a tots els projectes urbanístics la visió de seguretat i convivència,
tenint en compte especialment la no criminalització dels col·lectius en situació
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→

→

Apostarem per una
Policia Local de
proximitat i arrelada
als barris. A més,
designarem una
persona de referència
i especialitzada en
violències masclistes
(inclosa la violència
sexual) i en LGBTIfòbia
i altres delictes d’odi
i discriminació.
Lluitarem des
del municipi contra el
feixisme per aconseguir
una ciutat antifeixista
sense discursos de l’odi.

de vulnerabilitat, la perspectiva de gènere i la
diversitat cultural i funcional.
• Assolirem el màxim grau de presència, proximitat,
treball comunitari i efectivitat policial als barris, amb
especial atenció a aquelles zones on en els darrers
anys ha augmentat la conflictivitat o la sensació
d’inseguretat, així com a les zones d’oci els caps de
setmana.
• Crearem espais específics de contacte, informació
i participació ciutadana a través dels quals es pugui
mantenir un diàleg permanent sobre la situació, les
necessitats i percepcions de seguretat a la ciutat i als
barris.
• Apostarem per una Policia Local de proximitat i
arrelada als barris. A més, designarem una persona
de referència i especialitzada en violències masclistes
(inclosa la violència sexual) i en LGBTIfòbia i altres
delictes d’odi i discriminació.

• Requerirem al Departament d’Interior de la
Generalitat perquè incrementi els nombre d’efectius
policials destinats a Mataró, d’acord amb les
necessitats reals i en el marc del sistema de seguretat pública.
• Lluitarem des del municipi contra el feixisme per aconseguir una ciutat
antifeixista sense discursos de l’odi.
• Lluitarem contra el tràfic de persones i la prostitució forçada.

Mataró, ciutat implicada en la cooperació
internacional, la pau i els drets humans.

Malgrat que les diferents lleis en matèria de cooperació, tant en l’àmbit català
com espanyol, reconeixen el paper dels municipis i els ens locals dins el mapa
de la cooperació internacional, aquesta política pública ha estat greument
qüestionada en els darrers anys i ha hagut de reafirmar la seva existència en un
context de recentralització i limitació de competències i arguments populistes
en contra dels principis bàsics de la cooperació.
Per tot això:
• Mantindrem una dotació pressupostària equivalent al 0,7% del pressupost
d’ingressos propis així com el 0,3% al foment de la pau i els Drets Humans.
• Prioritzarem projectes de cooperació per al desenvolupament que tinguin
una clara voluntat transformadora i que garanteixin la sobirania alimentària,
la justícia social, l’enfocament en drets humans, la perspectiva de gènere i els
processos de pau i de drets humans.
• Impulsarem les polítiques d’agermanament amb ciutats d’arreu del món per
incentivar el vincle entre migracions i desenvolupament, per optimitzar el seus
impactes positius en els territoris d’origen, destí i trànsit.
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• Ens adherirem a la campanya internacional de Boicot, Desinversions i Sancions
(BDS), que treballa per acabar amb el suport internacional a l’opressió palestina
per part d’Israel i aposta per pressionar Israel perquè compleixi amb els drets
internacionals.
• Ens solidaritzarem amb la causa del poble saharauí i donarem suport
a les seves justes reivindicacions.
• Lluitarem contra la tracta i la prostitució forçada.
• Enfortirem la cooperació entre els nostres municipis i amb altres
administracions perquè si els esforços dels municipis es posen en comú amb
altres ajuntaments, mitjançant el Fons Català de Cooperació,
o iniciatives bilaterals, les possibilitats d’impacte es multipliquen.

Polítiques públiques de memòria

Reivindiquem la importància de mantenir viva la memòria de la lluita per la
democràcia i els drets socials i nacionals, com a referents ètics fonamentals.
Per tot això:
• Fomentarem les polítiques de memòria: impulsarem l’elaboració
d’un cens de víctimes i repressors quan sigui possible, rigorós i detallat.
• Promourem el lliure accés, sense restriccions,
a la documentació dels arxius municipals on es trobi informació relacionada
amb les víctimes i els seus repressors.
• Promocionarem actes de memòria, la retirada de simbologia franquista i la
revisió del nomenclàtor en compliment de la Llei 52/2007.
• Impulsarem una política global de recuperació de la memòria democràtica,
amb participació ciutadana i dels organismes culturals del municipi, per actuar
en les següents línies:
• Identificarem, catalogarem i senyalitzarem els espais locals de la memòria
(especialment de les fosses comunes de la Guerra Civil, però també d’espais
relacionats amb la lluita antifranquista, antigues cooperatives pageses i obreres,
antigues presons…).
• Promourem la recollida de testimonis orals dels fets històrics locals més
destacats.
• Donarem suport a les activitats d’entitats locals dedicades a la recuperació
de la memòria històrica i a la tasca de d’investigació i de difusió.
• Incorporarem activament els centres educatius en els programes i actuacions
memorials.

Participació ciutadana i radicalitat democràtica

En Comú Podem Mataró és la suma d’organitzacions hereves de les lluites socials
d’aquest país, noves organitzacions, persones sorgides dels moviments del 15M
i de les diferents mobilitzacions, que han fet un pas endavant per canviar les
formes de fer política. La democràcia és una manera de redistribuir el poder
per tal que la ciutadania hi pugui intervenir més i més sovint, de manera clara i
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→

directa, plantejant els temes dels quals vol parlar i amb capacitat d’influir en la
decisió.
Retornarem el protagonisme de les polítiques públiques a la
ciutadania i als seus representants a les institucions. Per fer-ho
possible és necessari restablir una nova relació entre la ciutadania
i els seus representants, basada en el compromís i la participació.
A més, apostem per una ciutadania activa, implicada, protagonista
de la política.

Retornarem el
protagonisme
de les polítiques
públiques a la
ciutadania

Per tot això:

• Elaborarem un Pla Municipal de participació que redueixi les tradicionals
desigualtats en la participació d’alguns col·lectius i que afavoreixin noves formes
de participació.

→
→

• Impulsarem la celebració de consultes populars.

Farem que els
principals plans
i programes de
ciutat s’elaborin
amb processos
de participació
ciutadana.

• Farem que els principals plans i programes de ciutat s’elaborin
amb processos de participació ciutadana.
• Fomentarem les audiències públiques i la participació directa en
els plens.
• Reformarem els òrgans estables de participació (com els
consells informatius/consultius) per tal de garantir-ne la seva
independència, la representativitat social i la seva vinculació a la
presa de decisions públiques.
• Crearem el Consell de la Comunicació Local com a òrgan consultiu
i assessor que vetllarà per la imparcialitat i la pluralitat dels mitjans
de comunicació públics locals, així com de la qualitat
dels continguts.

Fomentarem
la participació
ciutadana sobre
temes d’urbanisme
i política territorial.

• Fomentarem la participació ciutadana sobre temes
d’urbanisme i política territorial.
• Fomentarem les associacions i l’associacionisme
i la seva participació en la gestió de serveis i en l’elaboració
de polítiques.

• Replantejarem les vies de participació ciutadana existents
per al disseny de Les Santes i altres festes populars de la ciutat, per a la seva
redefinició.

Una fiscalitat socialment justa i equitativa

Els impostos, les taxes i els preus públics són l’instrument que tenim per
garantir el benestar, la qualitat de vida i els drets per a tothom. Hem d’avançar
cap una fiscalitat que ens acosti als models dels països del nord d’Europa i
que ens permeti assolir uns nivells de desenvolupament de l’Estat de Benestar
similars. L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva és el de poder disposar
de suficients recursos per fer polítiques redistributives en els ingressos i en
la despesa; garantir la prestació dels serveis municipals bàsics a uns nivells
adequats; continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de les persones
i disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques públiques
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relacionades amb els àmbits d’actuació que es determinin en el procés
d’elaboració del pressupost. És tracta, en definitiva, que pagui més qui més té.
L’objectiu general d’una fiscalitat progressiva i sostenible ambientalment és
el de poder disposar de suficients recursos per fer polítiques redistributives en
els ingressos i en la despesa; garantir la prestació dels serveis municipals bàsics
a uns nivells adequats; continuar donant resposta a les necessitats bàsiques de
les persones i disposar d’un marge addicional per poder atendre les polítiques
públiques relacionades amb els àmbits d’actuació que es determinin en el
procés d’elaboració del pressupost.
Les bonificacions, les subvencions i les exempcions en els impostos així com
en els preus públics i taxes de les ordenances fiscals, posen la política fiscal de
la ciutat al servei de la protecció dels béns comuns.
Per complir amb aquest objectiu:
• Garantirem la suficiència de recursos fiscals per poder finançar els serveis
municipals, actualitzant els tributs locals de forma moderada però suficient, i
lluitant per un nou model de finançament local més just.
• Realitzarem un informe anual d’impacte de gènere de les Ordenances Fiscals.
• Impulsarem la lluita municipal contra el frau en la fiscalitat municipal, amb els
recursos humans necessaris i efectuant les inspeccions especialment de l’IAE i
la taxa de les empreses subministradores de gas, electricitat, telefonia, etc. (taxa
coneguda com la de l’1,5%)
• Aplicarem la Tarifació Social, que vol dir progressivitat en qualsevol contribució
ciutadana al finançament d’un servei públic municipal.
• Establirem un Reglament d’ajuts econòmics, subvencions de caràcter
compensatori, que garanteixi que tothom pugui fer front a les seves obligacions
tributàries vers l’Ajuntament.

→

• Vetllarem i farem seguiment pel compliment del contracte i el compte
d’explotació dels serveis prestats per concessions.

Subvencionarem fins
el 100% de l’impost
de béns immobles (IBI)
a aquells propietaris
que reformin habitatges
buits i els cedeixin
a la Borsa de lloguer,
així com a la resta
de programes que des
de l’Ajuntament s’iniciïn
per a la mobilització
d’habitatges destinats
a ús social.
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• Demanarem el retorn de l’IVA pagat pels ens
locals en les seves inversions. Pel que fa als
diferents àmbits i sectors afectats, per tal d’avançar
en una fiscalitat que incideixi en la millora de
la sostenibilitat, lluiti contra el canvi climàtic,
afavoreixi l’ocupació i sigui socialment justa
proposarem, entre d’altres, les següents mesures
en els diferents tributs locals: Impost de béns
immobles, IBI
• Subvencionarem fins el 100% de l’impost de
béns immobles (IBI) a aquells propietaris que
reformin habitatges buits i els cedeixin a la Borsa
de lloguer, així com a la resta de programes que
des de l’Ajuntament s’iniciïn per a la mobilització
d’habitatges destinats a ús social.
• Aplicarem un recàrrec a l’impost de béns
immobles (IBI) d’ús residencial als immobles que

després d’una execució hipotecària es trobin desocupats permanentment (tant
bon punt entri en vigor la llei que ho permet).
• Subvencionarem fins el 50% de la quota líquida de l’impost de béns immobles
(IBI) per a les persones vídues de 65 anys o més propietàries o llogateres, amb
una renda bruta inferior a 1,5 vegades el IRSC.

→

• Facilitarem que les famílies nombroses demanin una sola vegada la bonificació
de l’IBI per tota la vigència del carnet i que no l’hagin de demanar cada any.
Impost sobre Activitats Econòmiques, IAE

Bonificarem l’Impost
sobre Activitats
Econòmiques (IAE)
fins el 60% durant
5 anys per increment
de llocs de treball
de contracte indefinit
en percentatge equivalent
a l’increment de plantilla.

• Bonificarem l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE) fins el 60% durant 5 anys
per increment de llocs de treball de contracte
indefinit en percentatge equivalent a l’increment
de plantilla.
• Bonificarem la quota de l’impost durant
un període limitat per l’assoliment d’objectius
mediambientals com ara: ús d’energies
renovables, producció d’energia...
• Bonificarem fins un 60% de la quota de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE)
a les empreses que utilitzin o produeixin energia
a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament
d’energies renovables o sistemes de cogeneració.

• Bonificarem fins el 60% l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
per aplicació de mesures ambientals o accessibilitat per mobilitat reduïda.
• Bonificarem el 10% de la quota corresponent a l’Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE) per a les empreses que estableixen un Pla de Transport
i Mobilitat per als seus treballadors.
• Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 100% per inici
d’activitat empresarial durant els 2 primers anys que es desenvolupi l’activitat.
Un cop ja s’hagi gaudit d’aquesta exempció es podrà bonificar el 25% l’any
següent.
• Bonificarem l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) fins el 50% els
primers 2 anys d’inici d’activitat per autoocupació i autònoms. Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, ICIO
• Establirem subvencions municipals en l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO) i la Taxa per Llicències Urbanístiques per a aquelles
comunitats de propietaris que no disposin d’ascensor col·lectiu i acordin posarne, així com les obres destinades a millores en l’accessibilitat, especialment en
els edificis més antics.
• Bonificarem fins el 75% en l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
(ICIO) per als comerços que tinguin una superfície màxima de 150 m2 i que
iniciïn activitat o siguin canvi d’ubicació, sempre que mantingui els contractes
laborals anterior al canvi.
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• Aplicarem un conjunt de bonificacions fiscals l’IBI, l’ICIO, l’IVTM, entre
d’altres, juntament amb mesures d’incentiu en forma d’ajuts, fins a 1.000€, per a
la instal·lació de plaques solars.
Taxes
• Implementarem noves tecnologies per tendir cap a la individualització dels
costos en la taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i d’altres
residus urbans.
• Incrementarem les bonificacions de taxes per utilitzacions de la deixalleria.
• Subvencionarem, de la taxa corresponent, tant en el comerç fix com en les
parades de mercat no sedentari, per la venda de producte de proximitat i de
producte ecològic.
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