
 

PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE FEM MASNOU 
AL DOCUMENT “AL MASNOU VENCEM LA COVID-19” 

 

 
CONSIDERACIONS PRÈVIES 

 

El govern municipal del Masnou va presentar a finals del mes de maig un pla               

anomenat "Al Masnou Vencem la COVID-19". Des del nostre grup municipal entenem que             

aquest pla respon únicament a la visió i programa del govern municipal amb una anàlisi del                

que s'ha fet des del govern municipal en els darrers dos mesos, i que han anomenat                

“Primera Etapa” en un document que no compartim, ja que entenem que parteix d’una visió               

partidista massa triomfalista. D'altra banda, la proposta defineix una metodologia que no            

permet, al nostre entendre, articular un debat real sobre la situació i arribar a propostes               

consensuades. Per tant, veiem aquest pla únicament com un intent del govern municipal de              

capitalitzar electoralment una situació social extremadament delicada. 

 

En aquest context, el nostre grup presenta aquest document seguint amb           

l'estructura marcada pel decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de            

Catalunya elaborat per l'ACM i la FMC. Hem agrupat fins a 120 propostes concretes amb               

l’objectiu de fer front amb mesures reals a la greu crisi social i econòmica en la qual es troba                   

el nostre poble. Ens hagués agradat haver-les debatut amb la ciutadania i la resta de grups                

municipals, però la metodologia del govern, basada en la competició i no en la col·laboració,               

impedeix ara per ara aquest debat polític i ciutadà des de baix. 

 

Per últim, hem incorporat la proposta metodològica presentada per quatre grups           

municipals el passat 28 de maig, que el govern va rebutjar, i amb la qual el nostre grup                  

entén que hagués estat possible assolir un consens polític i ciutadà per a la recuperació               

econòmica i social. Considerem que era el moment de posar la intel·ligència col·lectiva en              

funcionament i de treballar colze a colze deixant enrere els partidismes, però el govern              

municipal ha preferit enrocar-se en la seva posició i no escoltar la majoria de grups               

municipals representats al Ple.  
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PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE FEM MASNOU 

“SEGONA FASE”  
(PÀGINES 20 A 26 DEL DOCUMENT DEL GOVERN MUNICIPAL) 

 

 

1. Promoció de la salut 
 

1. Aplicar la perspectiva de gènere en l'àmbit de les polítiques de la salut, així com en                

qualsevol àmbit de l’administració local. 

2. Enfortir la Taula de Salut Comunitària com un espai vinculant que integri professionals de la               

salut i persones usuàries i des d’on s’impulsin polítiques de promoció, prevenció i d’accés a               

la salut preventiva i les conductes saludables, facilitant eines i recursos per a l’acompliment              

de les noves recomanacions sanitàries.  

3. Establir convenis de col·laboració entre els dos Centres d’Atenció Primària de la vila i              

l’Ajuntament, atès que aquests centres sovint són el primer recurs on es detecten diverses              

problemàtiques, mèdiques i socials. Com a mesura per millorar la coordinació i el servei,              

proposem que una treballadora municipal de l'Àrea de Comunitat i Persones dugui a terme              

la seva tasca en els propis CAP. 

4. Impulsar programes de gestió emocional i psicològica per atendre les necessitats de tota la              

ciutadania. D’una banda, cal atendre les necessitats que puguin sorgir arrel dels impactes de              

la crisi sanitària, i d’altra banda, és necessari fomentar el treball preventiu amb programes              

com “1,2,3, emoció!” i “Konsulta*m”; el primer adreçat als infants de P3, P4 i P5, amb                

l’objectiu d’incrementar les seves competències emocionals, i el segon, per als joves de 12 a               

22 anys, per rebre atenció psicològica i emocional, sense cita prèvia.  

5. Fomentar la transversalitat de les polítiques de salut amb especial atenció a la seva relació               

amb les polítiques socials. 

6. Fomentar una Educació Sexual i Afectiva per tal d’aconseguir una bona salut sexual i              

garantir els drets sexuals durant tots els cicles de la vida, a partir del coneixement i la                 

capacitat de decisió sobre el propi cos. 

7. Reforçar les actuacions de sensibilització i promoció de la salut pública, amb prioritat vers              

programes específics relatius a les noves addiccions: apostes, mòbils, videojocs etc… 

8. Garantir una qualitat de vida digna a la gent gran i el seu envelliment actiu amb l’impuls                 

d’activitats físiques adaptades, tallers de memòria i conferències sobre salut i autocura. 

9. Fomentar l’esport com a una part essencial de la prevenció en matèria de salut, portenciant               

l’esport femení, en la seva vessant formativa i competitiva. 

10. Animar i promoure les lluites ciutadanes en defensa de la sanitat pública. 

11. Estudiar la creació d’un servei municipal de cures, a partir de persones en situació d’atur o                

sense prestació, que realitzin aquest tipus de tasques (atenció a infants, gent gran, persones              

dependents, tasques de neteja i manteniment de la llar). 

12. Promoure convenis i altres mecanismes de col·laboració entre l’Ajuntament i professionals           

de l’odontologia per tal de facilitar l’accés de tothom a aquests serveis. 
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13. Elaborar un programa municipal per a la prevenció i l'atenció de l'abús sexual infantil,              

donant compliment als acords de la moció aprovada pel Ple Municipal del 19 de desembre               

del 2019. 
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2. Pla de contingència social 
 

1. Adaptar la plantilla municipal dedicada als serveis socials, segons preveu la llei, amb             

l’augment de les professionals i l’aposta decidida per la prevenció mitjançant programes            

d’educadors i educadores socials de carrer. 

2. Elaboració d’un pla integral de benestar social que inclogui un mapa de vulnerabilitats,             

agents i recursos seguint els acords de la moció aprovada pel Ple municipal el 21 de maig de                  

2020.  

3. Posada en marxa, aquest curs 2020-2021, del nou Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS)            

del Masnou, tractant de recuperar-ne la gestió directa de cara al curs 2021-22. 

4. Paliar les situacions de soledat de la gent gran, que afecten especialment les dones i que                

poden derivar en problemàtiques de salut mental i física amb programes de col·laboració             

entre entitats, administració i particulars i amb l’inici del projecte RADARS. 

5. Recuperar la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) actualment externalitzat. 

6. Reforçar els dispositius disponibles per situacions d’extrema vulnerabilitat social, com les           

persones que viuen al carrer, les dones que han patit violència masclista o famílies amb               

infants en situació de vulnerabilitat, desenvolupant i millorant el Centre de Distribució            

d’Aliments La Sitja, creant un recurs habitacional per a persones sense llar que doni              

compliment a la moció aprovada pel Ple del 23 de gener de 2020 i estudiant la possibilitat                 

de crear un menjador social vinculat amb els dos serveis anteriors, així com l'establiment de               

targetes moneder que ajudin a fer front a situacions de manca d’aliments.  

7. Implementació, com es farà en les escoles bressol municipals, de criteris de tarifació social              

en altres àmbits com, per exemple, als casals d’estiu, al complex esportiu municipal o a               

l’escola municipal de música. 

8. Implementar la figura de l’agent energètic per assessorar en estalvi d’energia i situacions             

d’abusos. 

9. Consolidar les lluites contra qualsevol forma de discriminació i/o vulneració de drets a             

col·lectius vulnerables. (LGTBI, Migrants, Diversitat Funcional, assetjament sexual). 

10. Crear un Centre Municipal LGTBI, amb serveis d’acompanyament, informació i          

assessorament, i com a centre de recursos permanent amb diversos espais disponibles per a              

les entitats i el conjunt de la ciutadania i com espai de socialització per a la comunitat pròpia. 

11. Posar la vida al centre de la política, amb la incorporació de la mirada feminista en tots els                  

àmbits de l’acció municipal. 

12. Enfortir i consolidar la figura de l’educador/a de carrer com una figura central del treball               

comunitari i de proximitat.  

13. Impulsar la creació d’un pla comunitari que vinculi professionals, entitats, ciutadania per tal             

d’incidir en la cohesió social del municipi i en la interconnexió d’usuaris i recursos. 

14. Fomentar la coordinació constant entre la Policia Local i el Serveis Socials, amb protocols              

d’intervenció per tal d’estudiar la relació entre delinqüència i vulnerabilitat social. 

15. Enfortir el Consell de Benestar Social, amb més autonomia i recursos per tal de consolidar-lo               

com un espai de trobada entre administració, persones usuàries i professionals, i des de la               

perspectiva feminista. 

4 de 16 



 
16. Reconèixer els moviments socials i veïnals com a interlocutors vàlids i eixos estructurals per              

tal de garantir la cohesió social. 

17. Lluitar contra les violències masclistes, amb el reforçament del protocol de detecció,            

coordinat entre els agents implicats i el SIAD ; la presència permanent de personal de               

l’ajuntament en els CAPS; la formació i sensibilització de la policia local; la millora de la                

diagnosi de l’atenció a les urgències, a l’acolliment, als casos d’assassinat, als programes             

d’ocupació i el suport als professionals. 

18. Constituir una Taula per la Convivència al poble, formada per diferents agents socials,             

entitats i ciutadania en general, on abordar la cohesió social i la convivència des de la                

participació col.lectiva i la perspectiva comunitària, seguint els acords de la moció aprovada             

pel Ple Municipal el 21 de novembre del 2019. 

19. Vetllar, facilitant l'accés a la informació i agilitzant els tràmits, perquè tothom que acompleixi              

els requisits pugui rebre l'ingrés mínim vital i estudiar la possibilitat de crear una renda               

mínima de caràcter local destinada a aquelles persones que, per la seva situació             

administrativa, no poden accedir a cap de les rendes dissenyades per les diferents             

administracions. 
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3. Habitatge digne 
 

1. Augmentar el parc de lloguer social, mitjançant la construcció directa o la destinació a              

habitatge protegit del 30% de tota nova construcció i gran rehabilitació, i l’exercici del dret a                

tanteig i retracte previst per la llei, que permetria a l’administració local augmentar el parc               

d’habitatge públic a un preu assequible. 

2. Potenciar del servei d’assessorament i mediació entre propietaris i llogaters.  

3. Garantir el dret a l’habitatge digne per a les veïnes i veïns del poble, amb la mobilització de                  

tots els recursos disponibles a l’abast de l’Ajuntament. 

4. Afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica amb perspectiva de             

gènere, a partir  del desplegament de la  llei 24/2015. 

5. Mantenir i/o augmentar les ajudes al pagament del lloguer, amb l’acompanyament de            

mesures que incideixin en un control efectiu dels preus de l’arrendament, com ara             

bonificacions fiscals en els casos dels propietaris que s’ajustin als índexs establerts per             

l’Ajuntament. 

6. Replantejar l’Oficina municipal d’habitatge, amb més recursos i noves funcions, com la            

inspecció. Estudiar la creació d’un recurs mancomunat de gestió de l’habitatge de protecció             

oficial. 

7. Crear el registre municipal d’immobles desocupats, amb la finalitat de col·locar-los al            

mercat, i establir un recàrrec del 50% en l’IBI, el màxim que permet la llei catalana                

d’habitatge, als pisos que portin més d’un any buits. 

8. Aturar les llicències per a habitatges d’ús turístic (HUT) i esmerçar tots els recursos possibles               

per detectar aquells destinats a aquest ús de forma il·legal. 

9. Impulsar modalitats d’habitatge, com la masoveria urbana o l’habitatge cooperatiu. 
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4. Foment de l’ocupació local 
 

1. Elaborar un pla estratègic d’ocupació local, impulsant línies estratègiques en favor d’una            

economia saludable, circular i de proximitat, dissenyada més per prosperar que per créixer. 

2. Potenciar la formació telemàtica i altres suports virtuals per al foment de l’ocupació local. 

3. Enfortir la col·laboració amb el teixit productiu local per a la creació d’ocupació digna i sense                

precarització laboral. 

4. Disposar d’un reglament amb inclusió de clàusules ambientals, ètiques, socials i de            

promoció de la igualtat, com a elements determinants en la contractació pública municipal. 

5. Establir mesures per reduir l’abandonament escolar, amb l’increment dels recursos pels           

programes de reforç; la promoció dels PFI (Programes de Formació i Inserció) i la impartició               

d’un programa d’orientació acadèmica professional als centres de secundària. 

6. Incrementar el consum responsable, a l’estil de plataformes com la Xarxa d'Economia            

Solidària, amb un replantejament de satisfacció de les necessitats des de la perspectiva de              

contribuir a una societat sostenible i justa. Suport a les accions comunitàries, com els bancs               

del temps, bancs i xarxes d’intercanvi solidari, cooperatives de consum agroecològic,           

projectes comunitaris socioeducatius, etc. com a eines per fer comunitat i compartir            

habilitats i coneixements. 

7. Impulsar les economies transformadores com a opcions alternatives als models clàssics i            

que apliquin criteris que posin el factor humà per davant del factor econòmic. Tenir en               

compte aquests models en la valoració dels criteris per a l’obtenció d’ajuts, contractació,             

cessions d’espais, etc. 
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5. Suport al teixit productiu del Masnou 
 

1. Potenciar el portal de Promoció Econòmica Respon, dotant-lo de recursos, per donar            

resposta àgil a les inquietuds del sector comercial, així com per oferir assessorament en              

aspectes claus com fiscalitat, estratègia comercial o recursos disponibles.  

2. Millorar i replantejar la campanya i el portal Queda’t, amb la incorporació de tot el comerç                

local i tenint en compte les noves realitats comercials existents.  

3. Fomentar el comerç local, amb especial atenció en les economies que promouen un model              

econòmic sostenible, i en les activitats comercials de proximitat i més clarament orientades             

al bé comú. Utilitzar el marge de discrecionalitat que la llei atorgui a l’Ajuntament per limitar                

al màxim la instal·lació de grans superfícies comercials, per tal de protegir els mercats              

municipals i mercaders. 

4. Estudiar, conjuntament amb el sector, el foment de les eines digitals aplicades al comerç              

local. 

5. Impulsar convocatòries d’ajut al comerç i l’emprenedoria local on la proximitat i la             

sostenibilitat siguin criteris centrals de les convocatòries. 

6. Elaborar un pla de xoc que garanteixi la supervivència del Mercat Municipal, impulsant un              

pla de revitalització a mig termini que inclogui el petit comerç de la zona que s’ha vist                 

colpejat tant per la crisi de la COVID-19 com, en els darrers anys, per l’establiment de                

multinacionals de l’alimentació a la zona centre. 

7. Potenciació de l’actual sector industrial local. Amb mesures concretes com: 

 

a. Animar la creació i l’establiment d’empreses tecnològiques (start-ups), coordinat         

amb un programa formatiu amb acords/convenis amb universitats i establir sinergies           

amb el Mobile Social Congress per potenciar aquest sector econòmic, que podria            

reorientar  la finalitat de la Casa del Marquès. 

b. Estudiar i impulsar el projecte d’una moneda local i d'una entitat local de crèdit o               

institució similar per donar suport a l'economia local, amb l’oferta d’espais de            

participació ciutadana per crear bancs de coneixement col·lectiu, com a motor per            

nodrir el teixit comercial local i fomentar noves oportunitats de negoci. 

c. Revisar el sistema de taxes i bonificacions fiscals municipals amb una tarifació            

social i progressiva, per tal d’afavorir una transició a una societat amb menys             

impacte ecològic i atendre millor les necessitats socials, des de la feminització de la              

pobresa a la diversitat funcional.  

d. Establir ajudes i bonificacions a les empreses i comerços per a la contractació de              

persones a l’atur i en l’adaptació a les clàusules socials per a la contractació regular               

dels col·lectius més desfavorits. 

e. Aplicar bonificacions proporcionals a les empreses que utilitzin o produeixin energia a            

partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de          

cogeneració, i per creació de llocs de treball amb contracte indefinit, amb equitat de              

gènere, contractació de persones amb diversitat funcional, persones de més de 50            

anys i/o d’aturats de llarga durada. 
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8. Creació d’un comitè municipal d’estudi i propostes de mesures fiscals i econòmiques a aplicar              

amb posterioritat, subvencions a autònoms, comerços, exempcions d’impostos, etc. 

9. Ajudar les empreses a la transformació digital, i l’adaptació del teletreball. 

10. Formar part de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària per promoure aquest               

tipus d’economia transformadora com a model alternatiu en la recuperació productiva. 

11. Suport municipal a la creació de Cooperatives de treball com a forma d’incentivar l’ocupació              

de qualitat i lluitar contra l’atur. 

12. Impulsar el programa Tallers Oberts mostrant el treball d’artistes i artesans locals amb             

jornades que permetin visualitzar els seus espais de creació. 
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6. Més educació i més formació comporta menys fractura social 
 

1. Promoure el projecte “Masnou, vila educadora“, amb criteris d’inclusió i equitat, i crear el              

Consell General de la Vila Educadora, amb representants de tots els agents dels serveis i               

col·lectius del poble, per tal de fer possible el Pla Educatiu Comunitari. 

2. Seguiment perquè tot l’alumnat tingui la connexió i la formació tecnològica necessària per             

posar fi a l’escletxa digital, amb la potenciació de les noves tecnologies i d’Internet i l'accés a                 

la informació amb WIFI gratuït a tot el poble. 

3. Impuls de la formació professional conjuntament amb la formació ocupacional amb un            

projecte comú de caràcter mancomunat amb el suport dels departaments de la Generalitat             

d’Educació i Treball. 

4. Fer de la coeducació un eix transversal en els currículums dels alumnes, amb l’impuls des               

de l’Ajuntament de tallers i activitats als centres educatius i els espais d’educació no formal. 

5. Garantir el servei de menjador, llibres i sortides a tot l’alumnat i fer assequibles les activitats                

extraescolars i de lleure. 

6. Municipalitzar la gestió de les escoles bressol i dignificar les condicions laborals del personal. 

7. Estudiar la possibilitat d’ampliar l’escola bressol Sol Solet per tal de cobrir la demanda de la                

franja d’1 a 2 anys. 

8. Definir un projecte d’educació al llarg de la vida des d’una perspectiva comunitària, en              

col·laboració amb els centres educatius, entitats del poble i l’Ajuntament. Divisió del            

programa educatiu del centre de formació de persones adultes en educació formal, educació             

pel món laboral i cultura general. 

9. Implementar les mesures recollides a la Moció aprovada al Ple municipal que va declarar El               

Masnou “Vila Jugable” el passat 21 de novembre de 2019. 

10. Copsar, prèvia reunió amb els centres educatius, les necessitats sorgides arran de la crisi de               

la COVID-19,, tant d'infraestructures com aquelles estríctament pedagògiques, per estudiar          

des de l'Ajuntament les possibles solucions.  

11. Donar suport a les lluites en defensa de l’escola pública per evitar el tancament de línies                

educatives i per reclamar ràtios adequades, l’increment de recursos humans i materials, la             

distribució equilibrada de l’alumnat amb Necessitats Educatives Especials i el retorn de les             

aules d’acollida. 
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7. Suport a la cultura, l'esport i el teixit associatiu 
 

1. Adequar la programació cultural i d’arts plàstiques, estable o puntual, a les noves             

recomanacions sanitàries i al nou context socioeconòmic, donant prioritat a les entitats i             

grups de teatre o d’arts del municipi en la programació de l’Espai Escènic de Ca n’Humet,                

amb un cost de l’ús del teatre assequible, i facilitar l'ús al Punt de trobada de Ca N’Humet,                  

per a tots els grups i entitats locals i per realitzar altre tipus d’actes. 

2. Mantenir, a mig termini, els programes nous iniciats arran de la crisi de suport als agents                

culturals i les produccions locals i activitats. 

3. Elaborar el calendari cultural i festiu del municipi, prioritzant empreses i/o entitats del             

municipi per a la seva realització. 

4. Garantir una bona coordinació entre l’administració, els clubs esportius i els agents            

educatius que ofereixen activitats extraescolars -espais enriquidors per a la socialització i            

l’educació dels infants i joves i de millora dels indicadors de salut-, per aconseguir que tots                

puguin gaudir de l’esport.  

5. Vetllar per la pervivència del Cine La Calàndria, a través de convenis de col·laboració entre               

l’administració i el cinema, sobretot pel que fa a programacions adreçades als centres             

educatius. 

6. Transformar l’Escola Municipal de Música en una Escola Municipal d’Arts, amb l’oferta de             

diferents disciplines d’art (dansa, teatre, música, pintura, escultura, etc) i amb la col·laboració             

de les entitats que s’hi dediquen. 

7. Apropar les arts escèniques als centres educatius en col·laboració amb entitats d’àmbit            

municipal, fomentant l’accessibilitat de tots els infants a la cultura i treballant així en favor de                

l’equitat.  

8. Habilitar espais (places, parcs i carrers) polivalents per a la realització de festes, actes              

culturals i activitats que abracin tots els barris del poble (Ocata, Masnou Alt, Bell              

Resguard…), per tal d’enfortir-hi relacions i facilitar-ne la participació.  

9. Reformular el model de Casal municipal d’estiu, sota criteris de descentralització,           

diversificació de les activitats i l’equitat. 

10. Enfortir i dinamitzar el teixit associatiu, amb rebuig del clientelisme i suport organitzatiu,             

logístic i financer per tal que puguin desenvolupar la seva activitat amb plenitud i              

materialitzar els seus objectius. 
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8. Modernització de l’Administració i l’atenció ciutadana 
 

1. Potenciar l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) amb atenció telemàtica i telefònica          

centralitzada  estudiant la creació d’una nova seu de  l’OAC en nou espai municipal. 

2. Pla de xoc d’inversions en equipaments telemàtics i la potenciació del teletreball            

incorporant progressivament mesures de flexibilitat horària en la plantilla municipal, per tal            

d’afavorir una política de conciliació de la vida laboral i familiar, i estudiar l'aplicació de la                

jornada completa ordinaria de 35 hores. 

3. Realitzar una auditoria laboral i de gestió, amb l’objectiu de millorar l’organització i             

l’estructura municipal per afavorir una veritable transversalitat i coordinació en el treball de             

les diferents àrees i regidories amb la idea de simplificar i racionalitzar les tasques              

administratives. 

4. Establir un conveni de col·laboració amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya), per tal              

que la Generalitat proposi els candidats i candidates més adients en tots els processos de               

selecció temporal i extraordinària, es potenciïn llocs de treball per a les persones aturades del               

poble i s’eviti el clientelisme en l’oferta temporal d’ocupació pública. 

5. Impulsar una empresa pública municipal per tal d’assumir la gestió dels diversos serveis             

actualment en mans d’empreses privades. 

6. Revisar la gestió dels serveis municipals, especialment els gestionats per empreses privades,            

per tal de garantir que no representin un sobrecost a la ciutadania. 

7. Examinar l’actual política de selecció de personal, per tal d’aportar major transparència i             

seguretat en tots els processos. 

8. Impulsar les dades obertes i el portal de la transparència i participació com a eines de                

govern popular: millora de la web municipal, fent-la més senzilla, clara i accessible. 
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9. Un municipi sostenible i compromès amb l'emergència climàtica 
 

1. Facilitar les noves formes de mobilitat, des de patinets a bicicletes elèctriques, per tal de               

fomentar que veïns i veïnes no es vegin obligades a agafar el cotxe, amb la instal·lació de dos                  

aparcaments específics (al costat de cada estació de RENFE), que garanteixin la seguretat             

d’aquells vehicles. 

2. Promoure el transport públic amb un autobús urbà gratuït, i endegar gestions per crear una               

segona línia d’autobús i incorporar el poble a la zona tarifària 1 de Rodalies. Iniciar, així                

mateix, els tràmits que permetin al nostre poble disposar d'un servei regular d'autobús             

exprés fins a la ciutat de Barcelona, en compliment dels acords de la moció aprovada pel Ple                 

Municipal el 20 de febrer del 2020. 

3. Estudiar la implementació de l’àrea verda d’aparcament al Masnou. 

4. Continuació de la política de creació d’espais prioritaris per a vianants implementant un Pla              

de Mobilitat, basat en els paràmetres d’accessibilitat i disseny universals, en l’entorn urbà,             

els habitatges i el transport, i en la supressió de les barreres arquitectòniques. Tot              

incorporant les aportacions de les persones amb diversitat funcional en la presa de decisions              

sobre els processos d’urbanització. 

5. Assoliment dels compromisos de l’emergència climàtica, el Pacte dels Alcaldes i les            

Alcaldesses per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i els objectius 2030. Estudiar la               

implantació de mesures inspirades en el programa Euronet 50/50, per incentivar l’estalvi            

energètic en edificis públics, amb l’aplicació de bones pràctiques en l’ús i la gestió d’energia. 

6. Continuació de la planificació d’inversions de millora i manteniment de l’espai públic i dels              

equipaments municipals amb especial atenció a inversions que posin la sostenibilitat           

mediambiental i la salut comunitària en el centre de les polítiques d’urbanisme dels propers              

anys. En aquesta línia proposem inversions en àmbits com: 

a. Establir corredors verds per connectar El Masnou amb el pobles limítrofs, a peu o              

en bicicleta, multiplicar els espais oberts i amables per fer esport, caminar o             

trobar-se, i   afavorir el transport públic, enfront el cotxe privat. 

b. Impulsar horts en parcs i espais urbans (escoles, jardins municipals), a partir d’un             

inventari dels terrenys aptes per a l’ús agrícola i ramader, per tal de definir un               

programa d’actuacions, d’acord amb els representants del sector, i donar suport als            

projectes de producció i comercialització de productes agrícoles locals. 

c. Potenciar l'ús de sistemes de captació solar, especialment en equipaments públics,           

impulsar cooperatives de consum, bonificar fiscalment els habitatges que els          

implantin i licitar el subministrament elèctric públic a companyies només 100%           

verdes. 

 

7. Treballar per la creació d’espais pacificats i d’espais verds, com a punts de trobada i relació,                

a partir de la modificació del POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal), amb mecanismes             

de participació popular en la planificació urbanística amb perspectiva feminista. Incorporar           

les noves necessitats derivades de les recomanacions sanitaries provocades per la COVID-19. 

8. Estudiar el canvi en les comercialitzadores d’energia dels equipaments i dependències           

municipals, atenent a criteris de consciència mediambiental i social, tal com es proposa a la               
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moció de Fem Masnou dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Territori            

el passat mes de març. 

9. Realitzar una auditoria energètica per millorar l’eficiència dels equipaments públics; mostrar           

els resultats obtinguts al web municipal i fer campanyes de sensibilització i pedagogia sobre              

l’estalvi energètic. 

10. Municipalitzar el serveis de subministrament de l’aigua, amb un nou model de gestió             

pública que garanteixi un millor servei i un control del servei que permeti garantir el               

subministrament en situacions com la viscuda arran de la COVID-19. 

11. Impulsar un òrgan de coordinació dels municipis de la costa del Maresme, amb la              

participació del Consell Comarcal, amb la finalitat d’abordar el futur de les platges i el               

ecosistema forestal i de cercar alternatives al model actual, basat en mesures            

econòmicament i ambiental insostenibles, com va deixar palès el temporal Glòria. 

12. Elaborar un Pla Integral de Camins Escolars per tal de millorar la seguretat viària en els                

recorreguts quotidians, recuperar l’autonomia dels nens en l’espai públic i disminuir l’ús del             

vehicle privat i la contaminació. 

13. Estudiar l’establiment d’un nou model de guinguetes, més respectuós amb el medi ambient,             

especialment amb la platja. 
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10. Pressupost i polítiques fiscals per sortir de la crisi 
 

1. Elaboració d’uns pressupostos per a l’any 2021 d’acord amb les necessitats vinculades a la              

crisi amb perspectiva de gènere. 

2. Plantejament d’una proposta de modificació de les ordenances fiscals amb la voluntat de             

simplificar-les i on la progressivitat en sigui l’eix vertebrador. 

3. Reivindicació dels principis d’autonomia financera i dels canvis legals necessaris. 

4. Reduir els sous de la classe política. 

5. Reducció de la despesa supèrflua. 

6. Reducció de les despeses en protocol, publicacions i alcaldia. 

7. Crear taules sectorials específiques perquè esdevinguin espais vinculants de participació          

ciutadana per tractar els nous pressupostos municipals per fer front a les conseqüències de la               

COVID-19 per als propers dos anys. 

8. Impulsar pressupostos participatius i transparents, per tal que els ciutadans i les entitats             

decideixin sobre els grans blocs de priorització de les despeses, amb reserva d’un             

percentatge significatiu de la inversió pública segons el que es determini en aquest procés. 

9. Promoure una Auditoria Ciutadana del Deute, oberta a la participació ciutadana per            

determinar les condicions en les que s’ha contret el deute municipal, els seus responsables,              

els projectes engegats i el càlcul de necessitats.  

10. Crear un Observatori municipal, amb perspectiva de gènere, de l’impacte de la COVID-19 i              

les seves conseqüències per tal d’aportar informació qualitativa i quantitativa sobre el            

context actual i futur del Masnou i posart-la a disposició de la ciutadania com un recurs de                 

coneixement que enriqueixi els processos participatius i de presa de decisions.  
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 PROPOSTES DEL GRUP MUNICIPAL DE FEM MASNOU 

“PROCÉS DE PARTICIPACIÓ”  
(PÀGINA 28 DEL  DOCUMENT DEL GOVERN MUNICIPAL) 

 

 

● El procés participatiu tindrà una durada d’aproximadament dos mesos entre el 28 de maig i               

el 31 de Juliol. 

 

● En aquest període es realitzaran 10 reunions (una per cada un dels punts del decàleg) de                

tipus sectorial en les que participaran els grups municipals i persones significatives,            

especialment a nivell municipal, en cada àmbit concret. A cada trobada hi podran participar:  

 

○ Dues persones per part de cada grup municipal, amb independència que aquestes            

persones siguin càrrecs electes o no. Cada grup municipal comunicarà de forma            

prèvia quins seran els seus representants en cadascuna de les trobades. 

 

○ Fins a 10 persones amb relació directa amb l'àmbit sectorial de la reunió en qüestió.               

Cinc d’aquestes persones seran proposades pel govern municipal i cinc proposades           

pels grups municipals de l’oposició.  

 

○ Quatre membres del govern, preferentment l’Alcalde, tinent/a d’alcalde de l’area          

de referència i 2 regidors/res relacionades amb l’àmbit. 

 

● El procés participatiu finalitzarà amb un Ple extraordinari que es celebrarà a finals de juliol.               

L’ordre del dia del Ple constarà d’onze punts, un punt per a cada proposta sorgida de les                 

trobades sectorials realitzades prèviament. Al darrer punt de l’ordre s’hauria d’aprovar el            

document final sorgit del debat dels deu punts anteriors.  

 

Entenem que aquesta metodologia suposa un esforç tant pels grups municipals com pel govern, però               

pensem que el moment és excepcional i que la prioritat hauria de ser tenir un pla el millor possible                   

encara que això suposi endarrerir un mes la seva aprovació. 

 

L’avaluació d’aquest pla, una vegada aprovat pel Ple municipal, haurà de comptar amb el seguiment               

regular dels agents implicats en la seva elaboració amb una metodologia participativa equiparable a              

la utilitzada en el procés d’elaboració. 
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