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PONENCIA MARC
Esmena 1 - Adicció:
Punt 1:
On diu: Incrementar la militància, en termes quantitatius; la militància activa, en
termes qualitatius; i rejovenir la seva edat mitjana.
Proposem: Incrementar la militància, en termes quantitatius; la militància activa, en
termes qualitatius; i rejovenir la seva edat mitjana, és a dir, incrementar la militància i
la seva participació.

Esmena 2 - Modifiació:
Punt 2:
On diu: Potenciar el debat polític profund i participatiu en la dinàmica pròpia de les
agrupacions locals.
Proposem: Potenciar el debat polític profund i participatiu en la dinàmica interna de
les agrupacions locals.

Esmena 3 - Modificació:
Punt 3:
On diu: Liderar l’agenda política progressista municipal, amb un discurs propi,
innovador, clar, concret i empàtic amb la gent treballadora, amb l’objectiu d’ampliar
la nostra base social.
Proposem: Liderar l’agenda política progressista municipal, amb un discurs propi,
innovador, clar, concret i empàtic amb la gent que composen la realitat de cada
municipi, amb l’objectiu d’ampliar la nostra base social.
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Esmena 4 - Modificació:
Punt 5:
On diu: Incrementar la presència mediàtica a nivell local i a les xarxes socials del
discurs i dels representants socialistes.
Proposem: Incrementar la presència a les xarxes socials i als mitjans de
comunicació de les agrupacions i de la Federació.

Esmena 5 - Modificació + Supressió:
Punt 6 i 7:
On diu: Crear nous mecanismes de gestió i organització interna que garanteixin la
direccionalitat ascendent e les idees i propostes, i la transparència descendent dels
processos de rendició de comptes, decisió i participació.
Establir dins la federació noves dinàmiques de treball intern que afavoreixin un
apropament i contacte permanent amb i entre les agrupacions locals.
Proposem: Crear nous mecanismes de gestió i organització interna que garanteixin
de forma efectiva la comunicació entre la Federació i les agrupacions, així com
establir noves dinàmiques de treball que permetin una permanent comunicació entre
totes les agrupacions de la comarca.
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ORGANITZACIÓ
Esmena 1 - Modificació:
Linia 182: Al Consell de Federació podran assisir-hi també qualsevol afiliat i
simpatitzat, però no tindrà dret a vot.
Proposem: Al Consell de Federació podran assisir-hi també qualsevol afiliat i
simpatitzant, però no tindrà dret a vot.
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SERVEIS SOCIALS
Esmena 1 - Adicció:
On diu: En relació a les persones en situació de dependència, es fa prioritària la
recuperació efectiva dels serveis i prestacions legalment reconeguts, amb la dotació
efectiva de serveis residencials o a domicili assignats en els plans individuals
d’atenció, així com de les prestacions econòmiques corresponents.
Proposem: En relació a les persones en situació de dependència i sobretot en
l’àmbit de la discapacitat, es fa prioritària la recuperació efectiva dels serveis i
prestacions legalment reconeguts, amb la dotació efectiva de serveis residencials o
a domicili assignats en els plans individuals d’atenció, així com de les prestacions
econòmiques corresponents.

Esmena 2 - Adicció:
Proposem: Totes les federacions del territori, com a socialitstes, haurien de requerir
al govern de la Generalitat destinar un major percentatge dels seus recursos al
manteniment de l’estat del benestar i a l’augment de les partides destinades a l’acció
social. Més concretament a la part que es destina als ajuntaments i a les polítiques
socials de base.

Esmena 3 - Adicció:
Proposem: En l’àmbit de serveis socials oferts per empreses privades, caldria limitar
la lucretivitat que en puguin obtenir totes les entitats. Com a socialistes, creiem que
en aquest àmbit ha de passar per davant la satisfacció de les necessitats bàsiques
dels ciutadants al benefici econòmic excessiu dels empresaris.
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LA SITUACIÓ DE LA JOVENTUT AL MARESME
Esmena 1 - Supressió:
On diu: La creació, per part dels ajuntaments, de plans d’ocupació locals per
generar llocs de treball per a la gent jove, donant una especial prioritat a la inserció
al tercer sector.
Proposem: La creació, per part dels ajuntaments, de plans d’ocupació locals per
generar llocs de treball per a la gent jove.

Esmena 2 - Adicció:
Proposem entre els punts 2 i 3: Incentivar contractes de formació per part dels ens
locals que faciliti o promocioni l’accés dels joves al mercat laboral.

Esmena 3 - Modificació:
On diu: L’impuls d’una política pública d’accés a l’habitatge per a joves a la nostra
comarca, que inclogui entre d’altres qüestions, la creació d’ajuts específics i la
construcció de promocions d’habitatges amb característiques adequades a la
joventut, especialment a aquells municipis amb un parc d’habitatges poc adequa en
aquest sentit.
Proposem: L’impuls d’una política pública d’accés a l’habitatge per a joves a la
nostra comarca, que inclogui entre d’altres qüestions, la creació d’ajuts específics i
facilitar l’accés als pisos de protecció oficial als joves de la comarca.

Esmena 4 - Adicció:
Proposem: Impulsar la creació d’un observatori juvenil que ens permeti conèixer la
situació sociolaboral dels joves de la comarca, per tal de poder investigar, analitzar,
explicar i interpretar la situació social, educativa i laboral dels joves.
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HABITATGE, SALUT I GENT GRAN
Habitatge:
Esmena 1 - Adicció:
On diu: Com a socialistes, posant una atenció especial a les famílies amb major
dificultat, com les monoparentals, famílies nombroses amb rendes baixes o bé
aquelles famílies amb persones que pateixen algun tipus de discapacitat,
treballarem:
Proposem: Com a socialistes, posant una atenció especial a les famílies amb major
dificultat, com les monoparentals, famílies nombroses amb rendes baixes o bé
aquelles famílies amb persones que pateixen algun tipus de discapacitat, o joves
que vulguin emancipar-se, treballarem:

Salut:
Esmena 2 - Adicció:
Després del llistat de punts,
Proposem: promoure un ús responsable dels serveis sanitaris, tot evitant el col·lapse
de les urgències hospitalàries.
Proposem: Exigir la obertura dels centres sanitaris en horari nocturn en aquelles
poblacions amb una població igual o superior a 20.000 habitants, i en aquells
municipis amb població inferior als 20.000 habitants que no tinguin centre hospitalari
comparteixin els recursos alternant la obertura del centre sanitari i que aquesta
obertura sigui durant tot l’any.

Gent Gran:
Esmena 3 - Adicció:
Després del llistat de punts,
Proposem: Fomentar la creació o ampliació de centres de dia públics.
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MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
Esmena 1 - Adicció:
En el primer punt del “Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera:”
On diu: Millorar l’oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial
èmfasi en la connexió amb les estacions de tren.
Proposem: Millorar l’oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant
especial èmfasi en la connexió amb les estacions de tren i els centres d’atenció
primària (Hospital Comarcal, CAP, etc.).
Esmena 2 - Adicció / Modificació:
On diu: Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix
Besòs i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de
l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró.
Proposem: Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el
Baix Besòs i els diferents municipis de la nostra comarca, tenint present la situació
d’inconnexió dels municipis de l’Alt Maresme amb la resta de la comarca, així com la
centralitat que exerceix Mataró respecte la resta de municipis. Per tant, incrementar
la freqüencia amb la qual el Nit Bus circula per els nostres municipis es una prioritat
important a realitzar en properes legislatures.
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ECONÒMICA: DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, OCUPACIÓ I CONCERTACIÓ
TERRITORIAL
Esmena 1 - Adicció
On diu: Els socialistes hem d’observar un model basat en diferents i nous pols
atractius:
Turisme especialitzat on es potenciï les característiques pròpies de la nostra
comarca situada entre mar i muntanya: enològic - vi Alella; gastronòmic lligat a
l’horta del Maresme i la pesca, cultural lligat a la riquesa associativa i tradicional de
la comarca.
Proposem: Els socialistes hem d’observar un model basat en diferents i nous pols
atractius:
Turisme especialitzat on es potenciï les característiques pròpies de la nostra
comarca situada entre mar i muntanya: enològic - vi Alella; gastronòmic lligat a
l’horta del Maresme i la pesca, cultural lligat a la riquesa associativa i tradicional de
la comarca i esportiu degut a la orografia del Maresme.
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