RECULL D’ESMENES
ESMENES PONÈNCIA D’ORGANITZACIÓ.
Esmena número: 1
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Article: Art. 4
On diu: Impulsa el creixement l’organització.
Proposta: Impulsa el creixement de l’organització.

Esmena número: 2
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 4
On diu: La Federació del Maresme estableix els mecanismes de relació i presència pública, impulsa el
creixement de l’organització, i assegura la relació amb els òrgans del Partit d’àmbit superior.
Proposta: La Federació del Maresme estableix els mecanismes de relació i presència pública, impulsa el
creixement de l’organització, i assegura la relació amb els òrgans del Partit d’àmbit superior així com amb la
JSC Maresme.

Esmena número: 3
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 8.
On diu: La Comissió Executiva de Federació, elegida pel Congrés de Federació segons el que estableixi el
Reglament que desenvolupi els Estatuts del PSC, es reunirà –com a mínim- amb caràcter mensual a
convocatòria del/de la Secretari/a d’Organització, i actuarà de forma col·legiada.
Proposta: La Comissió Executiva de Federació, elegida pel Congrés de Federació segons el que estableixi el
Reglament que desenvolupi els Estatuts del PSC, es reunirà –com a mínim- amb caràcter mensual a
convocatòria del/de la Secretari/a d’Organització, i actuarà de forma col·legiada. La presència dels seus
membres serà obligada, havent de retre compte de l’evolució de les accions realitzades a cadascuna de les
respectives Secretaries.
Trimestralment hi haurà una executiva ampliada, on hi participaran, a més les persones adjuntes a cada
Secretaria.
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Esmena número: 4
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 8
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: La Comissió Executiva estarà composta pel Primer Secretari, el Secretari d’Organització, les
Secretaries i les vocalies en qualitat de membres nats.

Esmena número: 5
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 9
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: La màxima autoritat de la Federació de la Comarca correspon a la persona que ostenti la Primera
Secretaria. Aquesta serà l’encarregada de determinar, en base als principis de lideratge, experiència i treball,
quines seran les persones que assumiran les diferents secretaries així com la resta de càrrecs i
responsabilitats vinculats al partit que hagin de ser presentades per a la seva elecció com a proposta de
l’executiva i resta de càrrecs de representació territorial.

Esmena número: 6
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 9
On diu: Art. 9.- En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres nats el Primer/a
Secretari/a de la JSC i, en cas que no en siguin membres, els Consellers/es Comarcals, Diputats/des
provincials, parlamentis/es, els/les membres de la Comissió Executiva del Partit i el/la President/a del
Consell de Federació.
Proposta: Art. 9.- En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres nats el Primer/a
Secretari/a de la JSC, o en qui designi representant, i, en cas que no en siguin membres, els Consellers/es
Comarcals, Diputats/des provincials, parlamentis/es, els/les membres de la Comissió Executiva del Partit i
el/la President/a del Consell de Federació.
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Esmena número: 7
Agrupació: Pineda de Mar.
Tipus: Addició.
Article: Art. 9
On diu: Art. 9.- En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres nats el Primer/a
Secretari/a de la JSC i, en cas que no en siguin membres, els Consellers/es Comarcals, Diputats/des
provincials, parlamentis/es, els/les membres de la Comissió Executiva del Partit i el/la President/a del
Consell de Federació.
Proposta: Art. 9.- En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres nats el Primer/a
Secretari/a de la JSC i, en cas que no en siguin membres, els Consellers/es Comarcals, Diputats/des
provincials, parlamentis/es, els/les membres de la Comissió Executiva del Partit i el/la President/a del
Consell de Federació. Tots els membres de la Comissió Executiva hauran d’assistir com a mínim al 60% de les
reunions del mandat per poder mantenir la condició de membre de la mateixa.

Esmena número: 8
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 10
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: El Secretari d’Organització serà l’encarregat de la coordinació de totes les persones que en formin
part de l’executiva, d’acord amb el que estipulen les normes del partit i els reglaments de coordinació que
s’aprovin; a més ostentarà la responsabilitat d’Acció electoral i finances.

Esmena número: 9
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 11
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: La Comissió Executiva es dotarà, a més, d’un mínim de sis secretaries que podran ser ampliades, a
proposta del Primer Secretari:


Secretaria de Política Municipal.



Secretaria de Transició Ecològica, Territori i Sostenibilitat.



Secretaria de Feminisme.



Secretaria de Bon Govern i Coordinació.
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Secretaria de Ciutadania.



Secretaria de Justícia Social.

Esmena número: 10
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Article: Art. 12
On diu: Per les agrupacions i (entre els membres de la JSC Maresme)...
Proposta: Per les agrupacions i entre els membres de la JSC Maresme adscrits a una agrupació.

Esmena número: 11
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Article: Art. 12
On diu: Superior o igual a 4, i...
Proposta: Superior o igual a 4, i pels convidats i convidades, i es reunirà....

Esmena número: 12
Agrupació: Pineda de Mar.
Tipus: Addició.
Article: Art. 12
On diu: Redactar l’acta de la sessió anterior.
Proposta: Redactar l’acta de les sessions i fer arribar a tots els consellers els acords presos.

Esmena número: 13
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 12
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: Per garantir l’equilibri territorial, es crearan tres noves vocalies, que seran membres de ple dret de
l’executiva, amb veu i vot:


Vocalia de Petits Municipis.



Vocalia del Maresme Nord.



Vocalia del Maresme Sud.
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Les persones que hagin d’ostentar les responsabilitats de representar els petits municipis i els municipis a
Nord i Sud de la Comarca a les respectives vocalies ho seran a proposta del Primer Secretari, i hauran de
complir dos condicions: ser militants i membres d’agrupacions de municipis menors de 15.000 habitants.
Aquestes vocalies es sumaran a la representació de la JSC i de les persones del Maresme que en formin part
de l’Executiva del Partit, en qualitat de membres nats.
L’Executiva podrà incrementar el nombre de vocalies per criteris territorials o sectorials si ho creu adient.

Esmena número: 14
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 12
On diu: Art. 12- El Consell de Federació està format pels membres elegits per les Agrupacions (i entre els membres de la
JSC Maresme) en funció del seu nombre de militants i seguint una ràtio d’1/8 o fracció superior o igual a 4, i es reunirà,
com a mínim, trimestralment, a convocatòria del seu president/a, i seguint el seu propi reglament, annex al present
reglament delaFederació.
Proposta: Art. 12- El Consell de Federació està format pels membres elegits per les Agrupacions i de la JSC Maresme en
funció del seu nombre de militants i seguint una ràtio d’1/8 o fracció superior o igual a 4, i es reunirà, com a mínim,
trimestralment, a convocatòria del seu president/a, i seguint el seu propi reglament, annex al present reglament de la
Federació.

Esmena número: 15
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Modificació.
Article: Art. 9
On diu: Art. 9.- En les reunions de la Comissió Executiva hi participaran com a membres nats el Primer/a
Secretari/a de la JSC i, en cas que no en siguin membres, els Consellers/es Comarcals, Diputats/des
provincials, parlamentis/es, els/les membres de la Comissió Executiva del Partit i el/la President/a del
Consell de Federació.
Proposta: Com a eina de suport i consultiva, tots els càrrecs d’especial transcendència podran ser convidats
a participar en les executives amb veu però sense vot. Dins d’aquest espai s’entenen incorporades les
persones que, sense ser membres nats de l’executiva, ostentin els següents càrrecs:


Diputades i diputats nacionals.



Diputades i diputats provincials.



Conselleres i Consellers Nacionals.
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Conselleres i Consellers Comarcals.



Presidenta o President del Consell de Federació.

Esmena número: 16
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Article: Art. 14
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: Les persones que ostentin responsabilitats de Secretària o Secretari de l’executiva de Federació
assumeixen la responsabilitat que això suposa i son coneixedors de l’esforç, temps i dedicació que hauran de
destinar a realitzar la seva tasca, per a la que podran comptar amb la col·laboració de persones adjuntes que
no seran membres nats de l’executiva.
Les persones adjuntes a cada Secretaria seran escollides a proposta del Primer Secretari, d’acord amb la
persona responsable de la Secretaria i amb el vist i plau de l’executiva.

Esmena número: 17
Agrupació: Caldes d’Estrac.
Tipus: Substitució.
Article: Punt E)
On diu: DEL COMITÈ TERRITORIAL.
Proposta: E) DEL CONSELL INSTITUCIONAL.

Esmena número: 18
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 15
On diu: El Comitè Territorial està format pels membres de la Comissió Executiva de la Federació, els
primers/es secretaris/es de les Agrupacions o en qui deleguin, el primer/a secretari/a de la JSC del Maresme,
els/les Consellers Comarcals, els/les Diputats provincials, els/les parlamentaris i els alcaldes i alcaldesses de
la comarca.
Proposta: El Comitè Territorial està format pels membres de la Comissió Executiva de la Federació, els
primers/es secretaris/es de les Agrupacions o en qui deleguin, el primer/a secretari/a de la JSC del Maresme,
o en qui designi representant, els/les Consellers Comarcals, els/les Diputats provincials, els/les parlamentaris
i els alcaldes i alcaldesses de la comarca.
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Esmena número: 19
Agrupació: Caldes d’Estrac.
Tipus: Modificació.
Article: Art. 16
On diu: La periodicitat mínima serà d’un cop per quadrimestre.
Proposta: La periodicitat de les reunions serà bimensual.

Esmena número: 20
Agrupació: Caldes d’Estrac.
Tipus: Substitució.
Article: Punt F)
On diu: F) DEL COMITÈ DE PRIMERS/ES SECRETARIS/ES.
Proposta: F) DEL CONSELL POLÍTIC.

Esmena número: 21
Agrupació: Caldes d’Estrac.
Tipus: Substitució.
Article: Art. 19
On diu: El Comitè es reunirà periòdicament, i un mínim de dos cops l’any, a convocatòria del Secretari/a
d’Organització de la Federació.
Proposta: El Consell es reunirà periòdicament cada dos mesos, a convocatòria del Secretari/a d’Organització
de la Federació.

Esmena número: 22
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Addició.
Article: Art. 19
On diu: El Comitè es reunirà periòdicament, i un mínim de dos cops l’any, a convocatòria del Secretari/a
d’Organització de la Federació.
Proposta: El Comitè es reunirà periòdicament, amb la finalitat de compartir l’opinió de les bases (militants i
simpatitzants), un mínim de quatre cops l’any, a convocatòria del Secretari/a d’Organització de la Federació,
o a petició d’un mínim de 1/5 part dels membres del Comitè.
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Esmena número: 23
Agrupació: JSC
Tipus: Supressió.
Article: Art. 24
On diu: ...i en podran existir en un número igual al de les sectorials que existeixin en l’àmbit nacional, com a
màxim.
Proposta: Supressió d’aquest text.

Esmena número: 24
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Article: Art. 38
On diu:
Proposta: c) Les Assemblees d’Agrupació.

Esmena número: 25
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Article: Art. 39
On diu: (Afegir un nou article)
Proposta: Per garantir en el temps el projecte socialista es garantirà la presència de joves menors de 35 anys
a les candidatures seguint la fórmula 2/10 a les llistes electorals, sent recomanable en els municipis de
menys de 10.000 habitants.

Esmena número: 26
Agrupació: Calella.
Tipus: Supressió.
Article: Art. 40
On diu: Formulades per la Comissió Executiva de d’Agrupació...
Proposta: Formulades per la Comissió Executiva d’Agrupació...
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Esmena número: 27
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 40
On diu: Les Agrupacions, en sessió convocada amb suficient antelació, elaboraran propostes de candidats/es
per a la seva presentació al Consell de Federació. Les propostes, que podran ser formulades per la Comissió
Executiva d’Agrupació o per un 10% dels militants presents a l’Assemblea, podran incloure candidats/es de la
Federació del Maresme o d’una altra Federació, sempre que siguin de la mateixa circumscripció electoral. A
tal efecte, s’elaborarà una relació ordenada alfabèticament de les propostes que seran comunicades a la
Federació en el termini establert per aquesta, la qual ho comunicarà a la Comissió Electoral.
Proposta: Les Agrupacions, en sessió convocada amb suficient antelació, elaboraran propostes de
candidats/es per a la seva presentació al Consell de Federació. Les propostes, que podran ser formulades per
la Comissió Executiva de Agrupació o per un 10% dels militants presents a l’Assemblea, podran incloure,
preferement, candidats/es de la Federació del Maresme, i si no és possible, d’una altra Federació, sempre
que siguin de la mateixa circumscripció electoral. A tal efecte, s’elaborarà una relació ordenada
alfabèticament de les propostes que seran comunicades a la Federació en el termini establert per aquesta, la
qual ho comunicarà a la Comissió Electoral.

Esmena número: 28
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 43
On diu: La Comissió Electoral està formada pel Primer Secretari o Primera Secretària i el/la Secretari/a
d’Organització de la Federació, així com els primers secretaris de totes les agrupacions i el/la primer/a
secretari/a de la JSC Maresme. En el cas de les eleccions municipals, també hi assistiran el secretari de
política municipal i els/les candidats/es a alcalde/alcaldessa.
Proposta: La Comissió Electoral està formada pel Primer Secretari o Primera Secretària i el/la Secretari/a
d’Organització de la Federació, així com els primers secretaris de totes les agrupacions i el/la primer/a
secretari/a de la JSC Maresme o en qui designi representant. En el cas de les eleccions municipals, també hi
assistiran el secretari de política municipal i els/les candidats/es a alcalde/alcaldessa.

Esmena número: 29
Agrupació: Caldes d’Estrac.
Tipus: Addició.
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Article: Al final de la Ponència.
On diu:
Proposta: L) DEL FINANÇAMENT DE LA FEDERACIÓ.
Art. 46- La Federació recaptarà com a ingressos propis el 15% de les quotes dels i de les militants.
Art. 47- Tots els Grups Municipals que obtinguin ingressos dels seus Ajuntaments cotitzaran en forma de
conveni amb la Federació.
Art. 48- La resta d’ingressos de la Federació es regiran especialment al que estipulen els Estatuts i el
Reglament de quotes de càrrecs electes del PSC.

Esmena número: 30
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Article: Art. 7 (Reglament Consell de Federació)
On diu:
Proposta: f) Incapacitat, malaltia permanent o defunció.

Esmena número: 31
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Article: Art. 12 (Reglament Consell de Federació)
On diu: Sempre que sigui possible, els documents es distribuiran conjuntament amb la convocatòria de la
sessió en la que s’hagin de debatre.
Proposta: Sempre que sigui possible, els documents es distribuiran conjuntament amb la convocatòria de la
sessió en la que s’hagin de debatre. Sempre en format digital.

Esmena número: 32
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Article: Nou apartat 3 (fer córrer els números dels següents) (Reglament Consell de Federació)
On diu:
Proposta: Els convidats i les convidades (títol del nou apartat)
Art 15.- Els convidats i convidades hauran de ser proposats per la CEF ala mesa del consell per poder assistir
amb una antelació de 24 hores.
Art 16.- Els convidats i convidades podran assistir al Consell de Federació com observadors encara que la
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mesa del consell els podrà atorgar torn de paraula però en tot cas mai podran tenir dret a vot.
art 17.- La invitació serà de caràcter nominal, intransferible i d’ús exclusiu per la convocatòria.
Esmena número: 33
Agrupació: Dosrius.
Tipus: Supressió.
Article: Art. 21 (Reglament Consell de Federació)
On diu: Art. 21.- Per a la preparació de les sessions del Consell de Federació la Mesa enviarà a tots els
Consellers, sempre que pugui, els elements informatius necessaris per afavorir el debat o la presa de
decisions. Amb aquesta finalitat podrà sol·licitar de la Comissió Executiva de Federació tota la informació de
què disposin referent a temes concrets.
Proposta: Suprimir: sempre que pugui.

Esmena número: 34
Agrupació: JSC
Tipus: Addicció.
Article: Art. 22 (Reglament Consell de Federació
On diu: El Consell de Federació es podrà convocar obert a tota la militància.
Proposta: El Consell de Federació es podrà convocar obert a tota la militància, on tindran veu però no vot.

Esmena número: 35
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Article: Art. 33 (Reglament Consell de Federació
On diu: El Consell de Federació podrà acordar, per majoria absoluta, elevar al Consell Nacional una moció de
censura contra qualsevol dels seus membres, excepte contra aquells que siguin membres de la Comissió
Executiva Partit o del Comitè Federal del PSOE.
Proposta: El Consell de Federació podrà acordar, per majoria absoluta, elevar al Consell Nacional una moció
de censura contra qualsevol dels seus membres, excepte contra aquells que siguin membres de la Comissió
Executiva Nacional o del Comitè Federal del PSOE.
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ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 1. POLÍTICA MUNICIPAL.
Esmena número: 1
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Substitució.
Línia: 14
On diu: ...i que imposa governs en minoria...
Proposta: ...i que ens avoca a governs en minoria....

Esmena número: 2
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Addició.
Línia: 15
On diu: ...i que ens creen bloqueig...
Proposta: ...i que ens creen sensació de bloqueig...

Esmena número: 3
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Línia: 16
On diu: Ampli consens.
Proposta: Ampli consens. Però les que seran cada vegada més freqüents hem de treballar per a ser capaços
de normalitzar i lluitar pel millor al nostre municipi.

Esmena número: 4
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Línia: 17
On diu: El nostre cas.
Proposta: El nostre cas, és un punt feble que cal tractar des del PSC Maresme per intentar apropar-nos a
nous possibles militants que ens permetin aportar sabia nova.
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Esmena número: 5
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 21
On diu: El descrèdit.
Proposta: Un altre problema al que cal fer front és el descrèdit i la desconfiança que la ciutadania té en vers
els polítics i els seus partits degut a casos de corrupció que han embrutit la imatge de la política.

Esmena número: 6
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Substitució.
Línia: 22
On diu: El descrèdit i la desconfiança dels polítics i dels partits...
Proposta: El descrèdit i la desconfiança en els polítics i en el partits...

Esmena número: 7
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Addició.
Línia: 29
On diu: Expliquem quines han de ser polítiques...
Proposta: Expliquem quines han de ser les nostres polítiques...

Esmena número: 8
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 45
On diu: Que se’ns planteixen.
Proposta: Problemes que se’ns plantegin.

Esmena número: 9
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Substitució.
Línia: 65
On diu: ...en el millor posicionament possible de cara...

8è Congrés PSC Maresme 13

RECULL D’ESMENES
Proposta: ...per tal d’aconseguir els millors resultats possibles de cara...

Esmena número: 10
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Substitució.
Línia: A la totalitat.
On diu:
Proposta:
El crit unànime que la societat ha donat per aturar la crisi climàtica no ha rebut la resposta
merescuda per part dels alts mandataris.
Afrontem una gran emergència provocada per la crisi climàtica, una autèntica emergència, que
ens hauria de fer témer pels efectes sobre els ecosistemes, la vida i la salut de les persones.
Els nuclis poblacionals densos recullen a la majoria de la població mundial i d’aquests més del
90% hi viuen, segons els estàndards de l’OMS, en llocs amb mala qualitat de l’aire.
Evidenciem que cal més voluntat política i una major i millor acció política per tal de, almenys,
limitar o pal·liar els efectes de l’escalfament global i combatre la contaminació atmosfèrica.
Mentre que les xifres demostren una clara reducció del nombre de persones al món que hi
viuen en situació de pobresa extrema, el fet que a dia d’avui aproximadament el 9% de
persones s’ho trobin és una molt mala noticia, més si tenim en compte que 9 de cada 10
persones en situació d’extrema pobresa hi viuen a l’Àfrica subsahariana.
Aquesta reducció es deu, bàsicament, a l’important creixement de les classes mitjanes, però no és
menys cert que ha estat a costa del creixement de les desigualtats i la concentració de la riquesa.
Els múltiples conflictes i situacions violentes arreu del mon, l’extrema pobresa i la crisi
climàtica conformen un triangle pervers amb una derivada importantíssima: el desplaçament
de persones del seu lloc d’origen. En l’actualitat hi ha el nombre més alt de persones que
cerquen refugi fora del seu propi país.
Aquests desplaçaments son aprofitats per moviments populistes per condicionar governs.
L’esquerra no podem defallir, hem de ser conseqüents amb els nostres ideals i refermar la nostra aposta
per reduir les grans desigualtats socials que aprofiten determinades formacions per fomentar la
inestabilitat política amb l’enorme cost que suposa pels sistemes democràtics.
El nacional populisme identitari te el seu major exponent en la sortida de Gran Bretanya
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d’Europa, una decisió basada en mentides i resolta amb una consulta binària que ha dividit
profundament la societat anglesa i que demostra que els problemes complexos no poden
tenir solucions simples.
També la latent crisi econòmica dona ales als populistes, oracle de les catàstrofes i generadora
d’opinions que, basades en mitges veritats o en complertes mentides, pretenen condicionar les
polítiques econòmiques a gran escala. Les perspectives econòmiques descarten la recessió però
si apunten a un refredament que pot provocar un estancament econòmic, al qual caldrà fer
front amb polítiques de reactivació i de cohesió social, defugint de l’actual dogmatisme de la
política econòmica europea.
A Espanya, ara que sembla que comencem superar la crisi econòmica i financera de la dècada
passada evidentment resta per afrontar la reversió de les retallades imposades per la dreta i
alleugerir l’impacte social que va tenir envers els més febles i que ha laminat l’estat del
benestar que ens havíem dotat, amb un increment de les desigualtats, la pèrdua de capacitat
dels serveis públics, la limitació de la negociació col·lectiva, i la precarització el món del treball.
Les primeres mesures del primer Govern de Coalició a Espanya liderat pel socialista Pedro
Sánchez van en la bona direcció.
La dreta, amb les tres formacions de dreta, superdreta i ultradreta plantegen cada acció del
govern com un greuge i l’ús de les males arts polítiques es torna normalitat quan hauria de ser
l’excepció, aplicant l’estratègia política de Trump.
Noves demandes de la societat vinculades a drets socials estan ja a primera línia de l’agenda
política del país com la violència de gènere, feminisme, persones LGTBI, discapacitats,
eutanàsia, habitatge... Totes elles es sumen als grans reptes que hem explicitat anteriorment
com el Canvi Climàtic, persones desplaçades, pobresa, desigualtat, serveis públics. Als
socialistes se’ns gira feina.
Catalunya no resta al marge de tot el que passa al món, i a tots els problemes ja assenyalats cal
recordar la deriva de l’independentisme cap a la desobediència i el conflicte civil empès per
uns líders abduïts i sense escrúpols que atien les masses amb l’únic objectiu de mantenir el
poder.
L’aplicació del mecanisme garant de la legalitat recollit a la Constitució Espanyola al seu article
155 no va ser, sinó, la conseqüència de la desobediència orquestrada de forma continuada i la
voluntat expressada pels partits independentistes al Parlament de Catalunya els dies 6 i 7 de
setembre de l’any 2017 quan van decidir saltar-se les més bàsiques formes procedimentals i
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sotmetre a una minoria sense mantenir les garanties que les normes legals i vigents els
donaven suport; una acció reprovable que va suposar el trencament definitiu del procés
d’independència amb la legalitat.
La detenció dels líders polítics i civils, l’empresonament preventiu, el judici i les penes
imposades per la justícia han deixat moltes persones orfes i una sensació que mai no hagués
d’haver-se arribat a aquest extrem. Els ho vam advertir i no ens van fer cas, i ara paguem tots
les conseqüències.
Catalunya i els catalans mereixen un govern que hi posi seny i pensi en totes les persones
que hi viuen a Catalunya, no nomes en una part.
També el Maresme pateix els problemes derivats dels elements esmentats anteriorment.
Precisament la nostra comarca manté una especial complexitat, ja sigui per les peculiaritats
territorials com per les grans desigualtats que hi presenta.
Amb 398,5 km2, el Maresme representa l’1,24% de la superfície de Catalunya el que la
converteixen en una de les més petites, mentre que els més de 437.000 habitants la
converteixen una de les comarques catalanes més densament poblades.
De fet Mataró, vuitena ciutat més important de Catalunya, concentra més del 28% de la
població amb més de 124.000 habitants i una altíssima densitat en el seu terme municipal,
mentre que la resta de municipis no superen individualment els 30.000 habitants i una densitat
molt variable donades les especials característiques que la resta de municipis. Aquestes
característiques conformen l’estructura de la comarca, amb 16 municipis amb façana al mar i 14
municipis primordialment d’interior i muntanya.
La influència econòmica i social de la capital, Mataró, és evident i les característiques
territorials de la Comarca fan que puguem parlar d’un Maresme al Nord de la capital i un
Maresme al Sud igual que un maresme de petits municipis.
Tot i que el clima de la comarca és benigne i molt condicionat per les seves peculiaritats
morfològiques, els senyals evidents que alguna cosa no estem fent be es noten cada vegada que
una tamborinada o tempesta arriba a la nostra costa.
Els efectes del canvi climàtic juntament amb la intervenció de l’home en els processos naturals
mitjançant les construccions al nostre litoral ens obliguen a reflexionar respecte al futur més
immediat. Igualment caldrà plantejar-se la mobilitat i els principals eixos de connexió a la
comarca, l’Autopista, la Carretera Nacional i el tren de rodalies.
Al Maresme tampoc no vam quedar al marge de la deriva de la política catalana. La dificultat de
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confeccionar candidatures i llistes electorals, les agressions patides a les seus de les agrupacions locals,
els insults i les pressions davant el posicionament polític legítim han estat una constant i el seu clímax
va arribar arreu dels fets de l’1 d’octubre quan en una decisió allunyada de la lògica municipal i sense cap
argument vinculat a la gestió, els socialistes vam ser apartats de molts governs locals.
La millora dels resultats a les darreres eleccions, especialment a les municipals de maig de 2019 va
permetre incrementar el nombre de governs locals i d’alcaldies, recuperant alcaldies històriques com el
cas de Malgrat o Dosrius i mantenir algunes d’especial complexitat com Sant Vicenç de Montalt. La
recuperació d’una majoria estable a la capital de la comarca, Mataró, és un símbol que demostra que els
socialistes mai no vam marxar i que la gent ha sabut reconèixer la tasca que hem fet durant aquests
darrers anys.
Resta, però, molta feina a fer.
Hem passat del bipartidisme a una multiplicació d’opcions polítiques amb representació
institucional que produeixen una realitat incerta e inestable i que imposa governs en minoria o
coalicions inèdites a les que encara no estem acostumats i que ens creen bloqueig, inestabilitat
i dificultat per a desenvolupar polítiques municipals d’ampli consens.
Cal tornar a presentar candidatures a tots els municipis de la comarca, potenciant la renovació i
rejoveniment de les mateixes en processos promoguts des de les pròpies agrupacions sense
que hagi de suposar canvis de lideratges consolidats.
Cal reconèixer les dificultats de la nostra comarca, les especificitat del territori i garantir la
representació de tots els municipis en els òrgans de decisió de la Comarca per evitar la sensació
que les decisions es prenen des de la capital en benefici de la capital.
I tot això amb un únic objectiu: recuperar el poder local que vam tenir anys enrere.
I no és el poder pel poder, ens al contrari, és el poder com a element de transformació, el
poder com a eina per revertir les retallades i començar a afrontar els grans reptes que tenim
davant nostre.
I escoltar la gent. Exigència en la informació, agilitat, flexibilitat, senzillesa i bon tracte són
algunes demandes que ens arriben, igual que responsabilitat i recuperar la confiança: el
descrèdit i la desconfiança en els polítics i els partits degut als casos de corrupció fa que sigui
també una important preocupació de les nostres veïnes i veïns.
I és mitjançant l’enfortiment de les agrupacions que ho aconseguirem; aquestes són el primer
contacte amb els veïns i són les que recullen les angoixes, les queixes tan de temes municipals
com autonòmics o estatals, per això caldrà seguir reforçant el recolzament per part de la
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Federació, el que comportarà prendre les accions necessàries per garantir l’estabilitat sense
impedir la lògica renovació i afavorir noves incorporacions alhora que se les acompanya en el
compliment de les decisions dimanades dels òrgans del partit i de la militància.
La diversitat de la comarca te el seu màxim exponent en la diversitat de posicionaments per molts
temes que mantenen les diverses agrupacions i Grups Municipals. Assumim que per temes puntuals
puguin tenir posicionaments diferents per norma caldrà fer valdre l’exigència de la disciplina de
posicionament i vot com a valor per donar consistència al partit.
Caldrà, doncs, garantir una resposta ràpida en quan a l’argumentari i el posicionament del partit,
reconeixent les particularitats dels municipis sense que suposi això una renuncia a les bases polítiques
que sustenten el socialisme.
Per acabar, recordem la màxima que defineix allò que volem impulsar: “Pensa globalment, actua
localment”.

Esmena número: 11
Agrupació: Mataró.
Tipus: Substitució.
Línia: A la totalitat.
On diu:
Proposta:
Es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son para la
libertad lo que las escuelas primarias para la ciencia: la ponen al alcance del pueblo, le hacen gozar de su
uso pacífico y le acostumbran a servirse de ella. Sin instituciones municipales, una nación puede darse un
Gobierno libre, pero no tendrá el espíritu de la libertad.
Alexis de Tocqueville

1. INTRODUCCION
Vivimos tiempos de trinchera, de predominio de posiciones maximalistas en la política y en los medios de
comunicación; tiempos en los que, como sociedad, muchas veces olvidamos el valor de los matices y la
necesidad de abandonar las posiciones de todo o nada para ganar consensos en los temas que afectan a la
vida de la ciudadanía.
Como socialistas y como municipalistas nos identificamos esa manera de hacer política centrada en las
personas, para las personas y por las personas; y rechazamos frontalmente la política basada en la
obstrucción a cualquier propuesta de avance escudándose en la falsa pureza de posiciones e ideales
inamovibles.
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Es por esto que desde el MUNICIPALISMO nos exigimos una política alejada de confrontaciones y
reivindicamos una política basada en hechos y acciones que afronten con valentía los verdaderos
problemas de nuestros pueblos y ciudades y que contribuyan a mejorar la vida de la mayoría de nuestros
conciudadanos y conciudadanas.
2. EL MUNICIPALISMO Y EL ASOCIACIONISMO.
La acción municipalista de nuestras agrupaciones debe apoyarse en nuestros y nuestras militantes y
simpatizantes siendo capaces, a través de ellos, de construir una red de información bidireccional que:
a. Comunique eficazmente el trabajo de los Grupos Municipales a la ciudadanía
b. Transmita la información y el sentir de la ciudadanía a los Grupos Municipales.

Por otra parte, como partido municipalista que somos debemos establecer relaciones y conectar redes con
las asociaciones y entidades de cada uno de nuestros municipios. Los y las militantes, simpatizantes,
concejales/as y alcaldes y alcaldesas debemos ser conscientes y buscar las máximas sinergias posibles en la
construcción de nuestro proyecto político para cada municipio.
Esto nos permitirá tanto generar interés por parte de personas nuevas que quieran militar, como
enriquecer el proyecto político que ofrecemos a la ciudadanía a través de un partido abierto y permeable a
los cambios que se producen en la sociedad.

3. PENSAMIENTO GLOBAL, ACTUACIÓN LOCAL
Existe el dicho, piensa en Global y actúa en local. Desde nuestras agrupaciones debemos ser capaces de
aplicarlo en el día a día de nuestro trabajo en cada uno de nuestros municipios.
Tenemos un potencial humano en nuestras agrupaciones con suficientes capacidades técnicas y humanas
para que todos los temas que nuestra comunidad percibe de fuera de su entorno sean implementados y
asimilados como propios en nuestra comunidad.
Acciones encaminadas contra el cambio climático, acciones encaminadas a la igualdad de oportunidades a
nuestros jóvenes, reforzar la igualdad de género, protección a la infancia. Asimilación y gestión de los
nuevos llegados. Gestión y promoción educativa, seguridad y convivencia ciudadana. Son temas complejos
de alcance global pero que, sin embargo, hemos de ser capaces de ofrecer respuestas desde el ámbito local.
No es parte de esta ponencia la especificación de cada una de ellas, pero sí la de referenciar que como
Socialistas sabemos gestionar desde nuestro área de competencia todo lo innovador que el mundo genera.
Y como no y muy importante, generador de riqueza para nuestra Comarca.
Por esto insistir en lo básico, transparencia, buena gestión y habilidad para comunicar.
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4. COMUNICACIÓN CON NUESTROS VECINOS
Nuestros alcaldes y alcaldesas, regidores/as y militantes y simpatizantes han de ser una parte proactiva de
la comunicación con la vecindad. Explicando y argumentando todas las iniciativas que se están llevando a
cabo.
Nunca se ha desmentido que la mejor propaganda es el boca a boca. Cuando un vecino nos pregunta por
un tema suyo particular, que solo a él le afecte, tratémosle como si de un gran problema colectivo fuese.
Escuchemos, respondamos diligentemente a su problema y se aplicará lo antes comentado, la mejor
propaganda es el boca a boca.
Por otra parte, las agrupaciones no hemos de olvidar la importancia que hoy en día tiene una buena
estrategia de comunicación online, especialmente a través de las redes sociales, y la importancia que
todavía siguen teniendo ciertos medios de comunicación locales.

La comunicación de nuestro proyecto político para cada municipio debe basarse por tanto en
estos tres pilares: comunicación directa con la ciudadanía, comunicación a través de redes sociales y
medios de comunicación locales.

5. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Y GRUPOS POLÍTICOS

La Federación del Maresme se compone de 27 Municipios, la mayoría de ellos en la costa litoral
interdependientes los unos de los otros y al mismo tiempo reflejo de la variedad y pluralidad de la sociedad
Catalana.
Desde las Agrupaciones Socialistas y desde nuestros compañeros/as en los consistorios hemos de aunar
esfuerzo para lograr que las actuaciones de organismos ajenos a los municipios, léase Diputaciones,
Generalitat o Estado, tengan en cuentan los intereses en común que todos los municipios tenemos, al
margen de la identidad política.

Bien es sabido que esto es harto difícil, sobre todo por parte de la Generalitat, la cual por su falta de
capacidad de gobernar y por su propia razón de pensamiento político, tiene a servicios básicos como el
transporte, educación, sanidad y muchos otros bajo unos mínimos nunca vistos anteriormente.
Es desde los municipios y desde el impulso Socialista donde haremos ver a estos organismos la necesidad
de focalizar sus esfuerzos en el impulso y adecuación de recursos e infraestructuras para nuestra comarca.
Ser líderes y lideresas frente a cualquier grupo municipal y demostrar a la ciudadanía el compromiso de los
Socialistas su compromiso con el Maresme.
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Respecto de las relaciones con el resto de los demás Grupos Políticos en nuestro consistorio siempre ha de
prevalecer el diálogo. Sus mociones a nuestras propuestas han de ser escuchadas, debatidas y si como
hemos dicho son mejorables, aceptarlas. Pero siempre respetando la razón de ser del pensamiento
Socialista.
6. DE LAS AGRUPACIONES
Son funciones de las Agrupaciones junto con el apoyo de la Federación impulsar y dar a conocer la política
global del partido, conocer los pulsos he inquietudes en su ámbito municipal y ser parte de todas las
resoluciones que en sus respectivos consistorios se tomen para beneficio de las gentes, retener y captar
nuevos jóvenes talentos con nuestro pensamiento Socialista.

8è Congrés PSC Maresme 21

RECULL D’ESMENES
ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 2. MOBILITAT SOSTENIBLE.
Esmena número: 1
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Substitució.
Línia: 28
On diu: ...fer de la M-II una via cívica...
Proposta: ...fer de la N-II una via cívica...

Esmena número: 2
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Substitució.
Línia: 28
On diu: ...aportant un enfoc de caràcter...
Proposta: ...aportant un enfocament de caràcter...

Esmena número: 3
Agrupació: Calella
Tipus: Substitució.
Línia: 28
On diu: Fer de la M-II...
Proposta: Fer de la N-II...

Esmena número: 4
Agrupació: Mataró.
Tipus: Substitució.
Línia: 28
On diu: de la M-II una via cívica
Proposta: de la N-II una via cívica

Esmena número: 5
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
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Línia: 29
On diu: Urbanístic vincular
Proposta: Urbanístic vinculat

Esmena número: 6
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 37
On diu: en bicicleta i a peu al llarg de la comarca
Proposta: en bicicleta i a peu de les nostres poblacions i al llarg de la comarca.

Esmena número: 7
Agrupació: Dosrius.
Tipus: Addició.
Línia: 50
On diu: Desprès de la gratuïtat de la C-32...
Proposta: Millorar la connectivitat amb La Selva.

Esmena número: 8
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Modificació.
Línia: 52
On diu: La gratuïtat de la C-32 (agost de 2021) i un calendari de rescat o finalització de les concessions dels
peatges d’Arenys i de Tordera.
Proposta: La gratuïtat de la C-32 per a tots els vehicles de la comarca (agost de 2021) i un calendari de rescat
o finalització de les concessions dels peatges d’Arenys i de Tordera.

Esmena número: 9
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Línia: 54
On diu: Afegir un nou paràgraf.
Proposta: La reclamació a la Generalitat dels 90 milions d’euros que va rebre per destinar a la pacificació de
la carretera N-II i la gestió per recuperar els gairebé 400 milions restants pendent de traspàs.
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Esmena número: 10
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 60
On diu: Les reformes de les estacions, especialment per garantir l’accessibilitat.
Proposta: Les reformes de les estacions per garantir l’accessibilitat.

Esmena número: 11
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 62
On diu: La reforma del sistema...
Proposta: La reforma del sistema de corones de tarificació és necessària i imprescindible poder abordar-la
des del PSC Maresme per tal de poder treballar plegats per aconseguir que viatjar entre els municipis de la
nostra comarca no sigui més car que viatjar dins de la zona de tarificació 1 que abasta fins a 35km.

Esmena número: 12
Agrupació: JSC
Tipus: Substitució.
Línia: 62
On diu: La reforma del sistema de corones de tarifació perquè no sigui més car viatjar entre poblacions de la
comarca que estan a menys de 15 km que dins de la zona 1 que abasta fins a 35 km.
Proposta: La implementació definitiva de la T-Mobilitat, adjudicada des de l’any 2014, amb un sistema de
tarifació justa on no sigui més car viatjar entre poblacions de la comarca que estan a menys de 15 km que
dins de la zona 1 que abasta fins a 35 km.

Esmena número: 13
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 65
On diu: L’arribada de trens...
Proposta: També cal tenir en compte la connexió amb el principal aeroport del territori, de manera que és
imprescindible poder tornar a tenir trens a la línia R1 que arribin a l’aeroport i viceversa.
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Esmena número: 14
Agrupació: JSC
Tipus: Supressió.
Línia: 65
On diu: L’arribada de trens directes de la R-1 a i des de l’aeroport.
Proposta: L’arribada de trens de la R-1 a i des de l’aeroport.

Esmena número: 15
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 67
On diu: L’habilitació de Parks & Ride.
Proposta: L’habilitació i rehabilitació de Parks & Ride.

Esmena número: 16
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 71
On diu:
Proposta: La millora de les connexions del transport interurbà per carretera amb les estacions de tren de la
comarca.

Esmena número: 17
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Línia: Al final del document.
On diu:
Proposta: A més a més, els socialistes del Maresme creiem que un nou model de mobilitat, urbana o
interurbana, basat en la economia compartida es possible. Gràcies a les noves tecnologies i una nova forma
d’entendre el consum defensem l'ús compartit de vehicles de Zero Emissions com alternativa a l’actual
model de mobilitat privada, que, a més és respectuosa amb el medi ambient.
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ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 3. SEGURETAT.
Esmena número: 1
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 17
On diu: Del cos de mossos d’esquadra.
Proposta: Del cos de Mossos d’Esquadra.

Esmena número: 2
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 22
On diu: 50 ó 60
Proposta: 50 o 60

Esmena número: 3
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 24
On diu: Un any o dos després.
Proposta: Un any o dos més tard.

Esmena número: 4
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 32
On diu: Les plantilles i introduïen elements.
Proposta: Les plantilles i introdueixen elements.
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Esmena número: 5
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Línia: 37
On diu:
Proposta: No podem oblidar tampoc la fenomenal tasca del voluntariat com a suport als cossos
professionals. Les Associacions de Defensa Forestal i els cossos de Protecció Civil ajuden a Bombers i Policies
de forma altruista i la Generalitat els hauria de dotar de major cobertura jurídica, assegurances i suport
material com a complement al que reben des dels Ajuntaments.

Esmena número: 6
Agrupació: Alella, El Masnou i Teià.
Tipus: Addició.
Línia: 42
On diu: Els i les socialistes del Maresme hem d’exigir més recursos i una millor gestió del sistema de
seguretat pública de Catalunya, tant de policia com dels serveis de Bombers.
Proposta: Els i les socialistes del Maresme hem d’exigir més recursos i una millor gestió del sistema de
seguretat pública de Catalunya, tant de policia com dels serveis de Bombers i els cossos voluntaris que els
donen suport.

Esmena número: 7
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 46
On diu: Més efectius de mossos d’esquadra.
Proposta: Més efectius de Mossos d’Esquadra.

Esmena número: 8
Agrupació: Dosrius.
Tipus: Addició.
Línia: 50
On diu: Més efectius i mitjans pels serveis de bombers.
Proposta: Més efectius d’agents rurals.
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Esmena número: 9
Agrupació: Dosrius.
Tipus: Supressió i addició.
Línia: 50
On diu: Amb funcions de prevenció en la seguretat ciutadana.
Proposta: Amb funcions de prevenció i de mediació com a principals instruments d’anticipació als conflictes i
a la delinqüència.

Esmena número: 10
Agrupació: Pineda de Mar.
Tipus: Addició.
Línia: 50
On diu: Afegir text al final.
Proposta: Impulsar la presència d’efectius policials a les principals estacions de tren on s’han detectat més
conflictes.

Esmena número: 11
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 54
On diu: Amb els mossos d’esquadra i les...
Proposta: Amb els Mossos d’Esquadra i les...

Esmena número: 12
Agrupació: Dosrius.
Tipus: Addició.
Línia: 60
On diu: Afegir text al final.
Proposta: S’ha d’incrementar la protecció a les víctimes i millorar els protocols en matèria de violència
familiar i de gènere, incorporant les noves tecnologies (app’s).
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ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 4. INNOVACIÓ I INDUSTRIA.
Esmena número: 1
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 46
On diu: en eso consiste el progreso en el empeño constante por la consecución de las mismas.
Proposta: en eso consiste el progreso en el empeño constante por la consecución de las mismas sumando en
la construcción de una sociedad más equitativa.

Esmena número: 2
Agrupació: Mataró.
Tipus: Substitució.
Línia: 66
On diu: Talento
Proposta: Talentos

Esmena número: 3
Agrupació: Mataró.
Tipus: Substitució.
Línia: 144
On diu: Al mismo tiempo entendemos la educación y la formación de calidad, (es una forma de pre
redistribución de la riqueza) que al final redunda en una menor desigualdad social.
Proposta: Entendemos la educación y la formación de calidad como la capacidad de adaptación a los
cambios sociales y económicos. Para los y las socialistas del Maresme es la herramienta más eficaz para
romper las desigualdades de clase y garantizar la igualdad de oportunidades (es una forma de pre
redistribución de la riqueza).

Esmena número: 4
Agrupació: Mataró.
Tipus: Substitució.
Línia: 168
On diu: Carreras del ámbito técnico.
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Proposta: Formación en el ámbito técnico.

Esmena número: 5
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 174
On diu:
Proposta: Desde el PSC Maresme apostamos por la Formación Profesional Dual como una herramienta
esencial para la formación de los alumnos en base a las necesidades del mercado laboral y la manera como
los estudiantes puedan conseguir el éxito laboral. Incentivaremos la Formación Profesional, siempre en
estrecho dialogo con los agentes económicos (empresarios y sindicatos) y educativos, que son quienes, por
un lado, deben establecer las necesidades del mercado laboral, y, por otro, adaptar la formación a la
realidad económica existente en cada momento.

Esmena número: 6
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 193
On diu:
Proposta: Los y las socialistas del Maresme apostamos por la innovación que genera el progreso social y
económico.

Esmena número: 7
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 261
On diu:
Proposta: Sin perjuicio de lo anterior, las distintas Administraciones Públicas deben ser capaces de dotar a
los desempleados de la formación necesaria para la obtención de nuevos conocimientos y habilidades que
les permitan ser aptos para los nuevos empleos que se van generando, en estrecha colaboración con los
agentes económicos.

30 8è Congrés PSC Maresme

RECULL D’ESMENES
Esmena número: 8
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Substitució.
Línia: 398
On diu: Reformar la administración pública, mejorar la colaboración público-privada.
Proposta: Mejorar la colaboración entre las administracions públicas y la empresa privada.

Esmena número: 9
Agrupació: JSC
Tipus: Substitució.
Línia: A la totalitat.
On diu:
Proposta: INNOVACIÓ I INDÚSTRIA

Actualmente la sociedad se enfrenta a grandes retos sociales, políticos, económicos y ambientales, uno de
los retos más importantes es el aumento de la desigualdad, poniendo en riesgo uno de los consensos más
amplios.

A la vez existe un paralelismo entre la crisis climática y la social, puesto que no es posible revertir los niveles
de pobreza y desigualdad y a la vez poner fin a la emergencia climática; igual que no es posible crear una
sociedad más justa si no mantenemos un planeta sostenible.

Animamos a recuperar la política en el sentido amplio de la palabra: valiente, épica, consensuada, madura e
ilusionadora, que sea capaz de abordar los temas mencionados. Y nosotros, como partido con ideas
socialdemócratas debemos liderar dicho cambio.

Los motores del cambio de la sociedad son el feminismo (entendido por igualdad de género y
empoderamiento de la mujer) y el ecologismo (entendido como cambio climático provocado por el
calentamiento global, que nos obliga a cambiar de modelo de sistema de producción sostenible).

De forma muy sucinta las urgencias para el país, pero también para la comarca y que entran en el ámbito de
esta ponencia, podrían resumirse entre otras en:
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1. Repensar la situación de las infraestructuras de movilidad y la imprescindible mejora de la red de
cercanías.
2. Reformular las políticas referentes a los PAE's (Polígonos de Actividad Económica).
3. Hablar de políticas educativas y sobre todo de formación profesional adaptada a las necesidades de
los nuevos tiempos y de las actividades del territorio.
4. Revisar el estado de nuestras Universidades y Centros de Investigación y Desarrollo.
5. Definir la política industrial necesaria en la actual economía digital globalizada.
6. Rediseñar y poner al día políticas de soporte a la innovación y la investigación, creando un caldo de
cultivo y masa crítica que favorezca la innovación en su sentido más amplio.
7. Abordar y potenciar el desarrollo de una economía sostenible en el marco del compromiso
medioambiental y lucha contra el cambio climático.
CONTEXTO MARESME – VECTORES DE DESARROLLO.
Como situación general, el Maresme ha crecido durante los últimos años, tanto en industria como en
servicios. Queremos continuar por este camino siempre apostando por el turismo cultural, deportivo y
gastronómico y dejando atrás el llamado turismo de borrachera. Además, la industria ha de ser sostenible,
como socialistas no creemos en el crecer a costa de empeorar la situación climática.

Por todo ello, es importante afrontar estos retos desde la raíz, desde la educación, para tener profesionales
en un futuro capaces de solucionar los problemas actuales, tales como la desigualdad o el machismo.
También es importante la inversión en I+D+I para tener las herramientas necesarias para frenar el cambio
climático y obtener un crecimiento sostenible.
La inversión en I+D+I es el futuro de un país, si no queremos descolgarnos de estar en la vanguardia y tener
un papel clave en el futuro de nuestro planeta, debemos a destinar parte de nuestros recursos para ello.

La comarca del Maresme debe reformular los proyectos curriculares de la enseñanza actualmente impartida
en sus centros para adaptarlos a las necesidades de sus sectores económicos tradicionales (aunque cada vez
más digitalizados) y a los nuevos sectores que puedan surgir por el devenir de la tecnología. A la vez, hemos
de promover la presencia femenina en este tipo de enseñanzas para garantizar la igualdad de género actual
y futura y eliminar el techo de cristal que aún está presente en nuestra sociedad.

En cuanto al sistema de digitalización, el PSC del Maresme debe contribuir al debate que se está
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produciendo sobre estas plataformas, ya que los ritmos de trabajo vienen impuestos por controles
automáticos sometidos a algoritmos, éstos contribuyen a una frustración laboral por parte de los
trabajadores, debemos asegurar que sus derechos siguen siendo la prioridad en este ámbito.

En definitiva, proponemos avanzar hacia un futuro donde la tecnología y la educación nos ayude a mejorar la
vida de las personas, con la base en el desarrollo sostenible y la inversión en I+D+I.
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ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA, TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
Esmena número: 1
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Línia: 1-2
On diu: La lluita contra el canvi climàtic provocat per l'acció de l’home ha adquirit la categoria d’emergència,
tal com ens adverteix la comunitat científica.
Proposta: La lluita contra el canvi climàtic provocat per l'acció de l'ésser humà ha adquirit la categoria
d’emergència, tal com ens adverteix la comunitat científica.

Esmena número: 2
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Línia: 10 a la 13
On diu: El benefici que esperem obtenir de la lluita no és revertir el mal que ja hem provocat al planeta en
els darrers 100 anys, sinó parar d’empitjorar-lo amb emissions de gasos d’efecte hivernacle, pensant en
nosaltres i ens els nostres nets.
Proposta: El benefici que esperem obtenir de la lluita es; tant reduir les emisions de gassos d’efecte
hivernacle pensant en els ciutadans i ciutadanes d’ara i del futur com revertir en la mesura possible el mal
que ja hem provocat al planeta.

Esmena número: 3
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Línia: 16-17
On diu: Tanmateix, a més a més, cal entomar necessàriament a escales territorials inferiors, com per
exemple des dels municipis i la comarca.
Proposta: Tanmateix, l’aparició de grups de joves compromesos com Fridays For Future ens recorda que el
canvi climàtic és un afer que, a més a més, cal entomar necessàriament a escales territorials inferiors, com
per exemple des dels municipis i la comarca.
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Esmena número: 4
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Línia: 138
On diu: Per tant, sigui com a conseqüència de la mà de l’home o per causes naturals...
Proposta: Per tant, sigui com a conseqüència de la mà de l'ésser humà o per causes naturals...

Esmena número: 5
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Línia: 256 (afegir nou punt)
On diu:
Proposta: Millorar el servei d’autobusos i renovar la flota per vehicles zero emissions entre les diferents
poblacions del Maresme i Barcelona com la línia C5 (Mataró - UAB), e.11.1 i e 11.2, C3/4 i C6 que s’han
mostrat des de fa anys molt deficitari, tant pel que fa als autobusos com pel que fa horaris.

Esmena número: 6
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Línia: 275 (afegir nou text)
On diu:
Proposta: A més a més, cal explorar la possibilitat d’implementar nous models de mobilitat compartida com
el “motosharing” o el “carsharing” per tal de reduir el parc de vehicles privats i, amb aquesta fórmula,
garantir l'accessibilitat a vehicles de zero emissions.

Esmena número: 7
Agrupació: Vilassar de Mar.
Tipus: Supressió.
Línia: 318-320
On diu: ...estiguin a menys de 500 m. Aquest és un aspecte molt important pel nostre Municipi, Vilassar de
Mar, pel fet de tenir una gran concentració d’infraestructures municipals que compleixen aquesta restricció,
com queda evidenciat en la imatge inicial d’aquest annex.
Proposta: ...estiguin a menys de 500m.
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Esmena número: 8
Agrupació: JSC
Tipus: Supressió.
Línia: 364
On diu: Prohibició de la cria i venda de races PPP (Gossos de raça Potencialment Perilloses), que són les
principals víctimes d'abandó, col·lapsant protectores i sent condemnats a viure tota la vida en gàbies, en
condicions lamentables.
Proposta: Suprimir el text.

Esmena número: 9
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia:367
On diu: Promoure, al mateix temps, l’adopció dels gossos d’aquestes races que ja estan en protectores.
Proposta: Promoure, al mateix temps, l’adopció dels gossos d’aquestes races que ja estan en protectores i
l’adopció en centres d’acollida municipals, amb la qual cosa l’animal queda automàticament censat.
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ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 6. CONEIXEMENT I DESENVOLUPAMENT.
Esmena número: 1
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 8
On diu: Als 395’5km2
Proposta: Als 395,5 km2

Esmena número: 2
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 12
On diu: De 48km
Proposta: De 48 km

Esmena número: 3
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 51
On diu: Cal destacar també.
Proposta: Cal posar en relleu també.

Esmena número: 4
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 60
On diu: Es situat en el...
Proposta: Es situa en el...
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Esmena número: 5
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 65
On diu: Nostra comarca i el reptes que haurà...
Proposta: Nostra comarca i els reptes que haurà...

Esmena número: 6
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 69
On diu: Empreses, a les PIMES de la comarca.
Proposta: Empreses, especialment, a les PIMES de la comarca.

Esmena número: 7
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Línia: Al final del text.
On diu:
Proposta: Per tot això, cal impulsar:
-

El turisme de qualitat fomentant el turisme cultural, gastronòmic i esportiu per sobre del turisme de
“borrachera”.

-

La indústria sostenible capitaliza per el recurs formatiu del Tecnocampus .

-

Impulsar Mataró com a porta de Barcelona, i com a pont entre aquesta i la costa brava.
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ESMENES PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 7. NOVES ADDICCIONS, NOVES VÍCTIMES.
Esmena número: 1
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 9
On diu: A alguna addicció normalment...
Proposta: A alguna addicció. Normalment...

Esmena número: 2
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 10
On diu: Relació directa i o a la dependència.
Proposta: Relació directa i/o a la dependència.

Esmena número: 3
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 17
On diu: Vigorexia, Addicció a les compres, oniomania (compra compulsiva), Addició al sexe, Addicció al
treball,...
Proposta: Vigorexia, addicció a les compres, oniomania (compra compulsiva), addicció al sexe, addicció al
treball, ...

Esmena número: 4
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Línia: 18
On diu: ...a les noves tecnologies...
Proposta: ...a les noves tecnologies, a les pantalles, etc.
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Esmena número: 5
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Línia: 28
On diu: Per això aquest document se centrarà en aquelles addiccions que entenem que són les que més
poden afectar el que anomenem públic infantil i juvenil.
Ludopatia.
Addicció a la pornografia.
Addicció a les noves tecnologies.
Proposta: Per això, aquest document es centra en aquelles addiccions que poden arribar a afectar més al
públic infantil i juvenil com són la ludopatia, l’addicció a la pornografia i l’addicció a les pantalles i noves
tecnologies.

Esmena número: 6
Agrupació: Calella.
Tipus: Addicció.
Línia: 35
On diu: Addicció a les noves tecnologies.
Proposta: Addicció a les noves tecnologies i a les pantalles.

Esmena número: 7
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 37
On diu: Que al nostre entendre hauríem.
Proposta: Que al nostre entendre haurien.

Esmena número: 8
Agrupació: Mataró.
Tipus: Addició.
Línia: 47
On diu: Llei que reguli els usos, horaris, delimitacions territorials, i publicitat de les sales de joc, físiques i/o
virtuals.
Proposta: Llei que reguli els usos, horaris, delimitacions territorials, i publicitat de les sales de joc, físiques i/o
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virtuals; i que prohibeixi la contractació de publicitat d’aquest tipus d’empreses per part d’entitats o
empreses públiques.

Esmena número: 9
Agrupació: Pineda de Mar.
Tipus: Addició.
Línia: 50
On diu: Plans de tractament i prevenció de les addiccions de la Conselleria de Salut.
Proposta: Plans de tractament i prevenció de les addiccions de la Conselleria de Salut i el Departament
d’Ensenyament.

Esmena número: 10
Agrupació: JSC
Tipus: Modificació.
Línia: 60
On diu: Exemple d’aquestes accions són les ordenances que regulen...
Proposta: Exemple d’aquestes accions són les ordenances que regulen les addiccions en qüestió.

Esmena número: 11
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Línia: 60
On diu: Són les ordenances que regulen.
Proposta: Són les ordenances que estableixen la normativa local reguladora de la matèria.

Esmena número: 12
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 79
On diu: D’afectivitat...si alguna
Proposta: D’afectivitat... Si alguna
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Esmena número: 13
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 81
On diu: No se satisfacin
Proposta: No es satisfan

Esmena número: 14
Agrupació: Calella.
Tipus: Modificació.
Línia: 86
On diu: Tenir una xarxa de prevenció, i atenció
Proposta: Tenir una xarxa de prevenció i atenció

Esmena número: 15
Agrupació: Calella.
Tipus: Addició.
Línia: 90
On diu: I quines no a atacar
Proposta: I quines no i atacar

Esmena número: 16
Agrupació: Pineda de Mar.
Tipus: Addició.
Línia: 90
On diu:
Proposta: Treballar l’autoestima per prevenir addiccions des de la Infància (implicació del Departament
d’Ensenyament).

Esmena número: 17
Agrupació: JSC
Tipus: Addició.
Línia: Al final del document.
On diu:
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Proposta: Per tot això considerem que es important establir una xarxa de prevenció especialment
encaminada per la joventut de la comarca, amb la creació d’activitats municipals per fomentar hàbits de vida
saludables.
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