35 PER
alternatives
A 7 EIXOS D’ACCIÓ
A continuació us oferim 35 alternatives concretes que hem elaborat des de les
diferents comissions de Babord al llarg de més d’un any de treball.
Les trobareu dividides en 7 eixos d’acció que considerem prioritaris per tal de
millorar entre totes i tots Vilassar de Mar.
Podeu consultar el programa sencer de Babord a la web www.babord.cat.
Us animem a llegir-les, a compatir amb nosaltres què us semblen i, en cas que
hi estigueu d’acord, ens ajudeu a fer-les realitat!

EIX 1r Drets socials i universals: una eina imprescindible
per garantir unes condicions de vida dignes

EIX 3r El poder de les persones:
primer pas per una democràcia participativa real
11. Realitzar consultes ciutadanes sobre aquelles propostes

14. Valorar i impulsar accions de desobediència

12. Crear el Consell de la Vila, com a òrgan de participació

15. Modificar el Reglament d’Organització Municipal

i actuacions que superin un 2’5% d’inversió respecte del
total de despeses del pressupost municipal i/o que afectin
de manera significativa l’entorn del poble, tant a nivell
natural com de mobilitat.

capaç de superar la rigidesa dels plens municipals, en què
la ciutadania, representants de les entitats i membres dels
moviments socials puguin debatre i elaborar propostes
sobre els assumptes públics locals.

garantir a totes les persones i els col·lectius del municipi
que esdevingui el full de ruta prioritari de l’acció de govern
municipal.

2. Realitzar un inventari real d’habitatges buits a Vilassar
de Mar (públics i privats), en base al qual, mitjançant un
procés de negociació amb les propietàries i propietaris
liderat per l’Ajuntament, crear un parc d’habitatges de
lloguer assequible i destinat a polítiques socials.

3. Garantir les beques menjador, des de les escoles bressol
fins als instituts, a les famílies en situació de vulnerabilitat,
fent que abastin també el període de vacances a través dels
casals d’estiu.

4. Treballar per la municipalització dels serveis públics

per tal de generar ocupació, reduir despeses i millorar els
serveis, mitjançant la gestió directa en tots aquells casos en
què sigui possible. En tant que no sigui plenament possible,
els plecs administratius de les concessions fixaran les
plantilles mínimes, les jornades de treball, les retribucions,
les condicions de treball i les clàusules d’igualtat de
gènere que les concessionàries hauran de respectar
necessàriament.

5. Establir un protocol que faci de Vilassar de Mar un

municipi lliure de violències, de gènere, envers la gent
gran i els infants, vinculades a la xenofòbia o l’homofòbia, o
relacionades amb l’assetjament escolar.

EIX 2n Per una vila activa i compromesa:
educació, cultura i esports
6. Crear el Consell de la Vila Educadora en el qual hi han

de ser representats tots els agents dels diferents serveis i
col·lectius del poble, amb l’objectiu prioritari d’elaborar un
projecte comú de vila educadora.

7. Dedicar espais del poble a l’exposició permanent d’obres
d’art preferentment d’autores i autors de Vilassar de Mar
(amateurs o professionals).

8. Crear un Consell Municipal d’Esports per fomentar

la cooperació entre entitats i dinamitzar l’activitat
esportiva adreçada a tota la població fent prevaldre els
valors no competitius, de gaudi i lleure; així com també
la importància de la pràctica esportiva en la salut de les
persones.

(ROM) vigent per aconseguir que esdevingui una eina de
participació directa que garanteixi la gestió municipal
dels serveis, des de la transparència i el control del poder
municipal.

13. Limitar els sous de regidors i regidores a un màxim
de 2’77 cops el salari mínim interprofessional, en cas de
dedicació exclusiva.

EIX 4t Finances municipals a l’abast de tothom
16. Realitzar un Reglament de Pressupostos Municipals

1. Elaborar, de forma participativa, una Carta de Drets a

institucional d’aquells articles i disposicions de la
Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local que limitin les competències de
l’Ajuntament de Vilassar de Mar.

Participatius, on es prevegin els procediments d’elaboració
i de participació ciutadana iniciant un procés perquè la
població decideixi directament algunes de les partides
d’inversions del pressupost, amb l’objectiu que s’arribi a
aconseguir que el que 40% de les inversions es decideixin
de forma directa.

17. Avaluar i informar la població, i si fos necessari, auditar
els principals contractes de l’Ajuntament per tal que siguin
coneguts i públics els aspectes relacionats amb cost,
durada, condicions del servei, mecanismes de reclamació
per part dels usuaris i les usuàries, etc.

EIX 5è El territori: un bé comú que volem cuidar i potenciar
21. Fer un inventari dels terrenys aptes per a l’ús
agrícola i ramader per, després, definir un programa
d’actuacions d’acord amb les persones representants del
sector (Cooperativa agrícola, Mercat de la flor, Unió de
pagesos i la pagesia local) que donin suport a la producció i
comercialització de productes agrícoles locals (mercats de
venda directa i altres models de comercialització d’aliments
de proximitat i ecològics).

23. Convertir la N-II en un passeig i aconseguir que sigui

22. Desenvolupar un Pla de Mobilitat Urbana per

sense urbanitzar, i establir centres i eixos d’activitat per
aconseguir uns carrers i places actius i diversos.

crear una xarxa d’itineraris accessibles i segurs a peu
i en bicicleta, amb la voluntat d’implementar en els
terminis establerts, tot allò que preveu la Llei 13/2014,
del 30/10, d’Accessibilitat, i de forma especial l’article 5.
(Competències dels ens locals), i l’article 43. (Execució i
revisió dels plans d’accessibilitat); redefinir la xarxa de
línies de bus urbà i interurbà tot dissenyant una nova
oferta amb canvis d’horaris i itineraris, i potenciar els
intercanviadors de transport públic ferroviari i bus.

un objectiu prioritari i irrenunciable en l’elaboració del
Pla de Mobilitat del Maresme; alhora, establir aliances
amb organitzacions civils, partits i administracions locals,
comarcals i nacionals, per crear una plataforma que tingui
per objectiu recuperar l’espai ocupat per la N-II com un
espai per a la ciutadania

24. Reformar els espais públics amb poc ús o racons

25. Impulsar de nou l’Agenda 21 com a eina participativa

per avançar en la qualitat del medi ambient i donar resposta
a les necessitats d’aigua, terra, aire, energia, vials, platges i
residus per aconseguir un entorn més plaent.

EIX 6è Municipi actiu econòmicament
i cooperatiu cap a una economia social

18. Revisar i/o modificar el coeficient que senyala el propi
Ajuntament en el rebut de l’IBI per evitar la discriminació
avui existent en el cas d’habitatges i/o solars d’iguals
condicions.

19. Valorar l’aplicació d’un recàrrec especial als habitatges

desocupats de manera permanent per promoure’n la
vinculació al mercat de lloguer i establir bonificacions per
aquells habitatges que es lloguin amb finalitats socials.

20. Dur a terme una investigació per determinar la

legitimitat del deute de la SA Municipal i determinar si
som, o no, les veïnes i veïns de Vilassar de Mar, qui hem de
pagar els plats trencats d’una gestió nefasta.

26. Fer del mercat municipal un centre impulsor del
producte de Km0 i ecològic, i promotor alhora de bons
hàbits alimentaris.

29. Establir ajudes amb microcrèdits per a la nova
ocupació a les empreses locals d’economia social i solidària.

27. Establir reduccions en les taxes dels mercats

o comarcal electrònica que pugui canalitzar part de la
despesa pública (subvencions a entitats, ajuts socials,
compres, retribucions) cap al teixit local, garantint un
major impacte de la despesa de l’Ajuntament en el propi
municipi (empreses, cooperatives, comerços,...).

setmanals i els comerços on la venda sigui exclusivament
de producte de proximitat (20%) o ecològic (40%).

28. Impulsar l’economia cooperativa al municipi establint
clàusules socials per a les licitacions municipals, donant
a conèixer les cooperatives del municipi, garantint les
condicions necessàries per al seu desenvolupament i
potenciant-ne la creació de noves.

30. Estudiar i impulsar la creació d’una moneda local

EIX 7è Per la ruptura democràtica i la independència
31. Vetllar perquè el procés d’alliberament nacional estigui

34. Impulsar des de l’Ajuntament accions de

pública i a la lluita contra les retallades i el tancament de
línies escolars.

en tot moment estretament connectat a la defensa dels
interessos i drets de les classes populars, evitant que des de
la dreta “sobiranista” s’utilitzi el procés com una cortina de
fum per tapar les polítiques anti-socials o per imposar un
model que continuï beneficiant la minoria enriquida.

10. Vetllar perquè la llengua catalana esdevingui un nexe

32. Donar suport a aquelles iniciatives i moviments

35. Aportar les infraestructures i mitjans necessaris per
garantir que el procés constituent sigui profundament
participatiu, per a la celebració del referèndum
constitucional i per a la implementació de la fase transitòria
de constitució de la nova República.

9. Donar suport a la defensa de la qualitat de l’escola

de cohesió social partint de la sensibilitat vers la diversitat
lingüística existent i fomentant la promoció de dinàmiques
d’acollida.

socials que treballen en àmbits i propostes per la ruptura
democràtica i que permeten avançar en la construcció d’un
estat independent.

33. Impulsar des de l’àmbit local eines de mobilització

popular com assemblees, consells ciutadans, entitats
locals, referèndums, consultes populars etc. Amb l’objectiu
d’augmentar el protagonisme de la societat civil en el
procés d’alliberament nacional.

desobediència institucional a favor de l’obertura d’un
procés constituent que acceleri la ruptura democràtica amb
l’Estat espanyol.

