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Ajuntament	  de	  Mataró	  

 
ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP 

ALS PLANS DE SEGURETAT MATARÓ 2013-2015 
 

2.1. PLA DE SEGURETAT CIUTADANA 
 
A l’objectiu 2 “millorar la sensació de seguretat dels barris de Mataró” 
Acció 2.5.- “Instal·lació de videocàmeres de seguretat a la via pública”:  

- No s’especifica ni el motiu, ni l’objectiu, ni el cost econòmic d’aquestes 
videocàmeres. Tampoc es garanteix la intimitat dels veïns. 

ü Demanem que es retiri la proposta d’instal·lar videocàmeres a la via 
pública. 

Acció 2.6.- “Cració d’una unitat canina per la Policia Local”.  
- Els costos de creació i manteniment d’una unitat canina són excessius. Cal 

respectar els drets dels animals i ser conscients dels deures i obligacions 
administratius i cívics que comporta la titularitat dels animals que formarien 
part de la unitat canina.  

ü Demanem que es retiri la proposta de crear unitat canina de la Policia 
Local. 

 
A l’objectiu 5 “perseguir els responsables de la realització de grafits i pintades a la via 
pública” 

- Es fa referència a l’article 45 de la Constitució espanyola (“dret a disposar 
d’un medi ambient adequat”) però no es fa cap esment a l’article 20 de la 
mateixa Constitució que fa referència a la llibertat d’expressió com a dret 
fonamental. 

- Per perseguir una activitat (com ara una pintada o grafit) cal garantir que 
allò que es prohibeix està permès fer-ho de forma regulada en espais 
adequats (parets específiques on fer grafits o murals). 

ü Demanem que es facilitin espais adequats per a fer pintades de forma 
regulada. 
 

A l’objectiu 8 “realitzar trobades periòdiques amb associacions de comerciants i 
entitats…” 

- Les associacions de veïns fan una feina fonamental de cohesió social als 
barris de la ciutat. 

ü Demanem que s’incloguin específicament les associacions de veïns entre 
les entitats amb les quals la Policia de Barri farà trobades periòdiques. 
 

Serveis de mediació: 
ü Proposem incorporar una anàlisi i valoració dels serveis de medicació 

ciutadana i els àmbits on actua. 
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2.2. PLA DE SEGURETAT VIÀRIA 
 
1- Proposem incorporar mesures concretes de foment dels bons hàbits i els 
coneixements. 
 
2- Proposem incorporar mesures concretes per millorar la situació crítica dels punts 
negres de col·lapse circulatori provocat per vehicles privats: 
 - Plaça França 
 - Accessos Hospital de Mataró 
 - Futur sector carrer Biada 
 - Passeig Marítim 
 
3- Proposem potenciar la creació de nous carrils bici segregats. 
 
2.3. PLA DE PROTECCIÓ CIVIL 
 
Proposem que s’incrementi la realització de simulacres: promoure accions col·lectives 
que facin experimentar situacions de risc i d'autoprotecció en tots els àmbits. 
 
A l’objectiu 5 “coordinar amb les urbanitzacions…” 

- Proposem canviar el redactat on diu “aquesta gran zona forestal comporta 
un perill per les 725 vivendes que hi ha en les 7 urbanitzacions…” per “les 
725 vivendes que hi ha en les 7 urbanitzacions del municipi de Mataró 
comporten un perill per a la zona forestal”. Cal considerar que l’error és 
haver permès la construcció d’urbanitzacions en zona forestal. 

- La principal mesura preventiva hauria de ser la una moratòria per evitar la 
consolidació o ampliació de les urbanitzacions existents. En canvi, 
actualment hi ha urbanitzacions noves en procés de creació. 

ü Proposem incorporar al redactat la moratòria de construcció d’edificacions 
en urbanitzacions. 

 
3.1. PLA DE SEGURETAT EN SALUT PÚBLICA  
 
Trobem a faltar algun protocol de prevenció/actuació concret per si es produeix una 
situació de brots i emergències de salut pública. 

ü Proposem que s’incorpori la creació d’un protocol de prevenció/actuació 
concret per si es produeix una situació de brots i emergències de salut 
pública. 

 
3.2. PLA DE SEGURETAT DAVANT RISCOS 
SOCIALS/ASSISTENCIALS 
 
A l’objectiu 10 “promoure l’accés a l’habitatge…” 

ü Proposem que s’incorpori com a acció que l’Ajuntament de Mataró 
suspengui el pagament de crèdits bancaris amb qualsevol entitat financera 
que executi desnonaments a la ciutat de Mataró. 
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3.3. PLA DE CIVISME 
 
En diverses ocasions, algunes d’elles denunciades als tribunals de justícia amb 
sentències contràries a l’Ajuntament de Mataró, l’Ajuntament de Mataró ha fet un mal 
ús de l’Ordenança de Civisme i l’ha utilitzat per fer persecució política de drets 
fonamentals com el de la llibertat d’expressió i la llibertat de manifestació. 

ü Demanem que es deixi d’utilitzar l’Ordenança de Civisme amb finalitats de 
persecució política o per limitar drets fonamentals com la llibertat 
d’expressió i la llibertat de reunió. 

ü Demanem una revisió de l’Ordenança de Civisme per eliminar-ne tots 
aquells articles que permeten un ús arbitrari per part de l’administració 
contra drets fonamentals de la ciutadania. 

 
A l’objectiu 2: “promoure el respecte als drets dels ciutadans…” 

ü Demanem que s’afegeixi com a acció: l’obligació de tots els agents dels 
cossos de seguretat que actuen a Mataró que vagin sempre degudament 
identificats amb el seu número de TIP visible a l’exterior de l’uniforme. 

 
A l’objectiu 5 “desenvolupar accions preventives en matèria de civisme” 

- Al redactat actual s’hi proposen “activitats reeducadores”. 
ü Proposem que es realitzin activitats formatives als agents de l’autoritat per 

prevenir situacions d’abús d’autoritat.  
 
A l’objectiu 8 “promoure l’ús cívic dels espais veïnals” 

- Al redactat actual s’hi proposen “col·laboració entre l’Ajuntament i les 
entitats veïnals”, mentre que en els darrers temps el govern ha reduït els 
convenis amb les Associacions de Veïns. 

ü Proposem que es millorin els convenis amb les Associacions de Veïns de la 
ciutat i amb la FAVM, entenent que fan una feina supletòria de 
l’administració.  

 
Des de la CUP considerem que cal fer recompte de quins professionals disposa 
l'administració  per poder fomentar la prevenció, seguiment i l'avaluació dels processos 
socials.  
-Policia de Barri 
- Salut  
- Viària 
-Educadors social 
- Lleure 
- Mediació… 

ü Demanem una posada al dia a l’alça dels professionals necessaris, alguns 
dels quals han estat eliminats com ara les 5 places del servei de Ciutadania 
i Convivència. 

  
 
 



 
 
 
 

   

	  
	  
Grup	  Municipal	  Candidatura	  d’Unitat	  Popular	  
La	  Riera,	  48	  –2n	  	  	  08301	  –	  Mataró	  /	  cup@ajmataro.cat	  
Tel.	  937582292	  /	  Fax.	  937582292	  
 

Ajuntament	  de	  Mataró	  

4.1. PLA DE SEGURETAT EN ACTIVITATS PÚBLIQUES 
 
Queda en evidència la mancança de disposició d'espais, equipaments, infraestructures 
que puguin atendre les necessitats socials i lúdiques d’una ciutat de 125.000 habitants 
amb les condicions bàsiques que garanteixin la seguretat de la població. No hi ha 
espais per desenvolupar actes festius, esportius, de pública concurrència de caràcter 
massiu de tots els nivells d'edats. 

ü Proposem afegir un objectiu que sigui dotar la ciutat dels espais i 
equipaments necessaris per a la realització d’activitats socials i lúdiques en 
condicions de seguretat i comfot. Concretament, un espai polivalent per 
poder fer balls, concerts i activitats lúdiques sota cobert. 

 
A l’objectiu 2 “unificar els criteris de seguretat per a l’autorització d’activitats públiques” 

ü Afegir una acció: la creació d’una oficina única que “faciliti” la realització 
d’actes socials i lúdics a la via pública enlloc de posar traves burocràtiques. 

ü Afegir com a acció facilitar a les entitats ciutadanes sense ànim de lucre les 
eines necessàries que siguin d'obligat compliment que permetin ajudar a 
l'organització i desenvolupament de tot tipus d'activitats i processos que es 
promoguin en l'àmbit públic i privat: assegurances (civil, accidents), 
Vigilància, tràmits i permisos... 

 
4.2. PLA DE SEGURETAT URBANA 
 
Cap esmena. 
 
4.3. PLA DE SEGURETAT MEDIAMBIENTAL 
 
A l’objectiu 2: “reduir els nivells de contaminació i garantir els límits establerts” 

ü Afegir com a acció la realització d’un pla específic per valorar els riscos de salut 
i seguretat mediambientals en l'àmbit de la incineradora de residus urbans. 

ü Afegir com a acció l'avaluació dels materials perillosos que es 
manipulen/tracten a la incineradora i quina sortida tenen. 

 
A l’objectiu 5: “promoure l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recuros naturals” 

ü Afegir com a acció la instal·lació de punts de càrrega per vehicles elèctrics. 
ü Afegir com a acció la renovació dels vehicles del Mataró Bus per una flota 

sostenible (autobusos a gas per exemple) 
 
 
 
 
Xavier Safont-Tria i Ramon, regidor-portaveu del Grup Municipal de la 
CUP a l’Ajuntament de Mataró 
Mataró, 31 de gener de 2013 


