Ajuntament de Mataró

PREC PER SER CONTESTAT PER ESCRIT QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL CIU MATARÓ PERQUÈ EL PLA DE CONVIVÈNCIA I EL DE
COOPERACIÓ S’ELEVIN AL PLE PER A DEBAT I VOTACIÓ
L'Acord de Govern pel progrés de Mataró 2015-2019, establia com a prioritat i entre
d'altres la convivència en totes les seves facetes i influències i amb ella la gestió
de l'espai públic. Recordar alhora que ja al Pla d'Actuació Municipal 2016, la voluntat
del Govern va ser l'elaboració d'un Pla Estratègic de Convivència adreçat al conjunt
de la Ciutadania Mataronina, amb capacitar per garantir la convivència i la cohesió
social en tots els àmbits. Es va acordar alhora que és faria aprofitant el
Pla Estratègic 2022 i el de Convivència i com no el nou Pla de Cooperació de la
ciutat, ates que tots són hereus del ODS1.
No s’ha d’oblidar que el Govern juntament amb la majoria dels grups municipals, els
Consells de Cooperació Solidaritat i convivència, van apostar per transformar la ciutat
cap a un nou paradigma,posant l'agenda 2030com a objectiu estratègic, en totes
les actuacions a dur a terme a la ciutat en un futur.
Personalment i juntament amb els tècnics i directors dels Plans, Consellers i Grups
municipals, vàrem entendre l'agenda 2030 com una “(...)agenda civilitzadora, que
posa la dignitat i la igualtat de les persones al centre(...), certament és una agenda
ambiciosa i visionària, i es per això que “(...)requereix la participació de tots els sectors
de la societat i de l'Estat per a la seva implementació2 (..) si es que realment es vol
abordar qüestions crítiques relatives a la sostenibilitat, com a pobresa, convivència,
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2

Alicia Bárcena ,Secretària Executiva de la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina i el Carib
(CEPAL),Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible UN.; Una oportunitat per
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i les metes de cada Objectiu corresponen a les incloses en la resolució 70/1 de l'Assemblea
General titulada “Transformar el nostre món: l'Agenda 2030 per al Desenvolupament
Sostenible”.
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canvi climàtic, desigualtat, desenvolupament econòmic i protecció dels ecosistemes
entre d`altres(...)3.
M'ho heu sentit moltes vegades, que Mataró ha d'aspirar a incrementar la
prosperitat, promoure el civisme, la inclusió social, i també augmentar la
resiliència i la sostenibilitat ambiental i la solidaritat i la cooperació. És per això
que una ciutat com Mataró,que vol arribar a ser referent de les del nostre entorn, ha
de prestar l'atenció adequada a la localització, implementació, foment, i
consecució de tots els objectius, perquè només així s’impulsarà la transformació
que conduirà al món que volem.
Així doncs per aconseguir-ho entre d'altes projectes, recursos i eines, tenim el Pla de
convivència i el de cooperació que estan en "ciernes", i que segons s’ha posat de
manifest, no hi ha intenció per part de l'actual equip de govern d'elevar-lo al
ple, per al seu debat final i conseqüent aprovació, i això malgrat que en les
converses que personalment vaig tenir al setembreamb els equips tècnics i
redactores de l'esmentada plans, em vaig comprometre a agafar la valentia de portar-lo
al ple.
Crec que el pla de Convivència i el de Cooperació per tot l'esmentat anteriorment i
per tot el treballat pels tècnics de la casa, així com per la implicació, aportació i
esforç dels Consells, dels particulars i dels grups municipals que han intervingut
i encara intervenen en la seva redacció, i també com no, per la seva importància
estratègica, mereix un debat i aprovació al ple.
Així, la participació de tots els implicats en la seva construcció, elaboració, es fa
imprescindible, perquè no pugui arribar a ser vista com una imposició o una
desqualificació de les accions prèvies,mereix la seva elevació al màxim òrgan de
representació i govern de la ciutat.
Dir nomes ja per acabar, que el Grup de Treball Global de Governs Locals i Regionals
al costat d'ONU-Habitat i el Programa de Nacions Unides per alDesenvolupament
(PNUD) van desenvolupar la iniciativa de crear una Caixa d'Eines per a la
implementació dels ODS en l'àmbit local, brindantinstruments que permetessin la
implementació efectiva de l'acordati la incorporació de tots els agents presents en el
nivell local i de les mateixes s'extreu que les polítiques d'implementació
dels ODS s'han de consensuar, participar i referendar pels màxims òrgans de
govern, que en el nostre cas són els plens, per tal de dotar-les de la força normativa
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material i formal i per tal alhora , que els ciutadans comprenguin la seva
importància i transcendència.
És per tot l'esmentat que el Grup Municipal de CIU Mataró efectua, per sr contestat per
escrit, el següent prec:
Únic: Que el Pla de Cooperació i el Pla de Convivència, passin a ser
referendats pel plenari de l'Ajuntament de Mataró, i s'elevin al mateix, per
deliberació i vot.
Isabel Martínez Cid
Regidora del grup de CiU-Mataró
Mataró 4/12/17
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