
El Governòmetre d’Esquerra 
Republicana de Mataró
Denunciem el que el Govern Municipal, del 
PSC i En Comú Podem, no compleix

Promoure un pacte fiscal: arribar a un acord sobre 
com evolucionen els impostos any rere any i evitar 
electoralisme

Treballar perquè el tram de N-II entre Laia l’Arquera 
i Sant Simó sigui un tram urbà, i que atregui la 
instal·lació de comerços

Projectar un Centre de Convencions per dinamitzar la 
ciutat i oferir nous llocs de treball

Impulsar la construcció d’una residència universitària 
lligada al Tecnocampus

Dur a terme el projecte executiu de la quarta biblioteca 
a la zona nord de la ciutat 

Crear un Centre de les Arts Escèniques

Crear un carnet jove cultural vinculat a la renda

Fer un programa de millora de les instal·lacions 
esportives amb una atenció específica per les de les 
escoles

Establir un Pla d’oci nocturn per resoldre problemes 
com el descans dels veïns, aldarulls, brutícia…

Elaborar el Pla Integral d’Accessibilitat perquè tothom 
pugui moure’s sense barreres per Mataró

Promoció d’habitatge social i assequible de lloguer

Treballar per un nou model de seguretat a la Policia 
Local basat en la proximitat

Definir una estratègia de projecció exterior per 
potenciar els actius culturals de la ciutat

Incompliments del Pla de Mandat 2019-2023: 

COMERÇ I ECONOMIA

L’Alcalde vol ampliar el Mataró
Parc i no cuida el comerç de 
la ciutat.

La manca d’aparcaments, la 
falta de càrrega i descàrrega 
o la mala planificació dels 
carrils bici fan de Mataró una 
ciutat incòmoda pel comerç.

VIA PÚBLICA

Els serveis quotidians no fun-
cionen: semàfors, absència 
d’arbres o la situació de la 
neteja.

Mataró és una ciutat que està 
deixada: l’estat de la via pú-
blica n’és un clar exemple. 

EQUIPAMENTS

Rocafonda i Cerdanyola tenen 
un dèficit històric d’equipa-
ments.

Hi ha una manca de pla d’usos 
i serveis pels equipaments 
municipals.

CULTURA 

Les activitats culturals con-
tinuen molt retallades.

No es promocionen bé tots els 
actius culturals de la ciutat.

El Govern Municipal no té un projecte de futur per Mataró. I 
tampoc és capaç de respondre als reptes actuals de la ciutat: 

La ciutat necessita un 
canvi de govern per 

avançar. 
Il·lusionem Mataró.

ESPORT

No hi ha un calendari de man-
teniment de les instal·lacions 
esportives.

No s’ha aconseguit que Mata-
ró sigui una de les capitals de 
l’esport femení a Catalunya.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA

Mataró  ha reduït el percen-
tatge de reciclatge malgrat 
el nou servei de recollida se-
lectiva a algunes zones.

COHESIÓ SOCIAL

Mataró continua amb per-
centatges d’atur superiors 
a la mitjana de Catalunya.

El Govern Municipal només 
ha aconseguit 15 dels quasi 
300 pisos en possessió de la 
SAREB a Mataró.

Mataró no és una ciutat ac-
cessible per la gent gran ni 
les persones amb mobilitat 
reduïda.

El Govern Municipal no ha 
aconseguit reduir l’absen-
tisme laboral de la Policia 
Local, que se situa entorn 
del 30%.


