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/ QUI SOM I QUÈ VOLEM
Nosaltres, dones i homes, joves i grans; nosaltres, que vivim a tots els barris de Mataró, ens apleguem al voltant d’una afirmació: Mataró té futur.
Som gent de progrés, gent de seny: ferms en les nostres conviccions i moderats en les formes. Som gent de diàleg i d’acord.
Homes i dones honestos que treballem des de la proximitat i amb visió de
futur.
Ens reclamem hereus de la nostra història. Una història diversa i plural,
però amb un fil conductor: la defensa dels més desafavorits, la justícia social, la lluita contra les desigualtats.
I just ara, que fa 40 anys del retorn de la democràcia al nostre ajuntament
reivindiquem l’acció transformadora de les nostres ciutats i viles, entre
elles Mataró, liderant com a socialistes un canvi sense precedents amb
les alcaldies de Joan Majó, Manuel Mas i Joan Antoni Baron. I venim de
l’esforç per canviar aquesta societat que han fet els treballadors, els emprenedors, les associacions i la gent que innova.
El programa socialista per a Mataró durant els propers anys es resumeix
en la idea de treballar per la cohesió social i territorial com a objectiu i
la justícia social com a mitjà. Igualtat en les condicions de vida bàsiques
(treball, educació, salut, atenció...), de les persones, els barris i la ciutat, a
través de la igualtat d’oportunitats, drets i deures per a tota la ciutadania,
com a fonament per a la construcció d’una identitat i un projecte de ciutat
veritablement integrador i motor de progrés. Una proposta socialista de
progrés on tinguin cabuda sensibilitats culturals, orígens i creences diverses, basades en el bé comú i el progrés social i econòmic.
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/ A) HEM GOVERNAT AMB ELS PEUS A TERRA I LA
MIRADA A L’HORITZÓ
Els darrers quatre anys hem fet un esforç per posar la ciutat al dia i per
enfocar-nos estratègicament en aquells aspectes que generen ocupació,
seguretat i benestar als ciutadans.
Posant l’accent en les persones, el primer que vam fer va ser el Pla de
rescat social i hem anat incrementant cada any els recursos destinats als
més vulnerables. Després hem prioritzat invertir en coses bàsiques per
poder fer el salt qualitatiu que mereixen els nostres equipaments i serveis
públics, atenent a les necessitats reals i aplicant arreu una sensibilitat
especial vers els drets socials de tothom. Invertir en l’accessibilitat i la
seguretat dels edificis públics ha estat una responsabilitat i és una obligació per a nosaltres, així com mantenir i aprofitar millor l’espai urbà creant
noves places o aparcaments provisionals.
Hem governat tocant de peus a terra, però amb una mirada optimista dirigida a l’horitzó. Hem sabut posar-nos el llistó alt amb projectes que fan
multiplicar les nostres possibilitats de dinamització econòmica i de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes. D’aquí el Pla estratègic
Mataró 20-22. Hem de mantenir ferm el rumb per posicionar-nos com una
ciutat metropolitana inclusiva, sostenible i cohesionada que sap retenir i
fer aflorar el talent i que és més que competitiva culturalment i comercialment. Per això hem aconseguit la confiança de les institucions europees, que financen projectes innovadors d’habitatge com el “Yes, we rent”,
l’smart tèxtil o el projecte del Cafè Nou. També hem aconseguit consolidar
el TecnoCampus, on a part d’haver 3.500 estudiants hi ha allotjades 121
empreses, hi treballen 782 persones i on s’han creat 82 empreses només
en el darrer any. L’economia local evoluciona favorablement i seguim determinats a donar-li el suport que mereix. En els darrers 4 anys, a Mataró
s’ha reduït l’atur més de 6 punts, passant d’un 20% a un 14% d’atur, i hem
de continuar amb aquest pols.
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/ B) QUÈ HEM FET? ALGUNS EXEMPLES:
• Centres educatius al dia: hem reparat cobertes, refet lavabos, obert
menjadors i millorat canviadors i patis. Hem fet obres a Germanes
Bertomeu, Rocafonda, La Llàntia, Josep Montserrat, Àngela Bransuela, Tomàs Viñas, Josep Manuel Peramàs, Vista Alegre, Cirera, Joan
Coromines, Camí del Cros, Torre Llauder, Les Aigües, El Tabalet, i
Cerdanyola. Quant a planificació educativa hem avançat força amb la
posada en marxa del nou institut Cinc Sènies i dels dos nous instituts
escola Mar Mediterrània i Àngela Bransuela. A més, hem deixat fetes
les reserves de sòl per la nova escola Joan Coromines i pel centre de
formació integral de formació professional que ha de fer la Generalitat.
També hem canviat el sistema per avançar les beques menjador i hem
demostrat que per nosaltres és important l’institut Miquel Biada.
• Instal·lacions esportives més modernes: hem posat en marxa les
pistes cobertes de l’Eusebi Millan i de plaça d’Espanya, hem canviat la
gespa artificial del camp del Pla d’en Boet i del Centenari, els fet els
vestidors i la graderia del camp d’hoquei, els vestidors del camp del
Cirera, la graderia del camp de La Llàntia, i aviat començaran els projectes de la nova pista poliesportiva de Cerdanyola, el canvi del paviment de l’estadi d’atletisme i la reforma de la climatització de la piscina municipal.
• Espai urbà en millors condicions: feia temps que els paviments necessitaven més atenció, per això hem fet un programa de reparació de
voreres i asfaltat de carrers. També plantant més de 1.200 arbres hem
intentat posar-nos al dia quant a recuperar el paisatgisme i dotar la
ciutat de millor qualitat ambiental. El pla de l’enllumenat contribueix
també a una gestió energètica més eficient i sostenible dels carrers i
la col·locació de jocs infantils inclusius fan més amables i participatives les nostres places, algunes de les quals les hem creat de nou (pl.
Civit/ pl. Lluís Gallifa) i d’altres les hem renovat a fons (pl. Joan XXIII).
La reurbanització de carrers també ha contribuït a regenerar i connectar espais com a la ronda de Cervantes, a l’eix Herrera o la zona del
10
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Rengle-Tecnocampus.
• Fil a l’agulla en mobilitat: s’han millorat els accessos per carretera
i autopista a Mataró per Cerdanyola (carretera d’Argentona i Camí del
Mig) i per Mataró Oest (a l’hospital i a Mataró Parc) i s’han condicionat
diferents solars com a aparcaments provisionals gratuïts, amb més
de 300 places davant l’Hospital, al Triangle de Molins (369 places) ,
o al carrer de Miquel Biada (70). També hem iniciat el desplegament
de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i l’ampliació
del carril bici a diversos llocs de la ciutat. A més hem abaratit el preu
del transport públic amb la creació dels nous títols T10 i T Rosa per a
jubilats i hem planificat com millorar les freqüències del Mataró Bus
amb el nou contracte que s’ha de fer aquest 2019.
• Aposta per la promoció econòmica i cultural: les noves eines estratègiques han estat enfocades a generar ocupació i mantenir la cohesió social. Per això el Mataró 20-22 i el estratègic del TecnoCampus
incideixen en mesures concretes basades en posar la ciutat al mapa
i generar bones condicions per a l’emprenedoria i la creació de llocs
de treball. Així s’han posat en marxa accions innovadores com el nou
web de promoció de ciutat visitmataro.cat o el concurs d’idees del Pla
d’impuls al Centre, sense oblidar donar solució a demandes clàssiques
com sufragar íntegrament l’enllumenat nadalenc del centre i posar-lo
a Cerdanyola i Rocafonda. El suport a la indústria amb el pla de millora dels polígons de ponent és una acció complementària que aviat es
farà realitat. Finalment, hem fet nous esforços per vincular la cultura a
la promoció de la ciutat, insistint en els nostres emblemes de sempre
(Les Santes, la nau Gaudí, Puig i Cadafalch, el passat romà, i la Basílica
de Santa Maria), però també hem experimentat amb noves fórmules
com la que amb Bassat ens ha fet portar el nostre art contemporani
fora de les fronteres (exposició mataronins a Nova York) o difondre la
rumba de Peret o el cooperativisme de Peiró.
• Ètica, transformació de l’administració i millora de la transparència: durant aquest mandat l’ajuntament ha aprovat el Codi Ètic del
càrrecs electes i personal directiu i s’ha avançant en un model de presPSC Mataró - Programa Electoral - 2019
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supostos participatius a través de la nova plataforma de participació
ciutadana Decidim Mataró. El rendiment de comptes i la transparència
de la gestió econòmica ha donat un salt qualitatiu amb la publicació
de l’Observatori del Deute municipal, on es poden consultar els crèdits demanats per l’Ajuntament, amb quines entitats bancàries, a quin
interès, per quan de temps i a què s’han destinats. En la mateixa línia,
al nou portal destinat a Pressupostos es poden consultar els pressupostos vigents i les liquidacions en temps real, així com les factures
dels proveïdors i contractistes, a més es poden consultar pressupostos
i liquidacions dels darrers 10 anys amb un nivell màxim de detall. S’ha
implantat l’administració electrònica (zero papers) i s’han ampliat els
tràmits que es poden realitzar de forma telemàtica. Finalment, també
s’ha renovat totalment la web municipal per fer-la més intel·ligible,
accessible i eficient.

12
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/ VALORS
El mes de març del 2015 David Bote, com a candidat socialista a l’alcaldia
de Mataró va signar en un acte públic un codi ètic i de principis d’actuació en la vida pública.
Una declaració que han complert l’alcalde i els regidors i regidores del
seu grup municipal.
Aquesta declaració recollia compromisos sobre l’exercici del càrrec d’alcalde, es comprometia a tenir un bon govern, honest i transparent i certificava un compromís amb principis i valors polítics i personals.
A l’hora de redactar un nou contracte amb la ciutadania de Mataró – en
forma de programa electoral – volem recuperar el compromís amb
aquests valors i principis que creiem actuals i vigents.
Creiem que és important desenvolupar polítiques, però estem convençuts
que també és molt important com es fan les coses.
Per això:
L’honradesa és una distinció d’aquesta candidatura i un compromís
col·lectiu en l’exercici del treball públic i dels comportaments privats,.
Tenir un bon govern és un dret de la ciutadania: un govern municipal
transparent i rigorós, ètic, que doni explicacions i que passi comptes.
La proximitat com a forma d’entendre la gestió pública, estant a peu
d’obra, per escoltar i per dialogar amb la ciutadania. Mantindrem el programa de l’Alcalde al barri durant el proper mandat.
Estem a favor del diàleg i dels consensos i acords, rebutgem el sectarisme i els extremismes.
L’austeritat i el rigor en la gestió dels recursos públics serà la norma de
PSC Mataró - Programa Electoral - 2019
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comportament.
L’Alcalde només tindrà un sou, que serà públic i no cobrarà dietes de
cap de les altres administracions públiques.
Civisme, Implicarem, encara més, a la ciutadania en respectar i en tenir
cura de l’espai i de les instal·lacions públiques, que són de tothom.
comportament.
L’Alcalde només tindrà un sou, que serà públic i no cobrarà dietes de
cap de les altres administracions públiques.
Civisme, Implicarem, encara més, a la ciutadania en respectar i en tenir
cura de l’espai i de les instal·lacions públiques, que són de tothom.

16

PSC Mataró - Programa Electoral - 2019

/
PSC Mataró - Programa Electoral - 2019

17

UN MÓN
EN CANVI:
HI HA INCERTESES
LOCALS I GLOBALS

18

PSC Mataró - Programa Electoral - 2019

INTRODUCCIÓ
UN MÓN EN CANVI: HI HA INCERTESES LOCALS I GLOBALS

/ A) CRISI ECONÒMICA
Encara estem fent front als efectes de les darreres crisis que ens han
precedit (tèxtil als noranta i financera dels 2010) i hem d’avançar-nos a
les conseqüències derivades per l’impacte dels processos de desenvolupament de la intel·ligència artificial i la robotització en la producció
de béns i serveis.
Hi ha un nou marc a l’economia, global, tecnològic, relacional, que hem
de tenir present. No hem d’aferrant-nos al passat sinó aprofitar les possibilitats del futur.
Les polítiques orientades a la cohesió i l’equitat social, territorial, cultural, educativa i laboral, és la única via sostenible de protecció i progrés
col·lectiu contra les regles de joc de la globalització mercantilista, on
només uns quants guanyen i la majoria perd. No es tracta de sobreviure; es tracta de viure.

/ B) ATUR
La lluita contra l’atur amb una doble direcció: ajudant a les persones a
millorar les seves possibilitats de trobar feina de qualitat: formació,
polítiques d’ocupació, grups d’orientació, tècniques per la recerca de feina, acompanyament, especialització, combatent la precarietat laboral i
promovent la qualitat en l’ocupació.. i creant les condicions perquè Mataró sigui una ciutat d’oportunitats. Com? apostant pels sectors més resilients a les crisi (economia social i solidària), per aquells amb un alt grau
d’especialització i/o coneixement (lligats molts d’ells al TCM com el reimagine textile), fent accions combinades com el projecte “aixequem persianes”, que ajuden a persones aturades o emprenedores a llogar locals
que porten temps tancats, dinamitzant així els barris. Oferint condicions
de tramitació fàcils i ràpides a l’hora d’instal·lar-se a Mataró. I obrint la
ciutat a nous sectors, com el de l’economia blava i les potencialitats que
pots suposar pel port de la ciutat. Creant i possibilitant que es creïn més
incubadores, fablabs, coworks i fórmules de crear compartint , que siguin
PSC Mataró - Programa Electoral - 2019
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atractores de talent i emprenedoria.

/ C) CANVI CLIMÀTIC
És un fenomen global que els seus efectes impacten en la realitat local,
per tant, no podem defugir de la nostra responsabilitat com a ciutat a
contribuir a reduir els seus efectes. Hem de trencar amb la fal·làcia de
que la lluita contra el canvi climàtic va en contra del desenvolupament
econòmic i aprofitar les iniciatives en l’àmbit de la reducció d’emissions,
la gestió i valorització dels residus i la promoció de l’economia circular i les energies alternatives com oportunitats de generació de riquesa i
ocupació vinculades a un desenvolupament sostenible del nostre territori.

/ D) HABITATGE
Hem fer de la rehabilitació dels habitatges i la lluita contra l’especulació
la nostra ensenya, amb la pràctica d’una política activa d’increment del
parc públic d’habitatge municipal, el foment del lloguer assequible i
la millora de la qualitat del parc d’habitatge de Mataró perquè donem la
màxima importància al dret a l’habitatge digne.

/ E) DESIGUALTATS
Són les nafres que amenacen el nostre projecte de societat cohesionada
i amb oportunitats per tothom. Es manifesten en l’àmbit territorial, laboral, de gènere, cultural, entre d’altres, i les hem de combatre a través
de la posada en marxa de programes d’inversió en espais i equipaments
públics per tothom, desenvolupant els serveis públics per garantir-ne el
seu accés als ciutadans amb criteris d’equitat, recolzant iniciatives que
generin oportunitats laborals i l’accés a l’habitatge d´aquells sectors de la societat més vulnerables i fent una aposta ferma i decidida
en contra les discriminacions per raó de gènere, identitat o ideologia o
per les diferents capacitats.
20
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/ F) ENVELLIMENT
És un dels reptes més importants que hauran d’afrontar les famílies i el
conjunt de la nostra societat. Cal impulsar una estratègia local per promoure l’envelliment actiu de les persones grans, per promoure la seva
autonomia personal i cívica, així com necessitem desenvolupar serveis en
l’àmbit l’atenció a la dependència, per promoure un entorn cuidador a les
persones grans i a les seves famílies i, alhora, com a oportunitat de ciutat
per a la generació de llocs de treball vinculats a les necessitats del territori.

/ G) OPORTUNITATS PELS JOVES
Cal integrar en una estratègia de ciutat les polítiques de dinamització i
participació, l’oferta educativa i els serveis d’informació i assessorament
juvenils per tal de capacitar els joves mataronins per moure’s en un món
cultural i laboral globalitzat. L´aposta per una educació de qualitat, els
programes de garantia social, la xarxa d’espais joves, el centre de formació professional Miquel Biada i el TecnoCampus són els instruments que
configuraran la nostra estratègia de ciutat per promoure oportunitats
pels joves de Mataró.
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/ MODEL DE CIUTAT, UN PROJECTE PER MATARÓ
Mataró és una ciutat compacta, mediterrània i oberta. Ho és compacte per
la seva cohesió social i territorial, caminant cap a una major sostenibilitat.
Mediterrània pel seu clima i actitud innovadora. Oberta per la capacitat
d’atraure talent i cultures diverses generant un model de convivència enriquidora i per a tothom.
Mataró és capital d’un territori que va més enllà de la comarca. Les connexions amb Barcelona a través de la C32, amb Granollers i el Vallès Oriental
a través de la C60 fa que la seva influència i capacitat d’atracció vagi més
enllà dels límits administratius marcats. I, en aquest sentit, tenim dades
que ens confirmen aquesta capitalitat: atracció d’estudiants de fora la comarca cap al TecnoCampus o treballadors del Barcelonès Nord i el Vallès
que es desplacen a les empreses mataronines. Aquesta és una dada que
creix al ritme que es consolida el TecnoCampus Mataró-Maresme, com el
nucli del nou model de desenvolupament econòmic basat en el coneixement i la innovació pel qual la ciutat va apostar fa anys.
Mataró és una ciutat local i global. Molts dels reptes que tenim són comuns
amb d’altres ciutats del nostre entorn i del món, com la lluita contra les
desigualtats socials i les conseqüències del canvi climàtic. Les ciutats són
fonamentals per resoldre aquests reptes ja que, segons la OCDE, el 70%
de la població mundial al 2050 serà urbana. Les ciutats del futur hauran
d’assolir un major equilibri amb el medi ambient i atendre les necessitats
bàsiques de tots els seus habitants.
En aquest sentit, Mataró és una ciutat metropolitana, com a node que és
d’una xarxa de ciutats potents que existeixen a l’entorn de Barcelona. Els
reptes que tenim per endavant en relació a la planificació urbana, la mobilitat, la sostenibilitat, la cohesió social i la competitivitat econòmica es podran afrontar millor si som capaços de sumar els esforços per trobar solucions en un entorn metropolità on Mataró ha de tenir un paper rellevant.
L’aprovació de la Nova Agenda Urbana el 2016, en el marc del Congrés
Mundial Habitat III, és un símbol del reconeixement internacional del feno24
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men urbà, i de les àrees metropolitanes que hauran de comptar amb més
recursos per afrontar els reptes locals i globals als que s’enfronta.

/ A) MATARÓ, MODEL DE CIUTAT I ESTRATÈGIA 2022
Refermem el nostre compromís amb la missió, visió i eixos d’actuació del
projecte estratègic Mataró 2022, el qual hem impulsat des del Govern
municipal i amb el qual estem compromesos amb el conjunt de forces polítiques de la ciutat.
Mataró ha de ser reconeguda com a capital mediterrània de la Regió
Metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora,
sostenible i de qualitat de vida gràcies a la innovació i la capacitació de la
seva gent i de les seves empreses.
Mataró, ciutat marítima de la Barcelona metropolitana, es referma com
a capital emprenedora que opta per una economia diversificada cap al
tèxtil especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb essència cultural i esportiva, amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats per al creixement de les seves empreses i per a l’ocupació de la seva gent.
L’estratègia Mataró 2022 s’articula en 6 eixos estratègics prioritaris per
donar resposta als reptes de ciutat: Model turístic propi, de qualitat i sostenible. Preparació professional per als joves i altres col·lectius en atur.
Atenció a les persones. Estratègia integral d’habitatge. Nou tèxtil. El mar
en valor.

/ B) MATARÓ METROPOLITANA
Demanarem l’adhesió de Mataró a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Els reptes que tenim per endavant en relació a la planificació urbana, la
mobilitat, la sostenibilitat, la cohesió social i la competitivitat econòmica
es podran afrontar millor si som capaços de sumar els esforços per trobar solucions en un entorn metropolità on Mataró ha de tenir un paper
PSC Mataró - Programa Electoral - 2019
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rellevant.
Exercirem la nostra posició de capital de comarcal i reforçarem les
aliances amb altres ciutats de la Regió Metropolitana.

/ C) MATARÓ, CIUTAT UNIVERSITÀRIA
Mataró ha de seguir avalant els estudis universitaris i reforçant-los per
seguir millorant des del punt de vista qualitatiu, i des de la seva singularitat (professionalitzadora, emprenedora, internacional).
Treballarem per a l’adscripció de TCM a la Universitat Pompeu Fabra i
per esdevenir un referent de la UPF en aquells camps on la nostra singularitat genera valor com la salut, l’emprenedoria o l’economia social.
Crearem una Escola de Formació Continuada: capaç d’oferir formació
professionalitzadora durant tot l’any, especialment a l’estiu amb un programa estable, i capaç d’atraure iniciatives internacionals.
Impulsarem la construcció d’una Residència Universitària, a tocar del
TecnoCampus, per tal d’oferir als nostres estudiants i professorat espais
per la seva estada.
Crearem el Programa Ciutat Universitària: per intensificar les relacions entre la ciutat i la universitat, oferint activitats per a tota la població
i per les escoles de Mataró, dins i fora del Tecnocampus.
Reforçarem la col·laboració de TCM amb Mataró Audiovisual, establint programació estable.
Millorarem la connexió de TCM amb l’estació de rodalies i amb la xarxa de transport públic en general. Farem que Mataró Bus arribi al TCM
i estudiarem millorar la mobilitat dels vianants i bicicletes entre el TecnoCampus i el centre ciutat i incorporar TCM a la xarxa de Mataró Bus.
Estudiarem instal·lació de punts de lloguer de bicicletes i/o vehicles de
mobilitat personal (VMP).
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Crearem el Districte TecnoCampus amb l’ampliació i extensió de l’actual Parc TecnoCampus amb nous espais per a la innovació, l’emprenedoria, la indústria 4.0, a l’àmbit de desenvolupament urbà de l’antiga
Iveco-Pegaso, cap al polígon del Pla d’En Boet (edifici antiga seu Caixa
Laietana) i a la zona del Port i façana litoral.
Recolzarem la proposta de convertir l’Hospital de Mataró en un hospital universitari.

/ C) MATARÓ, CIUTAT SOSTENIBLE
Crearem l’Oficina de Transició Energètica per impulsar iniciatives i
projectes per fer una ciutat més eficient i sostenible, i per lluitar contra la
pobresa energètica.
Desenvoluparem el projecte d’Anella Verda i impulsarem un Pla de Zones Verdes per incrementar les zones de verd urbà de la ciutat i reduir els
efectes del canvi climàtic.
Promourem la reducció d’emissions i residus a través de la col·laboració entre l’Ajuntament, el Consorci de Residus del Maresme, el TecnoCampus i el sector productiu de la ciutat. En especial, amb l’ampliació
de la xarxa de subministrament d’energia del Tub Verd i amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques als edificis públics. També en subvencionarem la instal·lació a les comunitats de propietaris i empreses.
Incrementarem l’eficiència de la gestió dels recursos hídrics de la
ciutat apostant per iniciatives innovadores que s’impulsin des de l’Ajuntament, AMSA i les entitats i empreses de la ciutat. Estudiarem la instal·lació del Tub Blau, un conducte per aprofitar les aigües residuals de
la planta depuradora.
Renovarem l’enllumenat públic per reduir emissions de CO2 i fer-lo
més eficient energèticament.
PSC Mataró - Programa Electoral - 2019
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Posarem en funcionament el Parc d’Economia Circular de Mataró Maresme, al polígon Mata-Rocafonda.
Crearem una operadora municipal d’energia sostenible.
Crearem la càtedra d’Economia Circular i Cicle de l’Aigua al TecnoCampus.
Incentivarem la instal·lació a Mataró d’empreses de producció o serveis d’energies renovables i economia verda.
Substituirem el parc de vehicles de l’ajuntament, les empreses i els
serveis municipals , amb vehicles zero emissions i ‘eco’. I potenciarem la
mobilitat no motoritzada i el transport públic.
Plantarem 1.500 arbres més a la via pública, mantindrem els més de
25.000 arbres
que tenim actualment.
Incentivarem i subvencionarem la instal·lació de cobertes verdes als
edificis.
Posarem en marxa un programa de ‘Gent Gran i Jardins Urbans’ i crearem noves zones d’horts urbans.
Crearem un nou parc forestal singular dins del recorregut nord de
l’Anella Verda, al Camí dels Contrabandistes.
Impulsarem el projecte de Parc de la riera d’Argentona i un Centre
d’Interpretació de les Rieres i del Cicle de l’Aigua.
Seguirem treballant per posar en valor els erms del sòl agrícola, intermediant entre propietaris i pagesos. Banc de Terres.
Subvencionarem la retirada de cobertes i dipòsits d’aigua de fibrociment d’edificis privats i continuarem el Pla de retirada de cobertes de
28
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fibrociment dels edificis municipals.

/ D) MATARÓ, BEN CONNECTADA EXTERNAMENT
Negociarem amb RENFE i ADIF perquè reformin l’actual estació de forma
que pugui tenir accessos a banda i banda de l’eix de la rotonda de la Ronda Barceló i millorar-ne l’accessibilitat i la seguretat.
Continuarem reclamant pertànyer a la zona tarifària 2 del transport públic.
Exigirem l’eliminació dels peatges de la C-32 a Vilassar de Mar i el de
l’AP7 a La Roca del Vallès.
Exigirem al departament de Territori de la Generalitat solucions a les retencions a la C-60 Tunel dels Parpers i enllaços de l’AP-7.
Exigirem millores en les línies dels autobusos interurbans a Barcelona i a
la UAB Bellaterra i demanarem l’estudi de carril bus a la C-32.

/ E) MATARÓ CIUTAT MEDITERRÀNIA
Assumirem el projecte de transformar el tram urbà de la Nacional II
en un bulevard. I farem una nova rotonda a Sant Simó.
Planejarem la instal·lació d’una piscina pública a la zona de Sant
Simó.
Continuarem treballant per a la construcció d’un nou pas soterrat d’accés al Port i a la nova estació de Rodalies, a la Ronda Barceló.
Millorarem tots els passos soterrats d’accés al Passeig Marítim.
Integrarem l’anella verda (circuit per a vianants i bicicletes a l’entorn
de la ciutat) i l’anella blava (passeig al costat del mar).
PSC Mataró - Programa Electoral - 2019
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L’Ajuntament negociarà amb el Consorci del Port la gestió de la zona comercial del Port de Mataró per tal de tenir la capacitat directa d’intervenció en les concessions de negocis d’aquesta zona.
Planejarem la construcció d’un centre de convencions a construir en el
Port de Mataró, serà un centre vinculat al TCM.
Fomentarem la cultura marina i nàutica de Mataró.
Farem difusió i preservació dels valors ecològics de les nostres platges, del banc de posidònia i de la biodiversitat de la Mediterrània. I senyalitzarem i donarem informació sobre les tortugues babaues i la seva
nidificació.
Abalisarem un accés de mar per la pràctica ciutadana a la platja.
amb un nou servei que en faciliti la gestió i incorpori el màxim de tràmits
telemàtics.
Potenciarem els serveis d’informació i assessorament a les empreses i
emprenedors.
Estudiarem l’aplicació de noves bonificacions, subvencions i ajuts per al
foment de l’emprenedoria i la creació d’ocupació .
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/ MATARÓ CIUTAT DE DRETS I D’OPORTUNITATS
Mataró serà una ciutat de drets pels seus ciutadanes i les seves ciutadanes:
• Drets com l’habitatge i els subministraments bàsics.
• Dret a l’educació i a la sanitat.
• Dret a opinar i participar i a tenir un bon govern.
• Dret a la igualtat dones i homes i dret a envellir en dignitat i de manera
activa.
I Mataró també serà una ciutat d’oportunitats:
• Oportunitats per trobar feina. Oportunitats per la cultura i la creació.
Oportunitats per desenvolupar un negoci. Oportunitats per innovar.
Oportunitats per l’esport.

/ A) MATARÓ EMPRENEDORA I TREBALLADORA
Reduïrem el temps de concessió de llicències d’activitats i urbanístiques, amb un nou servei que en faciliti la gestió i incorpori el màxim de
tràmits telemàtics.
Potenciarem els serveis d’informació i assessorament a les empreses
i emprenedors.
Estudiarem l’aplicació de noves bonificacions, subvencions i ajuts per al
foment de l’emprenedoria i la creació d’ocupació .
Millorarem els polígons industrials: projecció de la oferta i estructuració dels serveis (mobilitat, seguretat, energia, etc)
Crearem “Mataró Activa’t”, una oficina d’oportunitats, d’impuls als
clústers empresarials, a les start ups i obert a les noves fórmules de
suport a l’empresa.
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Identifiquem nous espais per la ubicació d’empreses i emprenedors.
Espais que poden ser construïts i/o gestionats amb l’impuls públic o amb
col·laboracions públic-privades (Sectors com Iveco-Pegaso, Balançó i
Boter, Hortes del Camí Ral, Pla d’en Boet i el Rengle; i espais ja existents
com l’edifici de l’entitat financera Bankia-Caixa Laietana).
Desplegarem el projecte TecnoCampus i el model a altres municipis
de manera col·laborativa i generosa, com s’ha fet en el cas d’Alella-TecnoCampus.
Enfortirem el perfil emprenedor dels estudis universitaris i dels recursos existents per facilitar la creació de noves empreses innovadores i
tecnològiques.
Ampliarem la Incubadora Tèxtil i potenciarem el tèxtil moda amb noves ubicacions.
Crearem nous llocs de treball en els sectors de la mobilitat, els serveis
a les persones o la gestió de residus.
Impulsarem el Consell Econòmic i Social com a un veritable instrument
de dinamització de l’activitat econòmica de Mataró i de participació dels
agents econòmics i socials.
Fomentarem millores socials, laborals, mediambientals, d’igualtat, mitjançant les clàusules socials de la contractació pública.
Impulsarem projectes de contractació pública innovadora per impulsar l’economia i el consum local.
Treballarem per a la creació d’ocupació de qualitat a la nostra ciutat.
Impulsarem l’Observatori de Ciutat de Mataró per a l’explotació i anàlisi de dades i establiment dels principals indicadors de la ciutat (població,
habitatge, mercat laboral, formació, preus, sostenibilitat, qualitat de vida,
etc.). Aquest Observatori serà una eina imprescindible per a la presa de
34
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decisions en torn a la política fiscal i pressupostària de l’ajuntament de
Mataró i així mateix per als agents socials i econòmics. (aquest text estava abans a l’apartat següent)
Promourem, a l’inici del nou mandat municipal, un Pacte Fiscal i Pressupostari amb el conjunt de forces polítiques i agents socials per tal de
garantir l’estabilitat econòmica i financera de la hisenda municipal i per
donar resposta a les necessitats de la ciutat i de l’administració. Aquest
Pacte s’ha de basar en els principis de: Sostenibilitat, Competència, Subsidiarietat, Cooperació entre administracions i Foment d’Activitats d’Interès General.
Reclamarem a la Generalitat totes les quantitats suportades per
l’ajuntament per competències pròpies de l’administració autonòmica, en
especial les subvencions no rebudes per escoles bressol, rehabilitacions
de centres escolars, emergència habitacional, neteja de rieres, etc.
Formació professional (veure proper apartat g)

/ B) MATARÓ COMERCIAL
Dissenyarem l’encaix urbanístic de l’ampliació de Mataró Parc, compatible amb el comerç urbà.
Estudiarem el nou disseny i adequació de El Corte Inglés perquè actuï
com a locomotora comercial de la zona Centre-Ronda Barceló.
Remodelarem la zona comercial del Port de Mataró.
Treballarem perquè el tram de N-II entre Laia Arquera i Sant Simó sigui
un bulevard urbà que atregui la instal·lació de comerços.
Treballarem perquè la xarxa de comerços funcioni com un bulevard comercial a cel obert (gestió dels APEUS).
Ampliarem el programa Aixequem Persianes destinat a incentivar el
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lloguer de locals buits i ajudar als emprenedors a iniciar la seva empresa,
negoci o comerç (veure el proper apartat e)
Impulsarem la creació d’una Plataforma de serveis al comerç, en especial per fer economia d’escala en projectes com ara Portal Web de
Botigues OnLine.
Impulsarem els mercats municipals i afavorirem la celebració de més
Fires comercials a Mataró.
Pla d’Impuls del Centre (veure proper apartat e)

/ C) MATARÓ, CIUTAT DE L’ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Situarem l’economia social com un dels eixos de la

nostra política a la ciutat, concretat en la creació de Mataró com a Capital de Cooperativisme a Catalunya. Reforçant la tasca desenvolupada al
Tecnocampus, enfortint el Cafè de Mar, especialment la seva incubadora de cooperatives, facilitant que la ciutat sigui un punt de trobada dels
diferents agents que composen l’economia social al nostre país, posant
en valor el patrimoni històric de la ciutat i facilitant que Mataró prengui
consciència de què representa l’economia social pel benestar i la justícia
social.
Crearem un edifici TecnoCampus Cooperatiu per a viver d’empreses
d’economia social i cooperativa. Aquesta nova branca de TCM es podria
instal·lar en un edifici patrimoni arquitectònic de la ciutat (Nau del Vapor
Gordils).
Potenciarem el Pacte amb el Tercer Sector com a instrument de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats per a consecució dels reptes i objectiu compartits en l´àmbit de la cohesió social, la cocreació i producció
de serveis i la participació ciutadana.
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/ D) MATARÓ, CIUTAT D’ECONOMIA CIRCULAR
Instal·larem, a través del Consorci de Residus, una planta d’economia
circular al polígon Mata-Rocafonda.
Desenvoluparem el Pla d’Impuls de l’Economia Circular que ha treballat l’Ajuntament amb diferents sectors econòmics de la ciutat i que ha
identificat com a sectors estratègics els sectors Agroalimentari, l’Hostaleria i Restauració i l’Administració Pública (local) per impulsar projectes
que promoguin la circularitat.
Crearem la Càtedra d’Economia Circular al TecnoCampus amb el suport de l’empresa municipal Aigües de Mataró.
Al Parc empresarial del TecnoCampus impulsarem iniciatives empresarials en l’àmbit de la valoració de residus (start ups circulars).
Incrementarem els serveis per potenciar la recollida selectiva i generar llocs de treball vinculats al territori, mitjançant un nou contracte de
neteja i recollida de residus.

/ E) PLA D’IMPULS DEL CENTRE HISTÒRIC
Executarem els projectes de Pla d’Impuls del Centre (PIC), amb accions prioritàries de millora de la senyalització, mobiliari urbà, jardineria,
pacificació de la circulació dels carrers, etc.
Proposarem la construcció d’un equipament singular lligat a la cultura
mediterrània a l’illa de Can Cruzate amb fórmules de col·laboració públic-privat.
Continuarem executant obres de rehabilitació dels edificis històrics de La
Presó, Cafè Nou i la Pl. Gran.
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/ F) MATARÓ, MARÍTIMA. ECONOMIA BLAVA
Crearem un grup d’impuls de l’economia blava.
Fomentarem la convocatòria de Premis d’emprenedoria blava Blueact.
Donarem suport a les activitats del port com a punt d’entrega i refit
and repair d’embarcacions.
Fomentarem la formació de manteniment d’instal·lacions i reparació de
vaixells.
Impulsarem al turisme blau esportiu i farem més foment i difusió i potenciar l’oferta nàutica de la ciutat.
Fomentarem els esdeveniments esportius de platja perquè Mataró esdevingui capital dels esports de platja.

/ G) FORMACIÓ PROFESSIONAL, FORMACIÓ DUAL I ESCOLES TALLER
Escola taller permanent en col·laboració amb gremis. Podria ser a Can
Boada, al Viver municipal, etc.
Impulsarem la rehabilitació, manteniment i reformes en habitatges mitjançant programes de col·laboració amb entitats del tercer sector amb
joves de cicles formatius.
Potenciarem la Formació Professional. Exigirem al Departament la creació del Nou Centre de la FP integral al solar d’Iveco-Pegaso.
Ampliarem els estudis i espais de l’Institut Miquel Biada.
Fomentarem el treball en pràctiques en l’ajuntament i les empreses mu38
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nicipals.

/ H) NETEJA VIÀRIA I ESPAIS PÚBLICS
Farem un nou contracte de neteja viària i recollida de residus que respongui a les necessitats de la ciutat i que millori la qualitat de vida a Mataró. En especial ampliarem els següents serveis:
• Recuperarem el servei de recollida de voluminosos a domicili.
• Incorporarem el servei de recollida porta-a-porta en la brossa comercial. Ja que gran part dels desbordaments de les àrees de contenidors venen derivats per la brossa comercial.
• Estudiarem fórmules més eficients de recollida al Centre històric i a
les urbanitzacions.
• Estudiarem la sensorització de les àrees de contenidors per millorar el control i l’eficiència del servei.
• Modificarem els horaris de recollida per evitar distorsions en la circulació del trànsit de la ciutat, prioritzant la recollida a darreres hores
de la tarda i a la nit.
• Fomentar la recollida i valoració del residu orgànic per fer-lo servir
com a compostatge i per vincular-lo a iniciatives d’economia circular.
Ampliarem aquesta mesura al sector agrícola de les Cinc Sènies.
• Incrementarem el servei de neteja viària en freqüències i personal i
instal·larem més papereres.
• Incrementarem els serveis de neteja en els mercats no sedentaris, la
zona d’oci nocturn i les platges.
• Crearem un servei municipal de neteja de grafitis.
• Crearem un programa d’inspecció i d’informació per vetllar pel bon
funcionament dels serveis en cada barri.
• Crearem un servei de neteja de recollida i residus en solars urbans i
zones periurbanes.
• Posarem en marxa un Programa de Sensibilització Ambiental per
implicar la ciutadania i agents econòmics en la millora dels nivells recollida selectiva a la ciutat.
Millorarem els espais verds i els parcs públics, el seu manteniment i
neteja.
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/ i) Mataró, ciutat segura i cívica.
Cobrirem totes les places vacants de la Policia Local. El 2019 seran 20
places.
Ampliarem els recursos humans del servei de Policia Local amb personal no policial, en especial personal administratiu i tècnic per substituir
funcions que actualment realitzen agents de policia.
Orientarem la Policia Local cap una policia comunitària i redefinirem el
seu paper en el sistema de seguretat
Exigirem a la Generalitat l’increment d’efectius de mossos d’esquadra per garantir la seguretat ciutadana i la lluita contra la delinqüència
en Mataró.
Instal·larem càmeres de videovigilància als espais públics on hi hagi
riscos per a la seguretat de les persones, en especial a les zones d’oci
nocturn i als parcs públics i zones d’estacionament allunyades del casc
urbà. Potenciarem en general la utilització noves tecnologies en la gestió
de la seguretat pública.
Debatrem el model d’oci nocturn i treballarem per garantir la seguretat, la convivència i el civisme en les zones d’oci nocturn i en els
barris contigus.
Lluitarem contra les activitats molestes i incíviques produïdes en
bars i terrasses i actuarem amb contundència contra les activitats il·legals.
Impulsarem programes de prevenció i comunitaris: programa
d’agents escolars, programa adreçats a la seguretat per a la gent gran.
I col·laborarem amb la comunitat educativa en la impartició de xerrades
de formació i prevenció en matèria de seguretat, civisme, consum d’alcohol i drogues, assetjament escolar i trànsit.
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Impulsarem una nova Ordenança de Civisme, que reculli de manera
més clara l’actuació policial davant aquells comportaments que més pertorben la convivència ciutadana.
Crearem un equip d’agents cívics i mediadors comunitaris per a la
intervenció directa als problemes de convivència barris.
Impulsarem un projecte de voluntariat en Protecció Civil.
Millorarem la senyalització i abalisament dels passos soterranis i dels
guals de les rieres.

/ J) MATARÓ, UNA CIUTAT PER MOURE’NS MILLOR
Aparcaments
Treballarem per generar a la ciutat 1.200 noves places d’aparcament
d’acord amb:
Construirem, amb precomercialització, nous aparcaments subterranis
en zones interiors de barris amb dèficit d’estacionament, en places o sota
edificis públics de nova construcció.
Construirem edificis d’aparcaments modulars de vàries plantes, amb
estructures de material 100% reciclable i amb plaques solars. Aquests
nous aparcaments s’instal·larien en solars municipals als barris amb major dèficit d’estacionaments, als polígons i/o amb zones de park-and-ride.
Retirarem els vehicles abandonats reduint el temps d’espera actual.
Modificarem l’ordenança municipal de circulació, en especial per regular la circulació dels vehicles de mobilitat personal (bicicletes, patinets,
etc.)
Es regularà l’ús intensiu i privatiu de l’espai públic d’estacionament per
part d’empreses, comerços o particulars, en especial s’evitarà l’abús
d’estacionament per part de tallers mecànics, empreses o comerços de
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repartiment a domicili o vehicles en exposició i venda a la via pública.
Crearem més itineraris segurs (camins escolars) i estudiarem la millora
de la protecció de tots els entorns escolars.
Accessibilitat
Impulsarem mesures per l’accessibilitat universal als serveis públics,
en especial l’accés als serveis i equipaments culturals, esportius, de formació o de lleure.
Instal·larem escales i rampes mecàniques als barris amb grans desnivells per millorar la seva accessibilitat i connexió amb la resta de la ciutat.
Continuarem treballant per eliminar les barreres arquitectòniques a
la via pública i als equipaments i instal·lacions municipals.
Desenvoluparem el pla director de millora i manteniment de voreres.
Prioritzarem la reparació dels trams de voreres més malmesos i amb
més risc per a la mobilitat dels vianants.
Modificarem l’ordenança de circulació per regular els vehicles de mobilitat personal (VMP).
Transport públic
Millorarem la freqüència de pas de totes les línies de Mataró Bus.
Garantirem el servei de totes les línies de Mataró Bus durant tots els
dies de l’any.
Ampliarem la xarxa de Mataró Bus perquè arribi al TecnoCampus i al
Rengle.
Millorarem les parades i marquesines de Mataró Bus.
42
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Substituirem progressivament tots els vehicles de Mataró Bus per busos
híbrids o elèctrics.
Col·laborarem amb el sector del taxi per crear aplicacions que millorin
l’accés de la ciutadania a aquest servei públic.

/ K) MATARÓ, CIUTAT CUIDADORA
Coordinarem els diferents serveis públics que s’adrecen a persones o
col·lectius vulnerables per facilitar, accelerar i millorar l’atenció i la seva
prestació efectiva.
Garantirem que cada districte de Mataró compti amb serveis comunitaris
d’atenció integral i informació a la gent gran, persones amb dependència
i als seus cuidadors/es. En especial fomentarem els recursos d’atenció
domiciliària i dependència, com a càtering a domicili, servei de bugaderia, programa Radars de suport a persones grans que viuen soles, àpats
en companyia, etc.
Impulsarem el programa cuidem els cuidadors amb suport i formació i
un punt de gestió i informació de la prestació del servei.
Reclamarem davant la Generalitat la rehabilitació de les dues plantes
de la residència Gatassa per tal de disposar de més places concertades.
Cedirem un solar, en dret de superfície, per a la construcció d’una residència de gent gran.
Establirem línies d’ajuts a residències i centres de dia per fomentar les
sortides.
Crearem el Laboratori Ciutat Cuidadora al TecnoCampus: Centre de
tecnologia de l’activitat física (esport i fisioteràpia). Docència, recerca i
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transferència a la població.
Crearem la Càtedra d’envelliment i qualitat de vida: recerca i estudis
d’impacte. Transferència des del punt de vista assistencial a grups diversos.
Benestar Social
Ampliarem el Centre d’Acollida de Can Soleret.
Eliminarem barreres per les persones amb altres capacitats. Senyalització amb pictogrames i ús de noves tecnologies per a persones amb
discapacitat auditiva, entre d’altres.
Treballarem en xarxa i amb objectius comuns amb les entitats del Pacte
del Tercer Sector i altres entitats de la ciutat per la cobertura de necessitats de persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
Donarem suport als projectes i iniciatives socials vinculades a la pràctica de l’esport i lleure promocionant la inclusió i igualtat d’oportunitats.
Aproximarem els agents socials als barris.
Salut
Treballarem per la desestigmatització de la malaltia mental oferint
alternatives esportives, culturals i de lleure.
Farem seguiment i reclamació de l’arribada dels nous equipaments sanitaris:
• Nou CAP Cirera-Molins.
• Ampliació CAP Rocafonda.
• Nou Sociosanitari.
• Centre d’Urgències d’Atenció Primària.
• Ampliació Hospital de Mataró amb un pla funcional i/o director que
detecti les necessitats sanitàries de la nostra ciutat.
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• Nou edifici per al centre sociosanitari de Mataró i redefinició de la funció i serveis sociosanitaris de l’Hospital de Sant Jaume.
Educarem la ciutadania per tal d’adquirir una bona alimentació i uns
bons hàbits a través de l’ensenyament i la comunitat.
Treballarem en l’arribada d’un programa de prescripció d’activitats
conscienciant en la pràctica de l’esport i les relacions socials.
Donarem un paper protagonista a la salut en tots els projectes derivats
d’altres serveis.
Gent gran activa
Instal·larem “Parcs Urbans de Salut” en tots els districtes de la ciutat
per tal de promoure l’activitat física i la vida saludable.
Treballarem en espais més amigables per a la gent gran pensant en
fomentar les relacions.
Estudiarem la instal·lació d’un equipament cívic i d’habitatge dotacional
per a gent gran al solar de l’antiga escola bressol del barri de Cirera.
Construirem un nou Casal de Gent Gran al barri de l’Havana, al sector
C. Colom.
Adequarem l’Escola d’Adults per facilitar la formació permanent de la
gent gran i potenciarem la col·laboració de l’ajuntament amb les àules
sènior d’extensió universitària.

/ L) MATARÓ, CIUTAT JOVE
Potenciarem els serveis per a gent jove al Casal de Plaça d’Espanya, en
especial el d’assessorament i orientació laboral.
Impulsarem programes ocupacionals específicament per a joves amb
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convenis amb les empreses locals.
Aprofundirem i adaptarem els mecanismes de comunicació i informació amb els i les joves, tot potenciant la multicanalitat , l’ús de les TICs
i les xarxes socials. Destinarem espais de Mataró Audiovisual al públic
jove.
Fomentarem l’oci nocturn saludable i responsable com a alternativa a
l’actual mitjançant l’aplicació del Pla Oci Nocturn.
Millorarem la Xarxa d’Espais Joves tot analitzant les necessitats dels
barris i posant al dia els equipaments i dels espais d’estudi.
Fomentarem les mostres d’entitats juvenils per a donar-les a conèixer
i aglutinar així més joves al teixit associatiu de la ciutat.
Fomentarem el programa “Ajuntament jove” per a donar a conèixer la
institució municipal i el seu funcionament als joves. I establirem nous canals de participació dels joves i les entitats de joves que millori el model
actual del Consell de Joventut.
Fomentarem activitats culturals que permetin donar a conèixer els joves
talents de la nostra ciutat i que serveixin com a element de cohesió interbarris, com ara mostres o concursos de creació cultural (curtmetratges, pintura, fotografia, etc.).
Potenciarem espais destinats expressament a la pràctica del “graffiti” i
lluitar contra els grafitis incívics.
Treballarem per facilitar l’emancipació juvenil mitjançant unes polítiques
d’habitatge que garanteixin l’accés a l’habitatge dels joves.
Construirem un nou Espai Jove a Rocafonda-Palau-Escorxador.
Obrirem un Espai per a Joves a La Boixa, la Llàntia.
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/ M) MATARÓ, CIUTAT D’HABITATGE ASSEQUIBLE
Desenvoluparem el Pla Local d’Habitatge.
Destinarem una partida anual per ajuts i subvencions a la rehabilitació
d’edificis, en especial a les zones de la Llei de Barris i per edificis amb
patologies de la construcció. Es demanarà la coresponsabilitat de la Generalitat en aquests programes.
Destinarem una partida anual a l’adquisició d’habitatge per al parc
públic municipal. Es demanarà la coresponsabilitat de la Generalitat en
aquests programes.
Formalitzarem, a través de PUMSA, l’adquisició d’habitatge VPO o solars per habitatge o equipaments, amb els ingressos provinents d’aprofitament urbanístic.
Traurem a concurs públic la cessió del dret de superfície sobre solars
municipals per a la construcció d’habitatge de lloguer assequible per
part de cooperatives, en especial destinats a joves o gent gran. Durant
2019 es lliuraran el solars del C. Llevantina i del C. Churruca.
Desenvoluparem el programa “Yes We Rent”. D’acord amb el projecte
subvencionat per la UE, es treballa per concertar estratègies amb privats
i entitats per ampliar el parc de pisos de lloguer assequible mitjançant
fórmules de cessió d’habitatges i ajuts a la seva rehabilitació.
Destinarem més habitatge municipal a necessitats d’emergència habitacional amb la coresponsabilitat econòmica de la Generalitat en aquest
d’àmbit de la seva competència. La prioritat és ampliar l’oferta de lloguer
social assequible.
Nou programa incentius per al lloguer:
• Subvenció IBI tots pisos lloguer de particulars (escalat en funció temps
buit)
• Microcrèdits per accés lloguer/fiança (fins a 1000 euros, a pagar en 3
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anys)
• Ajuts també per a pisos compartits (dret d’habitació)

/ N) MATARÓ, CIUTAT COHESIONADA TERRITORIALMENT
Desenvoluparem el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola.
Desenvoluparem el Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-Palau-Escorxador.
Reclamarem inversions Generalitat en les seves competències i en especial inversions en clau Llei de Barris.
Estudiarem la recuperació de “Ca l´Isidre” com a equipament cívic del
barri de la Llàntia.
Construirem un espai per activitats a la pista del Palau, adscrit al Centre
Cívic de Rocafonda.
Elaborarem un projecte de recuperació de la Torre de Can Palauet
(Cerdanyola).
Acabarem el Parc de la Ronda Bellavista.
Desenvoluparem projectes de millora urbana de la Illa de Bombers
(Cerdanyola), entorns de l’Institut Mar Mediterrània (Cerdanyola).
Desenvoluparem un projecte de Bulevard urbà a l’Eix Francesc Macià/
Joan Larrea/ Ronda O’Donnell.
Desenvoluparem un projecte de remodelació del Parc Central Vell, del
Parc de la Llàntia i del Parc de la Pollancreda (Pla d’En Boet).
Demanarem l’obertura al públic dels jardins de la Llar Cabanelles.
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Farem un pont per a vianants a la riera de Sant Simó, entre el Parc
Rocafonda i el polígon de Mata.
Millorarem espais públics a tota la ciutat, per exemple:
• Cirera: Solar antiga llar d’infants de Cirera, entorns carretera de Cirera
i solar adjacent a l’escola Marta Mata.
• Pla d’en Boet: Pl. Joaquim Galí, Pl. Assemblea de Catalunya, La Pollancreda i entorns Clot Torre Llauder, del Pavelló Eusebi Millan i dels
passatges.
• Cerdanyola: Places de l’eix València com Tomàs Ribas i Julià o el Parc
de Cerdanyola.
• La Llàntia: Obertura del solar del Carrer Galícia.
• Via Europa: Remodelar el parc de Can Boada, reparar l’estat de les voreres i millorar zona Corregiment
• Urbanitzar entorns de Can Marfà i millorar l’Avda. Maresme.
• Accessos de Vallveric i Can Quirze amb Rocafonda.
• Connexió Barris
Farem un pla director dels equipaments municipals i els plans d’ús dels
edificis singulars pendents de planificació, com la nau del Vapor Gordils,
l’antiga escola Menéndez Pelayo o l’antiga escola Angeleta Ferrer, etc.

/ O) MATARÓ, CIUTAT SALUDABLE
Crearem l’Observatori de la Salut, i seguirem promovent els hàbits
saludables.
Inclourem la salud com element de disseny urbanístic de la ciutat.
Posarem en marxa el programa “Dret a la segona oportunitat” per identificar o fer un cens de les persones sense sostre, perquè puguin reconduir la seva situació. Millorarem i ampliarem els serveis de Can Solaret.
Facilitarem l’ampliació de places concertades a les residències i
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habilitarem espais per a la construcció de noves residències públiques o
concertades.
Col·laborarem a institucions públiques i privades per donar més i millor
assistència en l’àmbit de la salut mental.

/ P) MATARÓ, CIUTAT CREATIVA I DE LA CULTURA
Promourem un Pacte Cultural de Ciutat entre tots els agents culturals
públics i privats per desenvolupar les accions del Llibre Blanc. Un compromís amb els creadors, amb la indústria cultural i amb el teixit associatiu i econòmic de la ciutat per promoure una oferta cultural potent, estable i coherent.
A banda de continuar donant suport al món associatiu (convenis, subvencions, la cessió de locals o infraestructures), cercarem noves fórmules
de col·laboració i suport a la Sala Cabanyes, Foment Mataroní i el Casal Aliança per l’ús dels seus espais.
Dedicarem més recursos a l’educació, la recerca, la creació, la producció i la promoció de la cultura i el paper que desenvolupa en el
foment de la participació de la ciutadania, com a instrument per al desenvolupament econòmic, generadora d’ocupació, d’oportunitats i com a
factor d’atracció i dinamització del municipi.
Dotarem un espai per a l’exposició permanent d’obres d’artistes mataronins de reconegut prestigi.
Col·locarem cartells identificatius de les escultures públiques i hi
posarem il·luminació.
Potenciarem el treball en xarxa dels equipaments culturals de la ciutat,
com a dinamitzadors de la cultura local,posant en valor l’art social i comunitari.
Millorarem les estratègies de difusió del patrimoni i la identitat, con50

PSC Mataró - Programa Electoral - 2019

EL PROGRAMA
MATARÓ CIUTAT DE DRETS I D’OPORTUNITATS

solidant i potenciant el patrimoni immoble (arquitectònic, arqueològic),
documental i immaterial.
Realitzarem activitats conjuntament amb el sector comercial, de
restauració, de cultura i de turisme per tal de generar atracció econòmica
i posar en valor el patrimoni .
Construirem un nou model de serveis de Cultura per millorar la seva
prestació.
Elaborarem un projecte perquè Mataró esdevingui centre d’atracció del
talent i d’esdeveniments internacionals en l’àmbit de la cultura, la innovació i la creativitat.
Estudiarem la implementació d’exempcions fiscals per espais de creació i formació cultural.
Promourem i difondrem la cultura popular i la participació de la ciutadania en les manifestacions festives del cicle de l’any, en especial atenció a
Les Santes i la Setmana Santa.
Potenciarem l’espai públic com a escenari per mostrar les tradicions i
la cultura (Carnestoltes, Sant Jordi, Les Santes, Cavalcada de Reis...).
Posarem en valor la història local i definirem una estratègia de captació
i gestió de turisme cultural posant en valor el patrimoni de la ciutat.
Dotarem d’un espai propi a l’Arxiu Municipal i col·laborarem en l’ampliació de l’Arxiu Comarcal.
Crearem la Taula de a Memòria històrica per definir conjuntament amb
les entitats un programa de Memòria.
Crearem nous programes d’Innovació, pensament i ciència.
Donarem suport al Festival Poesia i +.
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Inclourem a la xarxa pública la Biblioteca Popular de la Fundació Iluro.
Crearem el programa ”Petits artistes” de iniciació artística en música,
dansa i teatre per alumnes de 4 a 7 anys una oferta de programa adreçada als barris de l’Escola Municipal de Música i l’Aula de Teatre.
Crearem un nou programa de suport als artistes locals, Mataró 10
x 10 com complement de suport econòmic a la Creació “Fet a Mataró”.
Obrirem una oficina d’acompanyament i promoció dels artistes locals.
Donarem suport al Festival Cultural al Barri (als barris).
Posarem en valor i al dia els diferents festivals de música consolidats
(orgue, música antiga, Jazz.. ) i estudiarem la creació de nous.
Potenciarem l’Art urbà i el muralisme i crearem el festival de Cinema
“Panòptic” al pati del Cafè Nou.
Crearem un itinerari d’establiments emblemàtics, productes singulars i la difusió de tallers artesanals de la ciutat amb un circuit de Tallers
Oberts d’artistes i un altre de Tallers Artesans de Mataró.
Estudiarem modificacions en les normatives administratives per tal
de fomentar les activitats de música en viu.
Reservarem espais de la Ràdio i de la Televisió de Mataró Audiovisual per a continguts de productores audiovisuals i creadors locals, mitjançant contracte de serveis o convenis de col·laboració públic - privats.
Estudiarem fer un conveni amb Filmoteca de Catalunya.
Promourem la música en directe.
Nous equipaments culturals
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Consolidarem l’Eix cultural de la Riera amb la posada en marxa dels
nous equipaments culturals del Conjunt de la Presó un espai obert a la
creació amb el Cafè Nou espai de trobada i espai escènic dedicat a joves creadors emergents, un espai de suport i realització de projectes vinculats a Mataró; l’atenció als creadors més joves, a partir de la producció
pròpia, i la col·laboració amb altres institucions.
Obrirem l’edifici de la Presó com espai cultural expositiu.
Construirem la Nova Biblioteca al Triangle Cirera - Molins.
Crearem el Museu de les Matemàtiques i Centre de Recursos per a la
Ciència. Estudiarem la possibilitat de convenir amb Fundació La Caixa
que el Museu sigui una subseu del seu Museu de la Ciència.
Buscarem fórmules per convertir La Farinera en La Fàbrica Cultural de
Mataró, centre cultural concebut com un espai multifuncional que doni
cabuda al Consorci Bassat i l’arxiu Miralles centre de documentació d’art
i difusió dels artistes del Maresme i Mataró.
Estudiarem l’adequació de la nau de Can Marfà Museu de Mataró que
sigui un espai a la recerca històrica i patrimonial i a la coordinació de l’activitat museística de la ciutat.
Estudiarem la ubicació d’una sala Auditori de format mitjà així com
realitzarem la reserva de l’espai d’un Nou Teatre - Auditori de gran format que garanteixi l’accés de la ciutadania a la difusió i la creació de les
arts escèniques.
Farem millores al Teatre Monumental, a Can Gassol i altres espais
escènics.
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/ Q) MATARÓ, ESPORT PER A TOTHOM
Esport escolar
L’esport escolar serà un de les bases d’actuació municipal, per això:
• Millorarem el funcionament dels jocs escolars.
• Continuarem subvencionant la participació de les escoles i esportistes
finançant el “carnet Esportiu”.
• Millorarem les instal·lacions esportives de les escoles públiques.
• Fomentarem la cooperació entre escoles, entitats i clubs per fomentar l’esport de base.
Esport de lleure
Mantindrem el programa “mou-te amb cor” per donar suport a curses
saludables, carreres solidàries.
Fomentarem la pràctica esportiva popular col.laborant amb esdeveniments com curses solidàries, marxes o rutes saludables.
Potenciarem els esports de platja i del front marítim portant grans esdeveniments. Millorarem les instal·lacions d’esports i activitats a la platja. Crearem una anella verda esportiva.
Més parcs de salut i per la pràctica esportiva a cel obert (running, skate parks).
Potenciarem les Santes Esportives amb esdeveniments d’ esport popular i treballarem per a l’accessibilitat universal a les activitats esportives.
Esport de competició
Col·laborarem amb els clubs per portar grans esdeveniments esportius a la ciutat (internacionals, Campionats d’Espanya i de Catalunya – en
la idea de promocionar la ciutat i de retorn econòmic, especialment els
que tinguin lloc al front marítim.
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Mantindrem les subvencions per promoció esportiva i subvencions
extraordinàries.
Potenciarem la Mitja Marató, per promocionar la ciutat i tenir més participants.
Esport adaptat, inclusiu i social
Crearem programes de beques esportives per garantir l’accés a la
pràctica esportiva, amb especial atenció a l’esport adaptat i inclusiu.
Continuarem amb la política d’esport inclusiu. Organitzarem conjuntament amb Special Olimpics esdeveniments esportius. També impulsarem
un projecte inclusiu entre Sanitat (CSdM), Ajuntament i les diferents entitats esportives de la ciutat estimulant a les mateixes a formar equips
inclusius de persones amb malaltia mental fomentant la seva socialització, millora de la salut i desestigmatització de la malaltia.
Esport per a la gent gran
Augmentarem els programes d’esport dirigits a la gent gran i el seu
nombre de participants.
Ampliarem els parcs de salut per la gent gran.
Equipaments esportius
Cobrirem la pista poliesportiva de Cirera.
Instal·larem el nou tartan de l’Estadi d’atletisme.
Construirem la pista poliesportiva i polivalent de Cerdanyola .
A més de facilitar una nova piscina pública a la zona de Sant Simó, renovarem el sistema climatització Piscina Municipal.
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Instal·larem nous mòduls de serveis al Camp Municipal del Pla d’En
Boet, Farem un projecte de millora del Camp municipal de Futbol de
Vistalegre – Molins, del Camp del Centenari, sense descuidar altres millores a altres instal·lacions.
Instal·larem una nova graderia al camp de Cirera. I farem la 3a fase al
Camp Municipal de Cirera – Serveis- aules formatives- magatzems.
Renovarem cada any la gespa d’un camp de futbol, d’acord amb el pla
establert.
Renovarem el parquet, cistelles i farem millores al Poliesportiu Eusebi
Millan.
Farem millores al circuit municipal de Cross.
Ampliarem els espais del Camp municipal d’hoquei gespa.
Reformarem els vestidors del Poliesportiu Jaume Parera.
Construirem, amb el col·lectius de skaters, una nova pista de skate al
nord de la ciutat.
Ampliarem els espais del Camp municipal d’hoquei gespa.
Estudiarem la reforma global del Velòdrom.
Estudiarem la reforma global del Palau Josep Mora.
Construirem noves pistes de petanca a Rocafonda, al Camí de la Serra i
a Figuera Major.
Farem un programa de millora de les instal·lacions.
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/ R) MATARÓ, CIUTAT EDUCADORA
Planificarem amb el Departament d’Educació i amb consens de la comunitat educativa el mapa educatiu a 5-8 anys vista amb l’objectiu de
garantir plaça a les escoles públiques a tots els alumnes de la ciutat de
la manera més equilibrada possible i lluitar contra la segregació escolar.
Pla de Millora de les Escoles. Invertirem en equipaments educatius
prioritzant les necessitats més immediates i el manteniment.
Crearem l’Escola Bressol d’Educació Especial, un centre 100% inclusiu per a famílies amb fills amb discapacitat de 1 a 3 anys.
Augmentarem l’Oferta de Formació Professional Dual.
Apostarem per ser una “ciutat orientadora”, per augmentar i optimitzar
els recursos en coordinació amb dels serveis d’Ensenyament, Ocupació i
Joventut (Mataró Orienta).
Ampliarem el projecte Mataró Educa + a Rocafonda i mantindrem el de
Cerdanyola..
Crearem l’Escola de les Arts, que sumi l’Escola Municipal de Música i
l’Aula de Teatre i Dansa)
Impulsarem l’ampliació de projectes dins del Pla Educatiu d’Entorn.
Formació permanent. També treballarem per aconseguir els objectius
europeus pel 2020 en matèria de formació al llarg de la vida que estipulen la participació en aquest tipus d’aprenentatge per part de persones
adultes en un 12,5%.

/ S) MATARÓ, CIUTAT IGUALITÀRIA
Promourem la igualtat de gènere entre la ciutadania.
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Impulsarem l’aprovació del reglament de polítiques de gènere interseccional.
Incorporarem la perspectiva de gènere en la gestió de totes les polítiques de l’Ajuntament de Mataró i les empreses del grup.
Crearem un nou equipament d’Igualtat (Casa d’igualtat) on estiguin integrats el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), el Servei
d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE), el Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBI (SAI) i on les
entitats del sector tinguin un espai de referència.
Treballarem per a visibilitzar la presència i les aportacions de les dones i del col·lectiu LGTBI de Mataró en diferents àmbits.
Formarem el personal d’administració pública local en Perspectiva Feminista Interseccional i LGTBI, de manera que es garanteixi una aplicació amb perspectiva de gènere de totes les polítiques municipals, per a la
reducció de les diferents bretxes de gènere.
Recuperarem la figura d’agent d’igualtat en el marc de la Direcció
d’Ocupació i Promoció Econòmica i incorporarem un mòdul formatiu sobre igualtat i gènere en l’àmbit laboral en les accions formatives adreçades a les empreses amb les quals treballa la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica.
Garantirem la incorporació de clàusules d’igualtat de gènere en els
plecs de contractació pública.
Avançarem cap a la implantació d’un model coeducatiu als centres educatius de la ciutat.
Desenvoluparem campanyes públiques d’àmbit municipal que contribueixin a visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i a sensibilitzar
la ciutadania contra la discriminació per motius d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
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/ T) MATARÓ, CIUTAT AMIGA DELS ANIMALS
Construirem un nou Centre d’Acollida d’Animals Domèstics i de Companyia.
Cedirem un espai per a les instal·lacions de les entitats de protecció
animal.
Ampliarem el nombre d’espais lliures de circulació per gossos (corre-cans) a la ciutat per promoure la tinença responsable d’animals domèstics i el civisme a l´espai públic, inclos a la platja.
Millorarem l’Ordenança de Tinença d’Animals de Companyia per introduir més elements pedagògics i de suport a la comunitat. Farem campanyes per la tinença responsable d’animals de companyia, en especial
gossos i en gossos potencialment perillosos.
Modificarem l’Ordenança de Circulació per impedir el trànsit ordinari
de vehicles de tracció animal per les vies urbanes de la ciutat.
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/ A) NOVA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Continuarem el procés de transformació innovadora de l’administració
municipal. Farem l’administració municipal totalment accessible.
Continuarem el procés de consolidació de l’ocupació pública temporal en ocupació fixa, i treballarem per assolir aquests objectius al conjunt
de les empreses municipals. A través dels plecs de clàusules també incidirem en aquest objectiu en els serveis públics de gestió indirecta.
Rehabilitarem la façana de l’ajuntament. Redefirem els usos dels espais dels baixos de l’edifici consistorial perquè tingui un caràcter més
obert a la ciutadania i no administratiu i millorarem la interconnexió entre
Riera i plaça de l’Ajuntament.
Crearem l’Espai Mataró com a equipament cívic i administratiu on, a
més de fer gestions, tràmits i consultes, la ciutadania pugui participar en
accions formatives o divulgatives, visitar mostres i exposicions artístiques i cíviques –tant institucionals com d’entitats–, així com disposar de
connexió wifi gratuïta i punts d’Internet lliures per a tràmits online.
Convertirem la tramitació electrònica en una autèntica e-administració
on la ciutadania pugui relacionar-se amb l’ajuntament de forma totalment virtual.
Reforçarem el marc d’integritat i ètic de l’administració municipal, les seves empreses i serveis, els càrrecs electes, personal directiu i empleats
públics.
Continuarem amb la millora de la transparència i el retiment de comptes
de l’Ajuntament, la participació.
Crearem una estructura d’Escola de Formació dels Empleats Públics
de Mataró per a la formació d’accés a la funció i ocupació pública, per a
la formació contínua, especialització i promoció. Aquesta Escola comptarà amb els professionals municipals i també amb l’actiu del personal
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jubilat.
Demanarem a la Generalitat la descentralització de seus institucionals de forma que a Mataró, com a vuitena ciutat de Catalunya, podem
comptar amb seus o subseus. En concret, demanarem a l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya i a la Diputació de Barcelona la instal·lació d’una subseu a Mataró, on s’imparteixin cursos homologats de funció
pública per a l’accés, promoció i especialització dels empleats públics, a
semblança de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de Mollet del
Vallès.
Millorarem la tramitació administrativa perquè sigui eficient i orientada a
les necessitats de la ciutadania, les entitats i les empreses

/ B) PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Proposarem, de forma consensuada i participativa, regular l’organització administrativa territorial de Mataró en districtes, així com el reconeixement dels barris que els integren, mitjançant un Reglament d’organització territorial, participació i barris.
Estudiarem el sistema de consells de participació per potenciar les seves
capacitats, impulsar la participació efectiva i reforçar el treball comunitari. Potenciarem el consell de ciutat com a principal fòrum de la participació.
Consolidarem el catàleg de serveis i les cartes de serveis com a compromís de l’administració amb la ciutadania.
Fixarem la cartera de serveis municipals comunitaris per garantir que
cada districte de la ciutat compti amb els principals serveis de proximitat.
Ampliarem i millorarem els recursos materials que l’ajuntament posa a
disposició de les entitats i dotarem partides pressupostàries per fer front
a tasques de manteniment i reformes dels equipaments cedits a les
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entitats.
Establirem, conjuntament amb les entitats veïnals representatives, els
canals de participació dels districtes, barris i dels seus veïns i veïnes
en la governança municipal. Posarem en marxa la Finestreta Única per a
entitats.
Garantirem l’activitat ordinària de les entitats veïnals i col·laborarem
en els seus projectes.
Impulsarem, de forma participada, un Pla d’Actuació Municipal (PAM)
al principi del mandat, una Revisió i Millora del PAM al 2021 i pressupostos participatius al 2020 i 2022, amb una dotació mínima de 1.5
milions per edició.
Fomentarem el voluntariat, dotant de més recursos a l’Agència de Suport a les Associacions i Punt del voluntariat. Estudiarem la creació d’un
sistema de vals locals per incentivar les transaccions econòmiques a
nivell local entre ciutadania, treballadors i entitats locals i empreses i
comerços locals. Millorarem la presència i activitat de les entitats ciutadanes i dels òrgans de participació de Mataró als espais de la Ràdio i de
la Televisió de Mataró.
Impulsarem la plataforma Decidim Mataró.
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/ DESENVOLUPAMENT URBANÍSTIC
Revisarem el Pla General per adequar-lo a la realitat i a les necessitats
actuals i futures de Mataró.
Desenvoluparem els sectors del front marítim, dibuixant una nova relació de la ciutat amb el Front marítim:
• Iveco-Pegaso, peça que concentrarà residencial i terciari de qualitat,
amb la ubicació del Districte TecnoCampus, i facilitarà la transformació de la Nacional II en via urbana.
• Balançó i Boter, l’espai de transició entre la indústria i el teixit urbà,
promourem que hi hagin activitats econòmiques de nova creació, serveis i empreses lligades a la innovació.
• Ronda Barceló, un nou eix cívic i residencial, l’eix que lliga Via Europa fins el port, que acabarà amb un gran accés peatonal al port, i una
nova estació ampliada.
• Al cantó de llevant dibuixarem un nou espai al final de la Ronda Cervantes- Sant Simó, el camí ral acabarà en un gran espai d’equipaments, esportius i lúdics, i zones verdes.
Desenvoluparem el Pla d’Impuls del Centre Històric i estudiarem la
construcció d’un equipament singular a l’illa de Can Cruzate com a illa
de connexió entre la plaça de l’Ajuntament i la plaça gran, amb un edifici
amb singularitat arquitectònica , amb funcions d’equipament de ciutat,
que en la seva façana a la plaça gran, aculli activitats vinculades a la restauració i a la cultura gastronòmica mediterrània. També donant visibilitat a les restes arqueològiques del subsòl.
Desenvoluparem sectors de millora per completar el teixit residencial
amb equipament i zones verdes:
• C. Colom – C. Tolon.
• Entorns C. Biada.
• Riera de Cirera.
• Carretera de Cirera.
• Avinguda Corregiment.
• Urbanitzacions.
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Desenvoluparem el sector C1, Cirera Nord, fem viable una ampliació de
Mataró Parc compatible amb el comerç urbà i promovem nous equipaments i zones verdes.
Finalitzarem l’anella verda, un gran corredor de circumval·lació a la
ciutat, com a espai de passeig, per entrar en contacte amb la natura i
practicar activitats lúdiques i esportives, que es connectarà amb el front
marítim.
Adequarem el planejament de El Sorrall i impulsarem el seu desenvolupament amb activitats terciàries.
Desenvoluparem el sector dels Turons, on hi concentrarem els espais
comercials i de terciari a la part nord de la ciutat, perquè convisquin amb
grans espais verds que donin sentit a l’anella verda de la ciutat.
Dotarem de serveis les urbanitzacions i millorarem la seva integració al
teixit urbà.
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