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1 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
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1.1

ORGANIGRAMA JERÀRQUIC-FUNCIONAL

1.2 L’ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL AJUNTAMENT DE MATARÓ
L’Ajuntament s’organitza al voltant dels òrgans de govern següents:
a) Òrgans de govern amb competències decisòries.
-

L’alcalde, que és el president de la corporació.

-

Els tinents d’alcalde, que substitueixen l’alcalde en cas de vacant, absència o malaltia i
n’assumeixen la totalitat d’atribucions i prerrogatives. Els tinents d’alcalde són responsables
dels actes de govern dictats durant la substitució.

-

El Ple és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans en el govern municipal.

-

La Junta de Govern està presidida per l’alcalde i la integren un nombre de regidors no superior
a un terç del nombre total.

-

Els consellers delegats tenen per funció gestionar i prendre les decisions corresponents a
l’àmbit de la delegació. Els consellers delegats poden rebre la totalitat de potestats que
corresponen a l’alcalde en una matèria determinada i emetre actes administratius que afectin a
tercers.

Per a més informació, accediu a l’actual Cartipàs Municipal.
b) Òrgans complementaris de govern.
-

Les comissions municipals informatives:
. Comissió Municipal Informativa de Via Pública
. Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals
. Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals
. Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials
. Comissió Municipal Informativa d’Innovació i Presidència

-

Les comissions especials:
. Comissió Especial de Comptes
. Comissió Especial d’Organització

-

Els grups municipals:
. Grup municipal PSC
. Grup municipal CIU
. Grup municipal PPC
. Grup municipal ICV-EUiA
. Grup municipal ERC
. Grup municipal CUP

c) Comissions assessores o d’estudi, sectorials i territorials de participació ciutadana.
Els consells de participació queden configurats en tretze consells sectorials i tres consells
territorials.
Els consells sectorials són espais consultius vinculats a cadascun dels àmbits dels serveis
municipals. La llista de consells sectorials és la següent:
•

•

•

•

•

Àrea de Via Pública:
o

Consell Municipal de Seguretat i Prevenció

o

Consell Municipal de Mobilitat i Via Pública

Àrea de Presidència:
o

Consell Municipal per a la Convivència

o

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Àrea de Serveis Personals:
o

Consell Municipal de la Gent Gran

o

Consell Municipal de Consum

o

Consell Municipal de la Salut

o

Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats

o

Consell Municipal de Joventut

Àrea de Serveis Territorials:
o

Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental

o

Consell Municipal de Medi Ambient

o

Consell Municipal d’Urbanisme

o

Comissió de Nomenclàtor

Àrea d’Innovació i Promoció de Ciutat:
o

Consell de Ciutat

o

Consell de Solidaritat i Cooperació

Els consells territorials són espais consultius vinculats al territori més proper que tracten, de
manera transversal, tots els projectes que tenen lloc al territori i, alhora, elaboren noves propostes.
Actualment, Mataró està dividida en cinc territoris, cadascun dels quals amb un consell territorial
constituït:
•

Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador

•

Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana

•

Consell Territorial de Cerdanyola

•

Consell Territorial de Molins-La Llàntia-Vista Alegre-Via Europa-Cirera-Camí de la
Serra

•

Consell Territorial del Pla d’en Boet–Peramàs

d) Òrgans desconcentrats i descentralitzats per a la gestió dels serveis.
Organismes autònoms locals:
7

-

Institut d’Esports (IE)

-

Institut Municipal d’Acció Cultural (IMAC)

-

Institut Municipal d’Educació (IME)

-

Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM)

e) Societats mercantils amb personalitat jurídica privada.
-

-

-

Societats municipals de l’Ajuntament de Mataró:
-

Aigües de Mataró (AMSA)

-

Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA)

-

Gestió Integral Trànsit de Mataró, SL (GINTRA)

-

Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA

Societats mixtes:
-

Porta Laietana, SA

-

Mataró Energia Sostenible, SA (MESA)

Ens públics empresarials:
-

Mataró Audiovisual

-

Parc TecnoCampus Mataró
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1.3 LA PLANTILLA MUNICIPAL

Vacants

Administració General

147

21

Administració Especial
Subescala tècnica

350
95

66
18

255

48

500

88

Vacants

Habilitació nacional

Subescala Serveis Especials
TOTAL

Observa
cions

No.
places

1

Escala / Classe

Grup

3

No.
places

PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARI

TOTAL

153

Observa
cions

Categoria

Grup

PLANTILLA PERSONAL LABORAL

36

PERSONAL EVENTUAL
Denominació

Places

FC

FE

VC

TOTAL FUNCIONARIS EVENTUALS

6

0

6

0

FC: Funcionari de carrera; FE: Funcionari eventual; VC: Plaça vacant

-

L’INSTITUT D’ESPORTS

PERSONAL LABORAL
CLI: contractació laboral indefinida; CLT: contractació laboral temporal; CLTS:
contractació laboral temporal de substitució; PV: vacant; (*) 23 places a extingir
PLACES
Total

-

Nº
PLACES
68

CLI

CLT

CLTS

PV

30

9

5

24

L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ

9

PLANTILLA DE LABORALS
Denominació
TOTAL PERSONAL IME

Places
283

CI
226

CT
52

VC
5

CI: Contractació laboral indefinida; CT: Contractació laboral temporal; VC: Plaça vacant.
PLANTILLA DE FUNCIONARIS
FC: Funcionari/ària de carrera; FI: Funcionari/ària interí/na; VC: Vacant
FI
Denominació
Places
FC
Tècnic/a superior
2
2
0
TOTAL PERSONAL IME
2
2
0

VC
0
0

PERSONAL EVENTUAL
FC: Funcionari/ària de carrera; PE: Personal eventual; VC: Vacant
Denominació
Places
FC
Director/a
1
0
TOTAL PERSONAL IME
1
0

-

PE
1
1

VC
0
0

L’INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

PLANTILLA DE FUNCIONARIS
P: núm. de places; FC: Funcionari de carrera; VC: Plaça vacant
DENOMINACIÓ
P
FC
Escala administració general
Tècnic/a d’Administració General
1
1
Total
1
1

VC
1
1

PLANTILLA DE LABORALS
P: núm. de places; CI: Contractació laboral indefinida; CINT: contractació laboral
interina; VC: plaça vacant: NC: places de nova creació: EX: places a extingir; AP:
agrupacions professionals
DENOMINACIÓ
Total

-

P
49

CI
41

CINT
7

VC
1

NC
1

EX
1

L’INSTITUT MUNICIPAL D’ACCIÓ CULTURAL

PERSONAL LABORAL
Denominació
Totals

Places
53

PERSONAL EVENTUAL
Denominació
Director/Gerent

Places
1

CI
36

CT
11

VC
6

PE
1

VC

CI: Contracte Laboral indefinit / CT: Contracte laboral temporal/ VC: Plaça vacant

-

ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL MATARÓ AUDIOVISUAL

FC: Funcionari/ària de carrera; CI : Contractació laboral indefinida; CE: Contractació eventual; VC: Plaça
Vacant; a: plaça a amortitzar
Denominació
TOTAL PERSONAL

Places
7

FC
1

CI
4

CE
0

VC
1

A
1
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2 ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PAM 1r TRIMESTRE 2011
Estadística execució accions PAM 2011. 1r trimestre.
381
95,7%
Accions que avancen segons el calendari previst.
14
3,5%
Accions que pateixen algun retard.
0
0,0%
Accions amb dificultats importants per ser dutes a terme.
0
0,0%
Accions traslladades al PAM 2012
Accions suspeses.
3
0,8%
398
100%

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones

Objectiu 1.1. Administrar i gestionar l’escolarització a la ciutat de Mataró
Programa 1.1.1 Planificació, escolarització i administració (3200)

1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3

Accions
Acompanyament a les escoles del col·lectiu de famílies
d’alumnes amb NEE (necessitats Educatives Especials) que ho
requereixin, que es trobin dins la franja d’escolarització
obligatòria.
Millorar la informació sobre l’escolarització i els recursos
relacionats existents a les famílies amb fills en edat
d’escolarització obligatòria.
Cercar solucions que minimitzin les dificultats derivades de les
adjudicacions a centres llunyans del domicili familiar.

Responsable

Àmbit territorial

IME

IME
IME

Objectiu 1.2. Defensar l’educació com un dret de ciutadania, exercit al llarg de totes les etapes de la vida
Programa 1.2.1 Escoles Bressol (3211)

1.2.1.1

1.2.1.2

Accions
Dinamització del recentment creat Consell Escolar (anomenat
anteriorment Consell de Participació) de les Escoles Bressol
Municipals.
Redacció del projecte de la futura escola bressol situada al solar
del final del carrer Joan Maragall.
IME (groc) dificultats de planificació urbanística i
finançament.

Programa 1.2.2 CEIP's

1.2.2.1

Responsable

Àmbit territorial

IME

IME/Servei d’Obres

Cerdanyola

Responsable

Àmbit territorial

(3212)

Accions
Planificar, en el marc de la zona educativa, l’escolarització dels
infants residents a la ciutat, nascuts al llarg del 2008.

IME

1.2.2.2

Facilitar, amb suports específics, la fusió de les escoles
Menéndez y Pelayo i Montserrat Solà.

IME

1.2.2.3

Garantir els espais provisionals idonis per acollir el creixement
de l’escola Joan Coromines.

IME

1.2.2.4

1.2.2.5
1.2.2.6
1.2.2.7
1.2.2.8

1.2.2.9

1.2.2.10

Seguiment amb la comunitat educativa de l’Escola Joan
Coromines del període de provisionalitat en tant l’escola no
pugui gaudir encara de la seva ubicació definitiva.
Seguir treballant coordinadament amb els serveis municipals
implicats per a la planificació de l’escolarització en les millors
condicions de tota la població en edat escolar.
Garantir els espais idonis per acollir el CFA Can Marfà.
Garantir, conjuntament amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, la construcció del nou edifici de
l’escola Marta Mata, al llarg del curs escolar 2011-2012.
Seguiment de les obres i recepció del nou edifici destinat al
centre d’educació especial L’Arboç.
Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mataró i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya pel que fa al manteniment i millores en els diferents
centres escolars de la ciutat corresponent a l’any 2011.
Signatura del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Mataró i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya pel que fa a la planificació de nous centres escolars
corresponent a l’any 2011.

IME

CEH/
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
CEH/
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

IME
IME
IME

Nord

IME

Nord

IME

IME

Programa 1.2.3 Educació secundària obligatòria i postobligatòria (3221)

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.3.5

1.2.3.6

1.2.3.7

Accions
Consolidació del programa Qualifica’t com a eina clau pel
procés d’integració de la FP.
Incorporació dels Programes de Qualificació Professional Inicial
(PQPI) de les famílies d’electricitat, manteniment i administració
al Projecte Educatiu de l’Institut Miquel Biada.
Tancament del procés de Qualitat i Millora amb l’obtenció del
certificat ISO.
Ampliació de l’oferta formativa de Formació Professional
específica lligada als sectors estratègics de la ciutat:
Desenvolupament del Front Marítim.
Consolidar l’oferta del perfil de PQPI destinat a nois i noies amb
Necessitats Educatives Especials (NEE).
Instar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya per a que integri els Programes de Qualificació
Professional Inicial (PQPI) als centres de la seva titularitat que
ofereixen continuïtat formativa.
Desenvolupament de les propostes sorgides en el marc de la
Taula Coordinadora de la Formació Professional per adequar
l’oferta formativa a les necessitats socioeconòmiques detectades.

Responsable

Àmbit territorial

IME

Cerdanyola

IME
IME
IME
IME

IME

IME

Programa 1.2.4 Suport educatiu (3231)

1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

Accions
Optimitzar els recursos destinats al Pla Educatiu d’Entorn
(PEE) per a garantir els millors resultats en els dos objectius
principals: millora de l’èxit escolar i millora de la cohesió social.
Consolidar les tutories externes d’acompanyament a l’escolaritat
obligatòria i per la promoció i millora de l’èxit escolar.
Garantir la coordinació entre els diferents serveis municipals
implicats en l’acompanyament de l’alumnat que acaba l’ESO
sense perspectives de continuïtat formativa.

Responsable

Àmbit territorial

IME
IME
IME
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1.2.4.4
1.2.4.5
1.2.4.6

Presentació i implementació d’un Dispositiu Local d’Inserció
(DLI), que garanteixi l’acompanyament i el seguiment dels joves IME
de la ciutat en l’etapa de transició de l’escola al món del treball.
Potenciar activitats de renovació pedagògica als centres educatius
IME
de la ciutat en el marc del seu PAC.
Mantenir la col·laboració amb el Moviment Educatiu del
Maresme pel que fa a la potenciació i coordinació d’activitats de IME
renovació pedagògica a la ciutat.

Programa 1.2.5 Educació al llarg de la vida (3241)

1.2.5.1

1.2.5.2

1.2.5.3

1.2.5.4

Accions

Responsable

Aprovar el Projecte Lingüístic del Centre de Formació d’Adults
Can Noè abans de la fi del curs escolar 2010-2011.

IME

Mantenir la coordinació amb els serveis municipals implicats en
el circuit d’acollida de persones nouvingudes a la ciutat a fi de
facilitar el seu accés a la formació permanent.
Ampliar l’oferta formativa del Centre de Formació permanent
“Tres Roques” per adequar-la a les necessitats detectades en el
procés d’elaboració del Pla Local d’Educació Permanent de la
ciutat.
Consolidar l’oferta per a joves de 12 a 16 anys, al llarg del
període de vacances escolars d’estiu, dins la programació del el
Centre de Formació Permanent “Tres Roques”.

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

IME

IME

Cerdanyola

IME

Cerdanyola

Programa 1.2.6 Escola municipal de música

1.2.6.1

1.2.6.2

Accions
Responsable
Consolidar l’EMMM (Escola Municipal de Música) a la ciutat, en
relació al model de centre i al seu funcionament, incorporant a la
IME
pràctica de la música persones de totes les edats, sectors socials i
interessos estètics.
Elaborar la documentació de planificació estratègica (PEC, PCC i
RRI) i operativa necessària per al desenvolupament i
IME
funcionament òptim del centre.

Àmbit territorial

Objectiu 1.3. Promoure l’ús social i institucional de la llengua catalana en el municipi
Programa 1.3.1 Foment i millora de la llengua catalana (3342)

1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.1.5
1.3.1.6
1.3.1.7

Accions
Redacció del projecte executiu de les noves dependències del
CNL (Centre de Normalització Lingüística).
Mantenir el suport i la col·laboració amb el CNL i adaptar l’oferta
a la demanda de cursos de català conjuntament amb tots els qui
organitzen aquesta formació a la ciutat.
Col·laboració amb el CNL del Maresme per a l’elaboració d’eines
i continguts per a dinamitzar xarxes socials per als alumnes.
Suport i difusió dels programes Voluntaris per la Llengua i de la
formació a distància Parla.cat
Activitats per a reforçar el coneixement i els valors de la llengua i
la cultura catalanes.
Elaboració d’un nou programa sobre cultura catalana a Mataró
Ràdio.
Fer un seguiment periòdic de l’índex d’ús de la llengua catalana
en diversos àmbits i edats, en el marc de la Comissió Assessora
de l’Ajuntament en matèria lingüística.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Obres

CEH

Política Lingüística
Política Lingüística
Política Lingüística
Política Lingüística
Política Lingüística
Política Lingüística
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Objectiu 1.4. Proveir/dotar la ciutat amb nous habitatges i programes de rehabilitació i ajuts adequats a les necessitats dels
ciutadans, conjuntament amb altres administracions, en desenvolupament del Pla Local d'Habitatge
Programa 1.4.1 Subvencions habitatges

1.4.1.1

1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4

1.4.1.5

1.4.1.6

Accions
Impulsar la rehabilitació dels edificis d’habitatge i la instal·lació
d’ascensors amb l’atorgament de subvencions a les taxes i als
impostos.
Fomentar la rehabilitació amb l’avançament a les comunitats,
dels ajuts atorgats per la Generalitat a la millora de l’accessibilitat
i els elements comuns dels edificis.
Potenciar la Borsa de Lloguer com a eina de col·laboració entre
administracions i ciutadans.
Prendre en consideració determinats col·lectius (gent gran,
famílies monoparentals,...) per a la inclusió en la Xarxa de
Mediació pel Lloguer Social per a futures promocions.
Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb entitats
sense afany de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector per a
la construcció d’habitatges amb preu de protecció pública en els
nous sectors en desenvolupament.
Signatura d’un conveni amb la Generalitat per incrementar els
ajuts per a la rehabilitació en l’àmbit del Centre-Eixample.

Responsable

Àmbit territorial

Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge

Habitatge

Habitatge

CEH

Responsable

Àmbit territorial

Habitatge

Nord

Habitatge

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Habitatge

Cerdanyola

Habitatge

Nord

Programa 1.4.2. Pla Local de Construcció d'Habitatges

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.2.4
1.4.2.5

Accions
Acabament de la construcció de 28 habitatges modulars, de
titularitat pública en règim de lloguer a Figuera Major.
Condicionat a l’obtenció de finançament.
Inici de la construcció de 12 habitatges a acabar al 4t trimestre de
2011 al carrer de Gibraltar, adreçats a la gent gran que no
disposa en l’actualitat d’ascensor als seus habitatges, per a la
millora de l’accessibilitat dins del barri de Rocafonda-el PalauEscorxador. Condicionat a l’obtenció de finançament.
Inici de la construcció de 31 habitatges de titularitat pública en
règim de lloguer al carrer de Joan Maragall, amb aparcament i
escola bressol. Condicionat a l’obtenció de finançament.
Inici de la construcció de 12 habitatges en venda a preu concertat
al carrer d'Alella 1 Llevantina. Condicionat a l’obtenció de
finançament.
Previsió a 10 anys de les necessitats d’habitatge adaptat a la
ciutat.

Habitatge

Objectiu 1.5. Millorar el paisatge urbà
Programa 1.5.1 Redacció de normatives i convenis

1.5.1.1

Accions
Aprovar i difondre l’ordenança d’edificació adequada les
especificacions de l'Agenda 21 i la Directiva Europea.

Responsable

Àmbit territorial

Habitatge

Objectiu 1.6. Millorar la salut i la qualitat de vida de la població
Programa 1.6.1 Protecció de la salut ambiental (3131)

1.6.1.1

Accions
Acabar el redactat del programa d’usos i model de gestió del nou
centre integral d’atenció als animals de companyia.

Programa 1.6.2 Promoció de la salut
Accions

Responsable
Salut Pública i
Consum

Àmbit territorial

Responsable

Àmbit territorial

(3132)
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1.6.2.1

Desenvolupar estratègies de promoció de l’alimentació saludable
i de l’activitat física dins del desplegament de l’Agència de Salut
Pública a Mataró.

Salut Pública i
Consum

Programa 1.6.3 Altres activitats de suport a la salut (3133)

1.6.3.1

1.6.3.2
1.6.3.3
1.6.3.4
1.6.3.5
1.6.3.6
1.6.3.7
1.6.3.8

Accions
Seguiment de la licitació i inici d’obres del CAP Cirera-Molins.
En seguiment, però amb dificultats d’execució per part de la
Generalitat.
Seguiment de la licitació i inici d’obres del CAP Ronda Prim.
En seguiment, però amb dificultats d’execució per part de la
Generalitat.
2a Fase de remodelació del CAP del Camí del Mig, incloent la
creació del servei d’urgències d’atenció primària.
Seguiment del procés d’aprovació i desenvolupament del Pla
Director d’Infraestructures dintre del Pla Estratègic del Consorci
Sanitari del Maresme.
Implantació d’un sistema d’informació de la salut dins del Pla
Municipal de la Salut.
Fer un seguiment de la programació d’activitat a l’hospital de
Mataró en el període estival.
Seguiment dels programes de reducció de llistes d’espera de
l’hospital de Mataró.
Col·laborar amb la Fundació TIC Salut per a la implantació de
projectes de millora de la salut relacionats amb les noves
tecnologies, especialment el desplegament de la televisió digital.

Responsable

Àmbit territorial

Salut Pública i
Consum

Nord

Salut Pública i
Consum

Sud-oest/
CEH

Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum

Sud-oest

Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum

Programa 1.6.4 Protecció de la salut alimentària (3134)

1.6.4.1

Accions
Responsable
Continuar l’homogeneïtzació de procediments de control amb
Salut Pública i
l’Agència de Protecció de la Salut (Generalitat de Catalunya) dins
Consum
del desplegament de l’Agència de Salut Pública a Mataró.

Àmbit territorial

Objectiu 1.7. Promoure actituds de consum responsable i de defensa dels drets del consumidor
Programa 1.7.1 Defensa dels drets del consumidor (4931)
Accions
1.7.1.1

Difondre el nou Codi de Consum a ciutadans i comerciants.

Responsable
Salut Pública i
Consum

Àmbit territorial
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Objectiu 1.8. Millorar la seguretat i el civisme
Programa 1.8.1 Seguretat ciutadana i civisme (1322)

1.8.1.1
1.8.1.2

1.8.1.3

1.8.1.4

1.8.1.5
1.8.1.6
1.8.1.7

1.8.1.8

1.8.1.9
1.8.1.10

Accions
Seguiment i avaluació mensual de l’acompliment de la Carta de
Serveis de la Policia Local.
Execució del Pla de Seguretat Local i presentació del balanç 2010
a la Junta Local de juliol de 2011.
Millorar els nivells de seguretat ciutadana respecte als indicadors
assolits l’any 2010, mitjançant la coordinació de Policia Local i el
Cos de Mossos d’Esquadra, utilitzant com a instruments la Mesa
de Coordinació Policial i la Junta Local de Seguretat.
Consolidació de la policia de proximitat en coordinació amb el
CME, amb la realització d’un mínim de 6.000 entrevistes de la
Policia de Barri als comerços, escoles i altres entitats de la ciutat.
Reducció dels robatoris a l’interior de vehicles en relació a l’any
2010, per tal de contribuir a la millora dels índex delictius a la
ciutat.
Inici de la revisió del Pla de Seguretat Local 2009-2011, durant el
2n semestre de 2011.
Planificació i execució del Pla de control d’oci nocturn, amb la
realització d’un mínim de 200 actuacions.
Millora del coneixement sobre els efectes del consum de drogues
en els joves, amb l’execució del Pla de prevenció de delictes per
consum de drogues, en coordinació amb el Pla municipal de
drogodependències. Realització de 25 sessions formatives a
estudiants d’ESO d’instituts de Mataró.
Durant el 1er trimestre s’han realitzat 2 sessions formatives.
Cal destacar que l’any 2011 el CME actua sols a demanda
dels centres escolars.
Renovació del parc mòbil i material de la Policia Local. Iniciar la
contractació durant el primer trimestre del 2011.
Difusió de consells sobre seguretat a la gent gran.

Responsable
Policia Local

Àmbit territorial

Policia Local i resta
de serveis implicats
Policia Local/
CME
Policia Local/
CME
Policia Local/
CME
Policia Local i resta
de serveis implicats
Policia Local/
CME

Policia Local/
CME/
Salut Pública i
Consum

Policia Local
Policia Local

Programa 1.8.2 Seguretat viària (1331)

1.8.2.1

1.8.2.2

1.8.2.3

1.8.2.4

Accions
Millorar l’educació viària entre els joves, mitjançant la realització
d’un mínim de 200 cursos als centres escolars de la ciutat.
Millorar l’educació viària entre els conductors infractors, com a
mesura que contribueix a reduir el nombre d’accidents, donant
cobertura al 100% de la demanda de cursos alternatius a la
denúncia de trànsit.
Reduir el nivell de contaminació acústica a la ciutat amb
l’execució del Pla de Sorolls, mitjançant el control d’un mínim
de 1.000 vehicles.
Durant el 1er trimestre s’han controlat 41 vehicles. És una
acció que es desenvolupa per campanyes, i amb previsió de
recuperació de l’objectiu.
Millorar els nivells de seguretat viària a la ciutat, disminuint els
accidents amb ferits greus i morts un 25% respecte al 2006,
d’acord amb els objectius del Pla de Seguretat Viària 2008-2011.

Responsable

Àmbit territorial

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Programa 1.8.3 Protecció civil (1341)

1.8.3.1
1.8.3.2

Accions
Aprovació de la revisió del Pla Bàsic d’Emergències Municipal
abans de maig de 2011.
Aprovació de la revisió dels plans específics municipals:
Cavalcada de Reis, Carnestoltes i Revetlla de Sant Joan abans de
maig de 2011.

Responsable

Àmbit territorial

Protecció Civil
Protecció Civil
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1.8.3.3

1.8.3.4

Elaboració i revisió dels plans d’autoprotecció dels edificis
municipals següents: Escola bressol Els Garrofers, CEIP M.
Protecció Civil
Mercè Marçal, Escola d’adults Can Noé i Edifici de
Manteniment.
Disseny dels circuits de coordinació entre els serveis de Protecció
Civil i Llicències durant el primer semestre del 2011, a l’objecte Protecció Civil
d’adaptar l’aprovació dels plans a la normativa vigent.

Programa 1.8.4 Espais naturals (1721)

1.8.4.1
1.8.4.2

Accions
Aprovar abans de juny de 2011 l’actualització dels convenis de
col·laboració amb la Creu Roja, Associació de Defensa Forestal i
Meteomar per tal de garantir les tasques de prevenció al municipi.
Executar la neteja de les franges perimetrals de les urbanitzacions
abans de maig de 2011.

Responsable
Protecció Civil/
Salut Pública i
Consum

Àmbit territorial

Protecció Civil

Zona forestal

Zona marítima i
forestal

Objectiu 1.9. Promoure la cohesió social implicant la ciutadania cap a un civisme actiu i respectar l'espai col·lectiu, millorant la
convivència i les relacions ciutadanes i reduint els actes incívics premeditats.
Programa 1.9.1 Pla d’acció per al civisme a Mataró (2362)

1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.1.3
1.9.1.4
1.9.1.5

1.9.1.6

Accions
Responsable
Donar continuïtat a les intervencions de promoció del civisme i la
Secció de Civisme i
convivència a Rocafonda-El Palau-Escorxador.
Cooperació
Finalitzar la campanya informativa de Civisme a les llars de
Cerdanyola.
Ampliació del Grup de Treball de Civisme amb membres de
Consells Territorials i d’entitats.
Campanya per promoure el civisme a la platja i als espais públics
en general, durant la temporada d’estiu.
Continuar oferint el Programa de Civisme “porta a porta” a les
comunitats de veïns/nes, així com la realització d’accions de
civisme i convivència a l’espai públic
Desplegar més recursos humans per a la mediació de casos dins
de les comunitats de propietaris als barris de Rocafonda i El
Palau, així com establir un grup de coordinació entre els diferents
serveis municipals per a cercar vies de solució als problemes
detectats dins de les comunitats.

Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
Cerdanyola

Secció de Civisme i
Cooperació

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Servei de
Participació
Ciutadana, Servei de
Civisme i
Cooperació, Servei
de Policia Local

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Objectiu 1.10. Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats de les persones dependents i la gent gran fràgil i adaptar i
incrementar els serveis per tal de garantir la seva qualitat de vida
Programa 1.10.1 Agència d'atenció a les persones amb dependència (2331)

1.10.1.1

1.10.1.2
1.10.1.3
1.10.1.4

Accions
Adequació del protocols de seguiment del acord PIA (Programa
Individual d’Atenció) als perfils d’acord amb la integració del
grau I nivell II de la LAPAD (Llei de Promoció d’Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de Dependència).
Elaboració de nous protocols de prescripció vinculats als nous
serveis i prestacions incorporats a la cartera de la LAPAD.
Acabament de les obres de les dependències de Serveis Socials i
Sanitat a l’antiga EUPM, per a millorar l’atenció presencial.
Contactar amb l’Administració competent per tal d’agilitzar el
pagament d’ajudes pendents a les persones amb dependència.

Responsable

Àmbit territorial

Benestar Social

Benestar Social
Servei d’Obres

Cerdanyola

Benestar Social

Objectiu 1.11. Afavorir la participació de la gent gran a la vida activa del municipi, facilitant la seva incorporació a l’agenda
col·lectiva de la ciutat així com la seva circulació per la xarxa d’equipaments i serveis
Programa 1.11.1 Gent Gran (2312)
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1.11.1.1
1.11.1.2
1.11.1.3

Accions
Actualització dels carnets d’usuaris de casals.
Optimització de l’oferta de tallers formatius i activitats ciutat en
els casals municipals de gent gran.
Acabament de les obres de construcció del casal de La Gent
gran al Pla de Bages.

Responsable
Gent Gran

Àmbit territorial

Gent Gran
Servei d’Obres

Cerdanyola

Objectiu 1.12. Impulsar accions dirigides a donar suport als nous models de família en situació de vulnerabilitat i oferir atenció i
protecció als infants i adolescents que es troben en situació de risc social, mitjançant la prestació de serveis i el treball en xarxa
afavorint sempre que sigui possible el manteniment del menor en el seu entorn social i familiar
Programa 1.12.1 Suport a la infància i la família (2311)

1.12.1.1
1.12.1.2
1.12.1.3
1.12.1.4
1.12.1.5
1.12.1.6
1.12.1.7

Accions
Elaboració de propostes d’ intervenció social en l’ àmbit de
l’adolescència d’acord amb els requeriments de la Llei de drets i
oportunitats en la infància i l’adolescència.
Creació de la comissió de treball d’infància i adolescència en el
marc del futur Consell municipal de Benestar social.
Avaluació i revisió dels procediments de treball socioeducatiu
amb la participació de la Inspecció d’Educació de la Generalitat
de Catalunya.
Reiteració de la sol·licitud a la Secretaria de Família de la
Generalitat de Catalunya d’un punt de trobada a la ciutat.
Col·laboració amb l’Espai familiar de l’IME per el disseny
d’actuacions preventives amb menors de 0 a 3.
Disseny de propostes d’ intervenció grupal en l’ àmbit d’infància
i adolescència.
Anàlisi de les necessitats psicoeducatives
de les famílies envers a la criança dels menors al seu càrrec.

Responsable

Àmbit territorial

Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social

Objectiu 1.13. Promoure la prevenció i eliminació de l’exclusió social, treballar per la integració de tots els ciutadans i afavorir la
solidaritat entre els diferents col·lectius de la ciutat
Programa 1.13.1 Promoció social (2321)

1.13.1.1
1.13.1.2
1.13.1.3
1.13.1.4
1.13.1.5
1.13.1.6
1.13.1.7
1.13.1.8
1.13.1.9

Accions
Implementació de l’Observatori de Promoció social de la ciutat
amb la col·laboració de totes les entitats i serveis que participen
en la Taula de Promoció social.
Disseny del projecte d’habitatges d’inclusió per a famílies en
situació d’exclusió social.
Reprogramació del Pla de promoció social per al període 2011.
Disseny i implementació del projecte de capacitació personal i
social adreçat a persones beneficiàries de la Renda Mínima
d’Inserció.
Avaluació i revisió dels procediments de tramitació de la Renda
mínima d’inserció.
Disseny del projecte del diagnòstic psicosociocupacional adreçat
al col·lectiu de persones en fase de vulnerabilitat social.
Reorganització de la primera atenció de l’Oficina d’atenció social
integral.
Estudi i aplicació de propostes d’ intervenció per afavorir
l’apropament de les persones en situació d’ exclusió social severa
als serveis sanitaris.
Desenvolupament de processos d’ intervenció social dirigits a
reduir el nombre de persones que dormen als carrers de la ciutat.

Responsable
Benestar Social/
Servei d’Estudis i
Planificació

Àmbit territorial

Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social

Objectiu 1.14. Promoure els valors lligats a la convivència, la participació democràtica, la diversitat i la tolerància a partir de
l’experimentació i la pràctica quotidiana
18

Programa 1.14.1 Suport a la infància i la família (2311)
Accions

1.14.1.1

1.14.1.2

1.14.1.3

Responsable
Servei de Joventut,
Consolidar el dispositiu d’inscripcions dels Casals d’Estiu.
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Col·laborar amb les entitats de lleure infantil i juvenil de la ciutat. Dona i Nova
Ciutadania
Millorar la prestació de l’Espai Infants i Famílies a través del Pati
Obert a l’EB Rocafonda, espai públic, i EB Els Menuts, l’Espai
IME
de Criança i tallers per a famílies.

Àmbit territorial

Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador

Objectiu 1.15. Ampliar i optimitzar el conjunt d’àmbits d’informació i assessorament amb la implantació de serveis especialitzats
en tots els àmbit d’interès de la ciutat
Programa 1.15.1 Joventut (2341)
Accions
1.15.1.1

Consolidar la xarxa d’espais d’estudi en època d’exàmens i
estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta.

1.15.1.2

Impulsar l’Oficina d’Emancipació Juvenil.

1.15.1.3

Posar en funcionament la nova seu del Telecentre.

1.15.1.4

Potenciar l’associacionisme juvenil.

1.15.1.5

1.15.1.6

1.15.1.7
1.15.1.8

1.15.1.9

Continuar gestionant els Espais Joves de la ciutat.

Millorar el Servei de l’Espai Jove de Rocafonda a través d’un nou
contracte que ampliï les dedicacions horàries dels educadors/es
que treballen amb els i les adolescents, i obrir l’espai Jove als
espais públics, així com al barri del Palau.
Continuar prestant el projecte de millora social i educativa “pati
obert” a l’Escola Rocafonda”
Millorar la col.laboració amb les entitats que tenen presència
territorial als barris de Rocafonda i El Palau per a potenciar la
realització d’accions d’esport i lleure dirigides al jovent
Realització d’accions d’intervenció socioeducativa i de treball
comunitari amb jovent amb menys oportunitats, a través del
projecte “Fes-te el carrer”

Programa 1.15.2 Dona

1.15.2.1

1.15.2.2

Responsable
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania

Àmbit territorial

CEH

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania

Cerdanyola/
Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador/
Nord

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania

Rocafonda, El
Palau

IME

Rocafonda

IE

Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania, IE, IME,
Salut Pública

Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador

Responsable

Àmbit territorial

(2342)

Accions
Reformular el model de CIRD (Centre d’Informació i Recursos
per a les Dones) prioritzant la promoció d’actuacions en l’àmbit
de les polítiques d’igualtat i gènere i establint mecanismes de
complementarietat amb la xarxa de recursos de la ciutat.
Ubicació d’un Centre d’Intervenció especialitzada per a la
intervenció amb víctimes de maltractaments i violència masclista.
El departament de Benestar Social i Família està
reconsiderant la ubicació d’aquest recurs per temes
pressupostaris. Nou termini: 3r Trimestre.

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
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1.15.2.3

1.15.2.4

1.15.2.5

1.15.2.6

1.15.2.7

1.15.2.8

1.15.2.9

1.15.2.10

Trasllat del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones al
Centre de Tres Roques.

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Consolidar les accions de prevenció de la violència masclista fent Servei de Joventut,
èmfasi en al població jove.
Dona i Nova
Ciutadania
Realitzar campanyes d’informació i sensibilització vers la
Servei de Joventut,
igualtat de gènere.
Dona i Nova
Ciutadania
Foment de participació activa de les dones de la ciutat a través de Servei de Joventut,
les TIC.
Dona i Nova
Ciutadania
Ampliar i millorar els recursos d’atenció a les dones víctimes de Servei de Joventut,
violència amb acords supramunicipals.
Dona i Nova
Ciutadania
Promoure l’autonomia i l’apoderament de les dones a través del Servei de Joventut,
treball de grup, activitats i tallers.
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Incidir en la formació amb perspectiva de gènere (coeducació,
Dona i Nova
violència ...) als diferents agents presents al territori.
Ciutadania
Servei de Joventut,
Iniciar el projecte de millora social “Dones amb Empenta”
Dona i Nova
Ciutadania

Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador

Objectiu 1.16. Facilitar la integració i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la ciutadania i de la pròpia identitat
de la societat acollidora
Programa 1.16.1 Pla Municipal per a la Nova Ciutadania (2351)

1.16.1.1

1.16.1.2

1.16.1.3

1.16.1.4

1.16.1.5

1.16.1.6

1.16.1.7

1.16.1.8

1.16.1.9

1.16.1.10

Accions
Desenvolupament de programes i actuacions previstes al Pla
municipal per a la Nova Ciutadania, en coordinació amb els
serveis i organismes autònoms i en consens amb les entitats
ciutadanes.
Desenvolupar el Programa d’Acollida des d’una perspectiva
transversal i en col·laboració amb la xarxa d’entitats d’acollida.

Responsable

Àmbit territorial

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Consolidació de les actuacions dirigides a l’atenció i
Servei de Joventut,
acompanyament del procés de reagrupament familiar des d’una
Dona i Nova
perspectiva integral.
Ciutadania
Consolidar els cursos de català per a nouvinguts en coordinació
Servei de Joventut,
amb les entitats conveniades i els Centres de Formació d’Adults. Dona i Nova
Ciutadania
Consolidació de programes d’inserció sociolaboral dirigits a joves Servei de Joventut,
en risc d’exclusió social.
Dona i Nova
Ciutadania
Impuls d’actuacions per a la promoció d’espais d’interrelació
Servei de Joventut,
entre els joves de la ciutat a través de nous llenguatges (música,
Dona i Nova
arts escèniques, història, etc.).
Ciutadania
Consolidació de les accions per a la promoció social de les dones Servei de Joventut,
nouvingudes en els àmbits sociosanitari i sociolaboral.
Dona i Nova
Ciutadania
Impuls d’accions per a l’atenció de les dones nouvingudes des
Servei de Joventut,
d’una perspectiva psicosocial.
Dona i Nova
Ciutadania
Desenvolupament de mecanismes de coordinació amb les entitats Servei de Joventut,
per al desenvolupament d’accions de sensibilització.
Dona i Nova
Ciutadania
Desenvolupament del Programa de sensibilització Intercultural.
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
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1.16.1.11

1.16.1.12

Consolidar el programa de Comunicació Intercultural d’acord
amb la realitat actual i potenciant la seva implicació en les
accions relacionades amb l’acomodació de les persones
nouvingudes i d’altres serveis municipals.
Millorar els circuits d’acollida de població nouvinguda a través de
la incorporació de l’acollida lingüística a l’Escola d’Adults de
Can Noé, i a través del conveni amb Creu Roja Mataró.

Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania
Servei de Joventut,
Dona i Nova
Ciutadania, IME

Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador

Objectiu 1.17. Garantir la normalització de la prestació dels serveis i la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes
Programa 1.17.1 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador (9247)

1.17.1.1

Accions
Mantenir l’Oficina de La Llei de Barris com a centre d’ajut i
col·laboració per a l’impuls a la rehabilitació i supressió de
barreres arquitectòniques.

Responsable
Habitatge

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador/
Cerdanyola

Objectiu 1.18. Facilitar l’accés a la cultura a tota la ciutadania
Programa 1.18.1 Biblioteques i arxius (3321)

1.18.1.1

1.18.1.2
1.18.1.3
1.18.1.4

Accions

Responsable

Seguiment de les obres de la Biblioteca Antoni Comas.

IMAC

Desenvolupar el model de sistema bibliotecari de La Biblioteca
Municipal de Mataró, xarxa local de les biblioteques públiques
de la ciutat.
Potenciar la biblioteca digital.
Consolidar l’oferta de clubs de lectura.

Programa 1.18.2 Activitat museística

1.18.2.1
1.18.2.2
1.18.2.3
1.18.2.4

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador/CEH

IMAC
IMAC
IMAC

(3331)

Accions
Acabament de les obres de rehabilitació al museu Can Serra per
la millora museogràfica i exposicions permanents.
Treballar conjuntament amb la Fundació Vilaseca per l’obertura
de la part del gènere de punt del futur Museu de Mataró de Can
Marfà.
Fomentar la difusió del fons del museu.
Consolidar la Nau Gaudí com a espai expositiu del Fons del
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró-Col·lecció Lluís
Bassat.

Responsable
IMAC/
Servei d’Obres
IMAC

Àmbit territorial
CEH
CEH

IMAC
IMAC

CEH

Responsable

Àmbit territorial

Programa 1.18.3 Arts visuals i cinema (3332)

1.18.3.1
1.18.3.2

Accions
Ofertar una programació coherent i coordinada de cinema en
versió original a la ciutat.
Treballar pel foment de l’art contemporani i dels artistes
emergents.

IMAC
IMAC

Programa 1.18.4 Promoció cultural (3341)

1.18.4.1

Accions
Potenciar la difusió cultural mitjançant les noves tecnologies.

Responsable
IMAC

Àmbit territorial

Responsable

Àmbit territorial

Programa 1.18.5 Arts escèniques (3351)
Accions
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1.18.5.1

Posta en marxa el Centre de creació d’arts escèniques Can
Gassol.

IMAC

1.18.5.2
1.18.5.3
1.18.5.4

Oferir una programació d’arts escèniques de qualitat.
Fomentar la creació de les arts escèniques.
Apostar pels cicles de nous llenguatges.

IMAC
IMAC
IMAC

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador/ CEH

Programa 1.18.6 Arqueologia i patrimoni (3361)

1.18.6.1
1.18.6.2

Accions
Posar en marxa el nou magatzem d’arqueologia.
Fomentar la difusió del fons arqueològic.

Responsable
IMAC
IMAC

Àmbit territorial

Responsable

Àmbit territorial

Programa 1.18.7 Cultura popular i tradicional (3381)

1.18.7.1

Accions
Treballar per adaptar-nos a les noves legislacions en matèria
d’espectacles al carrer i pirotècnia.

IMAC

Objectiu 1.19. Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el
benestar, i la implicació de les persones en la vida social
Programa 1.19.1. Administració General (3401)

1.19.1.1
1.19.1.2

Accions
Posada en marxa de la primera fase de l’Observatori de l’Esport
Mataroní.
Posada en marxa de l’Arxiu històric esportiu de la ciutat.

Responsable

Àmbit territorial

Institut d’Esports
Institut d’Esports

Programa 1.19.2 Esport de competició (3411)

1.19.2.1
1.19.2.2

Accions
2a fase del Pacte pel Futbol de Mataró: establir el Model Mataró
de Futbol Base.
Aplicació del pla d’esponsorització: inici campanya Junts per
l’Esport de Mataró.

Responsable

Àmbit territorial

Institut d’Esports
Institut d’Esports

Programa 1.19.3 Esport de lleure (3413)

1.19.3.1
1.19.3.2

Accions
Responsable
Senyalització del Camí de l’Alzheimer com a circuit permanent. Institut d’Esports
Redacció d’un Pla Director del Parc Esportiu de Figuera Major al
Institut d’Esports
Camí dels Contrabandistes.

Àmbit territorial
Nord

Objectiu 1.20. Dotar a la ciutat dels equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanes la pràctica d’activitats
esportives
Programa 1.20.1 Edificis, instal·lacions i elements de suport (3421)

1.20.1.1
1.20.1.2
1.20.1.3
1.20.1.4
1.20.1.5

Accions
Establir un pla d’estalvi energètic a les instal·lacions esportives
municipals.
Definició del Pla d’usos de l’edifici de l’antic Club Nàutic.
Concreció del Pla d’usos i del finançament del nou equipament
de la zona del Triangle Molins.
Actuacions del Pla de millora i manteniment de les instal·lacions
esportives municipals arrel auditoria (2011).
Inauguració i posada en funcionament del nou Circuit Municipal
de BMX al Palau.

Responsable

Àmbit territorial

Institut d’Esports
Institut d’Esports

CEH

Institut d’Esports

Nord

Institut d’Esports
Institut d’Esports

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
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EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic

Objectiu 2.1 Desenvolupar el Pla General en compliment del model de ciutat del govern
Programa 2.1.1 Planejament

2.1.1.1

2.1.1.2
2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

2.1.1.10
2.1.1.11

2.1.1.12

2.1.1.13
2.1.1.14

(1513)

Accions
Manteniment de l’equilibri territorial dels tres terços: l’urbà, el
forestal i l’agrícola amb els límits actuals de sòl no urbanitzable
com a model del Pla General d’Ordenació i d’estratègia de futur.
Manteniment de l’estratègia de moderació del creixement
residencial evitant la seva expansió per sobre els límits de
l’autopista i en el sòl urbanitzable de la Riera de Sant Simó.
Completar les estratègies urbanístiques per la millora dels usos
de sòl urbà i urbanitzable del Pla General.
Incorporar al planejament les eines per la regeneració del teixit
productiu de la ciutat, garantint el manteniment d’activitats
industrials, comercials i terciàries i contribuint a la creació de
noves activitats productives vinculades a les noves tecnologies, a
la recerca, a la comunicació, a la formació, i als serveis d’alt
valor afegit, tot ajudant a la reconversió i millora de la indústria
tradicional.
Aprovació definitiva de l’adaptació de sòl no urbanitzable del
Pla General a la nova Llei d’Urbanisme i als Plans Director del
Sistema Costaner i Territorial Metropolità, que reforcen i
augmenten la protecció i el caràcter únic de les Cinc Sènies dins
l’àmbit comarcal.
Aprovació provisional del Catàleg de masies i cases rurals amb
la definició d’usos de la Llei d’Urbanisme per fer possible el seu
manteniment i posada en valor.
Redacció del Pla Estratègic de les Cinc Sènies del paisatge i
millora de la protecció, amb la participació de la comissió de
seguiment (que tindrà com a convidat a la FAVM), amb els
objectius i criteris de millora de les infraestructures agrícoles i la
qualitat i conservació dels espais forestals d’interès natural del
municipi i dels espais lliures que integren l’anella verda de la
ciutat.
Aprovació del text refós per de la Modificació de Pla General
dels Entorns Biada (Tetuan, Biada, Goya) amb l’objectiu de
disposar de sòl per equipaments educatius, zones verdes,
habitatges, altres usos terciaris i reconstrucció de la nau i
xemeneia Fàbregas de Caralt.
Aprovació del text refós del àmbit de Lepanto – Churruca, El
Rengle amb l’objectiu de disposar de sòl per una nova escola al
Centre.
Aprovació definitiva de la modificació del Pla General en l’àmbit
de Lo Bassal amb l’objectiu de millorar el sistema de
sanejament.
Aprovació definitiva de la delimitació de la Trama Urbana
Consolidada (TUC).
Aprovació inicial i provisional del Pla de Millora Urbana de la
Riera de Cirera, per l’obtenció d’habitatges, terciari i zones
verdes al voltant de la futura escola Marta Mata a construir per la
Generalitat.
Aprovació provisional del projecte d’urbanització i del projecte
de reparcel·lació del PMU de la Riera de Cirera.
Desenvolupar l’estratègia definida per a la zona de la Carretera
de Cirera i el sector C1( Hospital, Mataró Parc)

Responsable

Àmbit territorial

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Nord

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Nord

Nord
Nord
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2.1.1.15

2.1.1.16

2.1.1.17
2.1.1.18
2.1.1.19

2.1.1.20

Desenvolupar l’estratègia definida per a la redacció d’un Pla
Director de l’Eix cultural, comercial i ciutadà de la Riera Rambla que s’inicia a la Ronda Barceló i acabaria a les rieres de
Figuera Major i Cirera.
Desenvolupar l’estratègia definida per a la redacció d’un Pla
Director del Sorrall amb l’objectiu de revisar els usos actuals i
obtenir un sector sostenible per equipaments i activitat
residencial i terciària a l’entorn d’un pulmó verd, amb la
participació activa del consell territorial de la zona.
Actualització parcial de la cartografia del Pla General de Mataró
amb la incorporació del Planejament vigent (modificacions i del
planejament sectorial.)
Anàlisis del estat d’execució del planejament d’iniciativa
privada del Pla General.
Actualització de la informació urbanística del web municipal.
Aprovació provisional de la MPG de la línea d’afectació com a
vial corresponent als patis de les cases del Callao per eliminarla.
Per acord amb els residents s’ha anul·lat l’acció. Proposta de
solució: Preveure la desafectació en una futura revisió de
PG.

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

CEH/
Nord

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Cerdanyola

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Urbanisme

CEH

Objectiu 2.2 Impulsar la conservació del patrimoni arquitectònic
Programa 2.2.1 Arqueologia i protecció del patrimoni (3361-Arqueologia i patrimoni)

2.2.1.1
2.2.1.2

2.2.1.3
2.2.1.4

Accions
Seguiment de les obres de la Basílica de Santa Maria.
Supervisió i seguiment del projectes i de les obres dels edificis
inclosos en el Pla Especial de protecció del patrimoni
arquitectònic.
Aprovació del projecte tècnic de l’àmbit de Can Cruzate que
faci possible la continuació de les prospeccions i nous estudis
arqueològics.
Proposta d’actualització i nous criteris per la posada al dia dels
premis Puig i Cadafalch.

Responsable
Urbanisme

Àmbit territorial
CEH

Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

CEH

Urbanisme

Objectiu 2.3 Proveir/ Dotar la ciutat amb nous equipaments públics adequats a les necessitats del ciutadans
Programa 2.3.1 CEIP's (3212)

2.3.1.1

Accions
Impuls i seguiment de les obres de la nova escola pública Marta
Mata.
Les obres les ha d’iniciar la Generalitat. No es disposa de
calendari.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Obres

Nord

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Obres

Nord

Programa 2.3.2 Centres d'Educació Especial (3245)

2.3.2.1

Accions
Acabament de les obres del Centre Arboç amb conveni amb la
Generalitat.

Programa 2.3.3 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic (3361-Arqueologia i patrimoni)

2.3.3.1

2.3.3.2

Accions
Acabament de les obres de rehabilitació de la Nau petita de Can
Marfà per la instal·lació del conjunt museogràfic de la fundació
Vilaseca.
Acabament de les obres de rehabilitació de la nau gran de Cabot
i Barba al carrer de Cosme Churruca, com a seu de Serveis
Territorials de la Generalitat.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Obres

CEH

Servei d’Obres

CEH
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2.3.3.3

2.3.3.4

2.3.3.5
2.3.3.6
2.3.3.7
2.3.3.8

Acabament de les obres de rehabilitació de la nau petita de
Cabot i Barba per a la seva adequació per a Telecentre i
equipament social.
Acabament de les obres de rehabilitació de l’edifici modernista
de l’escorxador com a seu de la Biblioteca Pública Antoni
Comas. Llei de Barris.
Redacció del projecte de mobiliari de la Biblioteca Pública
Antoni Comas amb recursos de la Diputació.
Redacció del projecte executiu de reparació de teulada i
estructura de Ca l’Isidre de la Bomba.
Redacció del projecte executiu de reparació de la Sala de
pintures de Can Palauet.
Redacció del Pla Director de les Esmandies.

Servei d’Obres

Servei d’Obres

Servei d’Obres

CEH
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Servei d’Obres

Sud-oest

Servei d’Obres

CEH

Servei d’Obres

Sud-oest

Responsable

Àmbit territorial

Programa 2.3.4 Jardineria i zones verdes (1711)

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3
2.3.4.4

Accions
Determinació de les directrius del futur Pla Director del Parc
Central.
Reubicació de l’estàtua d’Antonio Machado a la rotonda i
adequació del parterre del costat de l’escola d’acord amb el
mural que s’ha de col·locar a la façana.
Aprovació projecte de la millora dels accessos al pati de Can
Marchal
Col·locació de tanca de protecció i millora de la zona de jocs de
l’Esplanada.

Manteniment i Serveis CEH
Manteniment i Serveis Nord
Manteniment i Serveis CEH
Manteniment i Serveis CEH
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

2.3.4.5

Execució de les obres de millora dels espais lliures del grup de
Les Santes. Llei de Barris.

Servei d’Obres

2.3.4.6

Redacció del projecte executiu de reforma del Parc de
l’Escorxador. Llei de Barris.

Servei d’Obres

2.3.4.7

Redacció del projecte executiu de reforma de la Plaça de Joan
XXIII. Llei de Barris.

Servei d’Obres

2.3.4.8

Redacció del projecte executiu d’enderroc de local i recuperació
de l‘espai per zona verda a la ronda de Leopoldo O’Donnell.

Servei d’Obres

Sud-oest

Responsable

Àmbit territorial

Objectiu 2.4 Mantenir la xarxa viària en condicions d’ús
Programa 2.4.1 Vies públiques (1551)

2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.1.8

Accions
Aprovació del projecte executiu per la renovació de paviments a
executar en properes anualitats.
Acabament de les obres de millora de l’accessibilitat de diverses
cruïlles a Cerdanyola.
Redacció de l’avantprojecte de la ronda de Leopoldo O’Donell.
Redacció de l’avantprojecte d’un tram de la ronda de Sant
Oleguer.
Redacció de l’avantprojecte del carrer de Nicolau Guanyabens.
Execució de les obres de renovació del clavegueram dels carrers
de la Gatassa i de Manuel Fradera i Llanes.
Execució de la renovació del clavegueram del carrer de la Unió
entre la ronda de Francesc Macià i el carrer d’Iluro.
Execució de la renovació del clavegueram del carrer de Don
Quixot.

Manteniment i Serveis
Manteniment i Serveis Cerdanyola
Servei d’Obres

Servei d’Obres

Sud-oest
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador
Nord

AMSA

Sud-oest

AMSA

CEH

AMSA

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Serveis d’Obres
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2.4.1.9

2.4.1.10

2.4.1.11

2.4.1.12

Executar la millora de diversos carrers de la ciutat: Carrer del
Parc, de la Gatassa, del Berguedà, vorera carrer d’Euskadi, Tras
Santa Anna, del Camí Ral (entre Sant Antoni i Sant Pere), de
Miquel Biada (entre ronda de Joan Prim i carrer de Pompeu
Fabra), de Vasco Núñez de Balboa, passeig de Carles Padrós des
del desviament fins al triangle....
Execució de les obres de renovació del clavegueram de diversos
carrers de la ciutat: de Pau Casals, del Berguedà, del Parc, de
Miquel Biada i del passeig Carles padrós.
Execució de les obres en la xarxa d’aigua potable als carrers de la
Riera de Cirera, Riera de Figuera Major, de la Unió (entre la
ronda Francesc Macià i el carrer d’Iluro), av. de la Gatassa,
carrer de Manuel Fradera i Llanes, de Nicolau Guanyabens, del
Berguedà, passeig de Carles Padrós, carrer del Mossèn Josep
Molè, de Gibraltar i de Miquel Biada.
Execució de les obres en la xarxa de reg als carrers d’Alarona, de
la Via Sèrgia, de la Via d’Europa, de Ciutat Freta, de Ferran II el
Catòlic, Riera de Figuera Major, Camí Ral/Sant Valentí.

Cerdanyola/
Manteniment i Serveis CEH/
Sud-oest/Nord

AMSA

Cerdanyola/
Nord/CEH

AMSA

Ciutat

AMSA

Sudoest/Nord/
CEH

Objectiu 2.5. Vetllar per la vida útil dels equipaments municipals
Programa 2.5.1 Edificis, instal·lacions i elements de suport (9207)
Accions

Responsable
Manteniment i
Serveis/
Gestió Econòmica

Àmbit territorial

Accions

Responsable

2.6.1.1

Creació del grup de treball d’horts escolars i horts urbans.

Medi Ambient i
Sostenibilitat/IME

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

2.6.1.2

Coordinació de la Comissió de Qualitat de platges.

2.6.1.3

Implantació i difusió de la cartografia de l’Alguer de Mataró
realitzada per la Diputació de Barcelona.

2.6.1.4

Participació en la “Xarxa de governs locals+Biodiversitat 2010”.

2.6.1.5

Aprovació dels nous límits del Parc Montnegre i el Corredor en
el terme municipal de Mataró.

2.5.1.1.

Redacció de l’inventari d’edificis municipals i posada en
funcionament del mòdul de gestió pel seu manteniment eficient..

Objectiu 2.6. Protecció i millora del medi ambient
Programa 2.6.1 Espais naturals (1721)

Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat

Programa 2.6.2 Pla d'Acció i Seguiment de l'Agenda 21 (1722)

2.6.2.1
2.6.2.2
2.6.2.3

Accions
Realitzar la 2a avaluació del Pla de lluita contra el canvi climàtic
– Agenda 21 i càlcul dels indicadors i controls ambientals del
municipi.
Realitzar el 1r informe d’implantació del Pla d’acció per a
l’energia sostenible per a la Unió Europea.
Millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en les dependències
municipals.

2.6.2.4

Formació en l’àmbit ambiental del personal municipal en el
desenvolupament de les tasques pròpies de treball.

2.6.2.5

Disseny i implantació del Pacte ciutadà pel clima.

2.6.2.6

Posada en funcionament de la Casa Capell, espai per a la
sostenibilitat.

Responsable

Àmbit territorial

Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat/
Recursos Humans
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
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2.6.2.7

Implantació d’una deixalleria mòbil a la ciutat.

2.6.2.8

Redacció i aprovació del Pla de prevenció de residus municipals
amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

Manteniment i Serveis
Manteniment i
Serveis/
Medi Ambient i
Sostenibilitat

Objectiu 2.7 Garantir la mobilitat i el transport públic
Programa 2.7.1 Seguretat viària (1331)

2.7.1.1
2.7.1.2
2.7.1.3
2.7.1.4
2.7.1.5
2.7.1.6
2.7.1.7
2.7.1.8
2.7.1.9
2.7.1.10
2.7.1.11
2.7.1.12

Accions
Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de Mobilitat
Urbana en els projectes de vialitat.
Posar en funcionament el registre municipal de bicicletes abans
del mes d’abril de 2011.
Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants
i les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Pla de Mobilitat
Urbana de la ciutat.
Implantació d’elements de gestió de la mobilitat, amb l’objectiu
de millorar la seguretat viària de vehicles i vianants.
Millora de la visibilitat de les cruïlles, mitjançant l’augment de
l’oferta d’aparcament per motos en calçada.
Avaluació de l’impacte de la construcció de les noves Rondes de
Mataró sobre la mobilitat de la ciutat, mitjançant les reunions de
la Comissió de seguiment.
Execució del Pla de manteniment semafòric a la ciutat, d’acord
amb el plec de condicions del contracte.
Execució del Pla de manteniment de la senyalització viària a la
ciutat, d’acord amb el plec de condicions del contracte.
Execució dels treballs de millora de la mobilitat als polígons
industrials abans del mes de novembre de 2011 (senyalització
horitzontal i vertical).
Adhesió i coordinació dels actes de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2011.
Impuls a la implantació de camins escolars a la ciutat, presentant
una proposta concreta abans de l’inici del curs escolar 20112012.
Estudiar les possibilitats per millorar l’accessibilitat amb
transport públic al sector del Rengle.

Responsable

Àmbit territorial

Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat/Obres/
Manteniment i
Serveis/PUMSA
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat/IME
Mobilitat

Programa 2.7.2 Transport (1332)

2.7.2.1
2.7.2.2
2.7.2.3

Accions
Instal·lar 8 noves marquesines per al transport col·lectiu abans
del mes d’agost de 2011.
Aprovar la modificació de l’Ordenança municipal del servei
d’autotaxi abans del mes de juliol de 2011.
Mantenir el nivell de qualitat percebuda en el transport urbà de
viatgers en valors equivalents a l’any 2010.

Responsable

Àmbit territorial

Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat

Programa 2.7.3 Aparcaments (1334)

2.7.3.1

2.7.3.2
2.7.3.3

Accions
Inici de la construcció de l’aparcament sota l’equipament públic
del carrer de Joan Maragall, amb un total de 50 places
disponibles gestionades per GINTRA. Acció condicionada a
l’obtenció de finançament de la Generalitat per habitatges de
protecció oficial.
Problemes per obtenir finançament per a la construcció dels
habitatges.
Realitzar un estudi per optimitzar la gestió del servei de retirada
de vehicles de la via pública i dels dipòsits de vehicles.
Realització de campanyes de màrqueting per a rendibilitzar, ja
sigui per lloguer o per venda, els aparcaments de GINTRA.

Responsable

Àmbit territorial

GINTRA

Cerdanyola

GINTRA
GINTRA
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Objectiu 2.8 Augmentar i millorar les competències del capital humà del territori, fomentar la orientació i la formació al llarg de
la vida
Programa 2.8.1 Formació (2411)

2.8.1.1

2.8.1.2

2.8.1.3

Accions
Mantenir les accions formatives de caràcter ocupacional per tal
de millorar la capacitació professional i les competències dels
treballadors/es en situació d’atur fent especial incidència en la
formació en sectors emergents
Desenvolupar les actuacions a nivell de formació contínua per
tal de millorar les competències professionals dels treballadors/es
en actiu.
Taula de coordinació i planificació de la formació
professional a Mataró: Elaboració del Pla de capacitació que
englobi tota l’activitat formativa professionalitzadora vinculada
amb l’activitat econòmica de la ciutat pel curs 2011-2012.

Responsable
IMPEM

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM/
IME

Programa 2.8.2 Formació- treball (2412)

2.8.2.1

2.8.2.2
2.8.2.3

Accions
Desenvolupar la Casa d’Oficis “Tecnoficis” adreçada a 40 joves
menors de 25 anys en situació d’atur, especialitats TIC i
audiovisuals.
Dur a terme les accions formatives professionalitzadores
adreçades a les 218 persones contractades per via plans ocupació
en aquest període.
Impulsar les actuacions del programa ILO-QUID d’acord amb el
mapa de necessitats formatives elaborat l’any 2010.

Responsable
IMPEM

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM

Objectiu 2.9 Aprofundir en la qualitat de l’ocupació i augmentar l'ocupabilitat de les persones, afavorint la igualtat d’oportunitats
en un mercat de treball
Programa 2.9.1 Informació-orientació (2413)

2.9.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3

2.9.1.4

Accions
Impulsar itineraris d’inserció sociolaboral adreçats a joves amb
especials dificultats d’inserció i donar suport a la transició
escola-treball.
Desenvolupar actuacions per donar a conèixer el mercat laboral
actual, les noves ocupacions, les ocupacions en transformació i
les emergents.
Incrementar el suport a les persones que pateixin les
conseqüències de la crisi econòmica i de l’augment de l’atur
mitjançant el nou programa de les Aules Actives.
Desenvolupar actuacions per un mercat de treball inclusiu que
doni suport als col·lectius més desfavorits com són els perceptors
de la RMI (renda Mínima d’Inserció).

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM

IMPEM
IMPEM/
Benestar Social

Programa 2.9.2 Intermediació laboral (2414)

2.9.2.1

2.9.2.2

Accions
Mantenir i enfortir les accions d’intermediació (borsa de treball)
amb les empreses, incrementant la prospecció i donant a
conèixer la cartera de serveis.
Desenvolupar el programa ocupacional de “Treballs als barris”
pel període 2010-2011 als barris de Cerdanyola, Rocafonda i
Palau – Escorxador.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

Cerdanyola/
IMPEM

Rocafonda, el
Palau, Santes-

Escorxador
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2.9.2.3
2.9.2.4

Desenvolupar els plans de Responsabilitat Social a les empreses
de la ciutat i en especial als gremis i associacions empresarials,
implementant mesures concretes de conciliació laboral, personal IMPEM
i familiar, plans d’igualtat d’oportunitats, etc.
Traslladar el servei d’ocupació jove a la Nau Cabot i Barba.
IMPEM

CEH

Objectiu 2.10 Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents
polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i
augmentar la competitivitat de l’economia en l’àmbit territorial
Programa 2.10.1 Pacte Local per l'Ocupació (2415)

2.10.1.1

Accions
Crear l’Agència per al desenvolupament econòmic i l’ocupació al
Maresme, ADEM, conjuntament amb el Consell Comarcal del
Maresme, els municipis de la comarca i els agents
socioeconòmics implicats.
Pendent que el Consell Comarcal validi la fórmula jurídica
més adient per la realitat de la comarca. Nou termini: 2n
semestre.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM/Ajuntament/
Consell Comarcal
Maresme

Maresme

Responsable

Àmbit territorial

Objectiu 2.11 Difusió i recolzament de la cultura emprenedora
Programa 2.11.1 Emprenedors (4331)

2.11.1.1

2.11.1.2

2.11.1.3
2.11.1.4
2.11.1.5

Accions
Motivació i sensibilització vers la cultura emprenedora:
estimular el comportament emprenedor en els centres educatius
als estudiants des de la primària fins la universitat, i als
estudiants de programes de formació ocupacional, com la
Tecnoescola o els programes de qualificacio professinal inicial,
PQPI.
Creació d’empresa: acompanyament i assessorament a les
persones emprenedores en el seu procés d’anàlisi de viabilitat del
seu projecte empresarial juntament amb col·laboradors i
professionals externs.
La incubadora: procés d’ acollida i acompanyament de
projectes empresarials de base tecnològica, per a la seva
acceleració i consolidació.
La preincubadora: Consolidar l’activitat de la Preincubadora en
la Seu del Rengle de TCM (TeconCampusMataró)
Xarxa de talent : Consolidar la Xarxa de Talent de TCM a la
ciutat i al territori que actuï com una borsa de treball i relacions
especialitzada en l’àmbit TIC.

TCM

TCM

TCM

TCM

Sud-oest

TCM

Objectiu 2.12 Estimulació de la competitivitat del teixit productiu
Programa 2.12.1 Serveis estratègics per les PIMES (4332)

2.12.1.1
2.12.1.2
2.12.1.3

2.12.1.4

2.12.1.5

Accions
Apropament al teixit empresarial de la ciutat dels serveis per la
seva projecció en matèria d’internacionalització, innovació,
cooperació i orientació estratègica.
Formació adreçada al teixit empresarial amb l’objectiu de
millorar la competitivitat de la PIME i microempresa de la ciutat.
Apropament del finançament a les empreses: informació i
assessorament per a l’accés a subvencions, concursos, productes
financers, capital privat., etc.
Elaboració, conjuntament amb la Unió de Pagesos, del Pla
d’actuacions que es derivi del Pla estratègic sobre el futur de
l’activitat econòmica agrària a l’espai de les Cinc Sènies.
Inici de l’encàrrec per l’estudi / Pla estratègic. Nou termini:
Maig 2011.
Execució de les mesures del Pla d’acció dels Polígons industrials.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM
IMPEM

IMPEM

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

IMPEM
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2.12.1.6
2.12.1.7

2.12.1.8
2.12.1.9

Impuls de la Comissió Interdepartamental de promoció de
l’activitat industrial als polígons de la ciutat.
Posar en funcionament el Servei d’Allotjament per les Entitats
Empresarials de la ciutat, SAEE, a l’edifici del carrer Herrera.
Dinamitzar la comunitat empresarial a l’entorn de TCM
(TecnoCampusMataró), generant sinèrgies amb l’entorn
territorial.
Consolidar la cartera de serveis d’innovació i transferència de
tecnologia per a empreses del territori.

IMPEM
IMPEM

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

TCM

Sud-oest

TCM

Programa 2.12.2 Clústers (4333)

2.12.2.1

Accions
Concretar i desenvolupar polítiques sectorials sota els eixos
vertebradors de la innovació, la cooperació i la capacitació,
prioritzant: el tèxtil, el comerç, el sector marítim-nàutic, el
turisme i la hostaleria, la construcció i afins, l’agricultura, els
serveis d’atenció a les persones, la salut, les TIC i l’audiovisual.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM/
TCM

Programa 2.12.3 Economia cooperativa (4334)

2.12.3.1

Accions
Desenvolupament del pla de promoció de l’economia
cooperativa a Mataró.
Encara no s’ha publicat la convocatòria de subvencions
corresponent. Nou termini: 2n semestre 2011.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

Objectiu 2.13 Impulsar el Parc Tecnocampus, la gran aposta de la ciutat per un nou model de desenvolupament econòmic lligat al
coneixement, la recerca i la innovació per tal d’esdevenir més competitius, i atreure talent i capital.
Programa 2.13.1 TecnoCampusMataró (3251-Ensenyament Universitari)

2.13.1.1
2.13.1.2
2.13.1.3
2.13.1.4
2.13.1.5
2.13.1.6
2.13.1.7
2.13.1.8

Accions
Consolidar l’activitat a la seu del TCM, desplegant i gestionant
els serveis generals sobre l’espai.
Potenciar l’activitat dels centres universitaris en la Seu del TCM,
posicionant-los nacional i internacionalment sota la marca TCM.
Desplegar el segon curs dels estudis d’infermeria i estudiar la
viabilitat de noves titulacions de formació continuada vinculades
a la Facultat de Salut i Benestar del TCM.
Potenciar i consolidar els grups de recerca del TCM i la seva
activitat de transferència i innovació.
Consolidar els centres extramurs del parc, a través de la Nau
Minguell com a Centre especialitzat en audiovisual.
Consolidar l’activitat de la Incubadora i la preincubadora en la
seu del TCM.
Consolidar els procediments per a la instal·lació efectiva
d’empreses, institucions i activitat comercial a la seu del TCM.
Implementació i posada en marxa de nous màsters oficials.
Estudiar la viabilitat d’ofertar noves titulacions oficials.

Responsable

Àmbit territorial

TCM

Sud-oest

TCM

Sud-oest

TCM
TCM

Sud-oest

TCM

CEH

TCM

Sud-oest

TCM

Sud-oest

TCM

Objectiu 2.14 La dinamització del sector comercial de la ciutat, fent especial atenció al comerç urbà, inclosa la dels mercats
municipals, mitjançant la realització d’accions específiques.
Programa 2.14.1 Mercats (4311)

2.14.1.1

Accions
El nou Mercat de la Plaça de Cuba: gestió i dinamització del
nou equipament comercial amb la participació dels diferents
agents comercials implicats.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

CEH
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2.14.1.2
2.14.1.3

Continuar amb la gestió, dinamització i integració del mercat de
la Plaça Gran en les polítiques comercials del centre urbà.
IMPEM
La gestió dels mercats de marxants considerant la seva
potencial funció com a formats comercials d’atracció de la ciutat. IMPEM

CEH

Programa 2.14.2 Comerç urbà (4312)

2.14.2.1

2.14.2.2

2.14.2.3

Accions
Consolidar les línies de suport i cooperació adreçades al sector
comerç per a enfortir les iniciatives sectorials d’interés per la
ciutat.
Garantir els mecanismes d’informació i sensibilització per a
fomentar :
L’adequació dels establiments comercials a les necessitats i
requeriments actuals, tant normatius com de mercat.
El prestigi i importància de l’activitat comercial en el marc
socioeconòmic de la ciutat .
Continuar amb la potenciació del comerç de la ciutat amb
l’objectiu de posicionar Mataró com a referent d’excel·lència a
través d’accions innovadores en el nostre entorn.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM

IMPEM

Objectiu 2.15 La potenciació del turisme a través de la creació d’espai turístic, de producte i de la seva difusió
Programa 2.15.1 Promoció de la ciutat (4321)

2.15.1.1
2.15.1.2
2.15.1.3
2.15.1.4
2.15.1.5

2.15.1.6

Accions
Coordinació i seguiment de les certificacions de la Q de qualitat
de platges i el SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística
Espanyola en Destinacions).
Consolidar el sistema d’informació turística establert a la ciutat.
Mantenir la cartera de productes turístics, vetllant per la
incorporació dels àmbits del turisme de reunions i turisme
industrial.
Garantir la qualitat de l’espai turístic i de les infraestructures i
serveis vinculats.
Renovar les línies de suport i cooperació amb entitats
promotores d’iniciatives amb potencialitat d’incidir en la millora
de l’atractivitat de la ciutat vers l’exterior.
Desenvolupar les accions prioritàries del projecte Mataró
Marítim incloses dins el projecte innovador nàutic que lidera
l’IMPEM.

Responsable
IMPEM/
Medi Ambient i
Sostenibilitat
IMPEM
IMPEM

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM
Àrea Innovació i
Promoció Ciutat

Programa 2.15.2 Fires (4322)

2.15.2.1

Accions
Responsable
Iniciar la transformació de la Fira de l’arbre, la planta i la flor cap
a La Fira de la Natura, en concertació amb les entitats
IMPEM
participants.

Àmbit territorial
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EIX 3. L’Ajuntament al servei de les persones

Objectiu 3.1. Conèixer l’entorn socioeconòmic mitjançant la recollida, tractament, anàlisi i difusió de la informació de
ciutat
Programa 3.1.1 Informació socioeconòmica

(4921)

Accions
3.1.1.1

Realització d'informes de conjuntura semestrals.

3.1.1.2

Realització mensual de l'Observatori del Mercat Laboral.

3.1.1.3

Realització anual de l'Estudi de Població.

3.1.1.4

Seguiment i difusió regular de l’evolució d’indicadors en
l’Observatori de la Crisi.

3.1.1.5

Realització de l'Observatori Comercial.

Responsable
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació
IMPEM/
Servei d’Estudis i
Planificació

Àmbit territorial

Programa 3.1.2 Planificació estratègica (4922)

3.1.2.1
3.1.2.2

Accions
Seguiment , avaluació i redefinició del Pacte per al
Desenvolupament Econòmic i Social.
Posar a l’abast del ciutadà mapes d’informació geogràfica
relacionats amb la cobertura d’equipaments municipals.

Responsable
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació

Àmbit territorial

Objectiu 3.2. Facilitar la gestió i el control intern de l’organització, impulsant un procés de millora contínua
Programa 3.2.1 Suport a la gestió interna (4923)
Accions
3.2.1.1

Quadre de comandament del PAM anual.

3.2.1.2

Quadre de comandament del Programa d'Actuació municipal
2007-2011.

3.2.1.3

Impulsar els òrgans de gestió del pla de qualitat.

3.2.1.4

Priorització i desenvolupament de nous projectes dins del Pla de
Qualitat.

3.2.1.5

Anàlisi pressupostari vinculat a la gestió i els resultats obtinguts
a partir de la posada en funcionament del pressupost per
programes.

3.2.1.6

Redacció, consens i aprovació del Codi Ètic Municipal.

3.2.1.7

Mantenir la qualitat de la informació vinculada al retiment de
comptes per fer-la més transparent i accessible al ciutadà.

Responsable
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació/
Servei de Gestió
Econòmica
Servei d’Estudis i
Planificació
Servei d’Estudis i
Planificació

Àmbit territorial

Responsable

Àmbit territorial

Programa 3.2.2 Control pressupostari o comptabilitat (9311)

3.2.2.1

3.2.2.2

Accions
Incrementar la transparència en els comptes públics coordinant i
publicitant les auditories de l’Ajuntament, Organismes
Autònoms i Empreses.
Realització de les memòries econòmic-financeres, liquidació
pressupostària i compte general per retre comptes a ens
fiscalitzadors i a la ciutadania.

Servei de Gestió
Econòmica
Servei de Gestió
Econòmica
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3.2.2.3

Elaboració i seguiment de contractes programa amb Societats
Municipals i EPE's Fundacions.

Servei de Gestió
Econòmica

Objectiu 3.3. Millorar les eines bàsiques de la Direcció de Recursos Humans
Programa 3.3.1. Gestió dels recursos humans (9202)

3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5

Accions
Coordinació Plantilles i Relacions de llocs de treball de tota
l’organització.
Executar tota la programació de les ofertes públiques vigents i
programades pel 2011
Implementació de la nova política de comunicació interna.
Endarrerit per negociació conveni.
Adaptar el conveni i pactes actuals al nou marc jurídic de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Definició del sistema d’avaluació de l’acompliment i avaluació
d'objectius.

3.3.1.6

Elaborar i negociar unes noves bases generals de selecció.

3.3.1.7

Elaborar i executar el Pla de formació 2011.

3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.1.10

Implantar el procediment de coordinació empresarial en
prevenció de riscos.
Aprovació del procediment de coordinació empresarial des de
Prevenció de Riscos Laborals.
Implantar un sistema de seguiment de baixes mèdiques.

Responsable
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans

Àmbit territorial

Objectiu 3.4. Aconseguir una organització municipal flexible, proactiva i cohesionada
Programa 3.4.1. Pla de carrera

3.4.1.1

Accions
Elaboració i negociació del Pla de carrera de l’Ajuntament de
Mataró.

Responsable
Direcció de Recursos
Humans

Àmbit territorial

Objectiu 3.5. Millorar els serveis oferts als usuaris garantint un millor i més fàcil accés als serveis informàtics corporatius
Programa 3.5.1. Gestió de recursos tecnològics (9203)

3.5.1.1
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.1.5

3.5.1.6

3.5.1.7
3.5.1.8

Accions
Inici del projecte de digitalització dels expedients sancionadors
en el segon semestre de l’any 2011.
Disseny funcional i desenvolupament de l’aplicació de suport per
a l’avaluació de l’acompliment.
Implantació del tràmit d’autoliquidacions per internet, amb
connexió a Gestió Tributaria.
Publicació en la seu electrònica del tauler d’anuncis i edictes.
Disseny i desenvolupament d’una aplicació de gestió interna
d’inscripcions i registres integrada amb la tramitació en línia.
Instal·lar escàners per als llocs de treball de les oficines d’atenció
ciutadana que integrin signatura electrònica per a poder realitzar
la compulsa de documents entrats en paper.
Aplicació web de validació de signatura electrònica de
documents digitals impresos.
Incorporació de noves funcionalitats en el perfil del contractant:
segells de temps i serveis de subscripció.

Responsable
SITT/Servei jurídic
Administratiu

Àmbit territorial

SITT
SITT
SITT
SITT

SITT

SITT
SITT
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3.5.1.9
3.5.1.10

3.5.1.11

3.5.1.12
3.5.1.13
3.5.1.14
3.5.1.15

Aplicació de consulta dels elements d’accés públic del Catàleg
d’elements per internet.
Desenvolupament en tecnologia web de l’aplicació de gestió de
l'Agenda 21 de Medi Ambient.
Projecte a reprioritzar d’acord amb l’escenari pressupostari
Presa de requeriments i disseny funcional per a la renovació del
portal corporatiu intranet.
Projecte a reprioritzar d’acord amb l’escenari pressupostari.
Aplicació per la gestió de llistes de distribució, formatat de
butlletins i planificació de l’enviament de comunicació
institucional.
Implantació de l’aplicació de gestió dels expedients de Serveis
Socials.
Implantació de la nova versió de l’aplicació de Gestió d'Espais
per facilitar la cessió a entitats.
Redacció de l’Ordenança d’administració electrònica.

SITT
SITT

SITT

SITT
SITT
SITT
SITT/Secretaria

Objectiu 3.6. Millorar l’eficiència en la gestió de compres i contractacions.
Programa 3.6.1. Gestió de compres i contractacions

3.6.1.1
3.6.1.2
3.6.1.3
3.6.1.4

Accions
Vincular el catàleg de serveis de telecomunicacions amb la
gestió i control de la facturació de les operadores.
Treure a concurs el contracte de correspondència.
Adhesió a la plataforma electrònica de la Generalitat de compres
i contractacions.
Impulsar la incorporació de clàusules socials en els processos de
contractació pública tenint en compte la nova Llei de Contractes
amb l’administració pública (Llei 30/2007, de 30 d’octubre).

Responsable
Servei de Compres i
Contractacions
Servei de Compres i
Contractacions
Servei de Compres i
Contractacions

Àmbit territorial

Servei de Compres i
Contractacions

Objectiu 3.7. Recaptar tots els ingressos de dret públic liquidats per l'Ajuntament i ens delegats
Programa 3.7.1. Recaptació ingressos de dret públic (9322)

3.7.1.1
3.7.1.2
3.7.1.3
3.7.1.4

Accions
Incrementar el nombre de domiciliacions bancàries amb
campanyes de comunicació juntament amb l'Organismes de
Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona.
Millorar els percentatges de gestió dels padrons fiscals depurant
les bases de dades per reduir el pendent a final d’any.
Implantar quadre de comandament de la recaptació delegada.
Increment del nombre d’autoliquidacions amb pagament per
internet.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Ingressos
Servei d’Ingressos
Servei d’Ingressos
Servei d’Ingressos

Objectiu 3.8. Millorar l’equitat tributària vetllant pel compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i corregint
situacions de frau fiscal
Programa 3.8.1. Inspecció fiscal dels ingressos de dret públic (9323)

3.8.1.1

Accions
Aprovar el Pla de control tributari 2011 i executar-lo complint el
100% dels seus objectius de control.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Ingressos

Objectiu 3.9. Gestionar el sistema tributari local mantenint les bases de dades fiscals de tots els censos, i realitzant les
liquidacions tributàries dels impostos, taxes, preus públics i altres ingressos
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Programa 3.9.1. Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs (9324)

3.9.1.1

Accions
Reduir els terminis de valoració cadastral de les finques i dels
recursos presentats contra les valoracions cadastrals.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Ingressos

Objectiu 3.10. Gestionar tots els ingressos municipals per assolir els objectius econòmics fixats al pressupost d'ingressos de
l'Ajuntament
Programa 3.10.1. Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals (9313)

3.10.1.1
3.10.1.2
3.10.1.3

Accions
Reducció dels terminis de resolució dels expedients i
reclamacions tributàries.
Realitzar tots els estudis de costos i rendiments dels diferents
serveis finançats per taxes i preus públics proposant línies de
millora en les seves cobertures.
Implantar un quadre de comandament del seguiment de
l'execució pressupostària dels ingressos municipals.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Ingressos
Servei d’Ingressos
Servei d’Ingressos

Objectiu 3.11. Obtenir i mantenir un inventari municipal i reordenar els espais en funció de les necessitats funcionals
Programa 3.11.1. Patrimoni (9331)
Accions

3.11.1.1
3.11.1.2
3.11.1.3

Responsable
Servei de Gestió
Optimització dels espais de lloguer reduint l'import dels lloguers.
Econòmica
Optimització recursos patrimonials: increment dels recursos per Servei de Gestió
lloguers.
Econòmica
Servei de Gestió
Extensió eina de control patrimonial als OOAA.
Econòmica

Àmbit territorial

Objectiu 3.12. Apropar l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes de Mataró, treballant sota els paràmetres d’un model
determinat d’atenció ciutadana
Programa 3.12.1. Atenció al ciutadà (9251)

3.12.1.1

3.12.1.2
3.12.1.3
3.12.1.4
3.12.1.5

Accions
Planificació anual de les campanyes d’informació per garantir la
disponibilitat de la informació pel ciutadà a través de tots els
canals.
Control i seguiment de la resolució de les queixes i suggeriments
presentats, realitzant propostes de millora de la plataforma
telemàtica actual.
Participació activa en jornades d’intercanvi de bones pràctiques
en atenció ciutadana (Forum OAC's de Catalunya).
Estudi d’unificació dels criteris d’atenció ciutadana en tots els
punts d’atenció municipals.
Redacció d’un pla director d’atenció ciutadana que determini les
millores a implantar per donar una atenció de major qualitat.

Responsable

Àmbit territorial

Atenció Ciutadana

Atenció Ciutadana
Atenció Ciutadana
Atenció Ciutadana
Atenció Ciutadana

Objectiu 3.13. Consolidar el model participatiu aprofundint en els mecanismes existents i implicant nous agents
Programa 3.13.1. Consells municipals de participació (9242)
Accions

Responsable

Àmbit territorial
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3.13.1.1
3.13.1.2.

Suport als diferents serveis en el disseny i gestió de processos
participatius.
Consensuar amb els membres i les entitats que formen part dels
Consells Municipals de participació (territorials i sectorials) un
nou mecanisme participatiu per a l’elaboració del PAM.

Servei de Participació
Ciutadana
Servei de Participació
Ciutadana

Programa 3.13.2. Suport del teixit associatiu (9243)
Accions
3.13.2.1

Responsable
Servei de Participació
Ciutadana

Àmbit territorial

Accions
Responsable
Redacció del projecte executiu de l’equipament social del carrer
Servei d’Obres
de la Muntanya.
Servei de Participació
Posada en marxa de l’equipament cívic Cabot i Barba.
Ciutadana
Servei de Participació
Posada en marxa de la Taula de Centre a Cabot i Barba.
Ciutadana
Posada en funcionament de l’equipament del Casal de la gent
Gent Gran
gran al Pla d’en Bages.
Posada en funcionament de les noves dependències de Serveis
Benestar Social
Socials i Sanitat a l’antiga EUPM.

Àmbit territorial

Elaboració d’una guia de serveis adreçades a les entitats.

Programa 3.13.3. Xarxa d’equipaments (9244)

3.13.3.1
3.13.3.2
3.13.3.3
3.13.3.4
3.13.3.5

Nord
CEH
CEH
Cerdanyola
Cerdanyola

Objectiu 3.14. Participar des de l’àmbit local en accions de Solidaritat amb la resta de pobles del món promovent la
defensa dels Drets Humans i el desenvolupament local i comunitari.
Programa 3.14.1. Cooperació internacional (2361)

3.14.1.1

3.14.1.2

3.14.1.3
3.14.1.4
3.14.1.5

Accions
Donar suport a la continuïtat i la consolidació dels projectes de
cooperació al desenvolupament que ja s’han iniciat.
Promoure que els projectes de cooperació incloguin accions
formatives destinades a millorar i orientar la intervenció dels
professionals en els territoris beneficiaris del projectes de
cooperació.
Afavorir el treball en xarxa entre les entitats creant espais de
reflexió i fent esforços comuns per facilitar la realització
d’accions conjuntes.
Potenciar les accions de sensibilització de les entitats en l’àmbit
educatiu i festiu de la ciutat i la divulgació dels projectes propis.
Potenciar per mitjà de les entitats del Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional, l’espai Altaveu de Mataró
Ràdio.

Responsable
Secció de Civisme i
Cooperació

Àmbit territorial

Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació

Objectiu 3.15. Palesar la vocació de Mataró de ciutat oberta al món, que vol viure la realitat europea i poder-la compartir
amb els ciutadans i ciutadanes
Programa 3.15.1. Agermanaments i intercanvis (3371)

3.15.1.1
3.15.1.2
3.15.1.3
3.15.1.4

Accions
Participar i donar suport a les activitats i intercanvis entre
col·lectius de les ciutats agermanades.
Inici de vies de relació i col·laboració entre les institucions
universitàries de Mataró i Créteil.
Compartir experiències amb ciutats agermanades en programes
d’atenció a les persones nouvingudes.
Continuar recolzant les activitats d’intercanvis del centres
educatius.

Responsable
Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació
Secció de Civisme i
Cooperació

Àmbit territorial
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Programa 3.15.2. Unitat de relació amb Europa

3.15.2.1

Accions
Elaboració d’una guia de recursos europeus i recerca de
projectes.

Responsable
Servei d’Estudis i
Planificació

Àmbit territorial
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3 ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST.
3.1

Objecte

L’objecte d’aquest informe l’explicació de la situació pressupostaria de l’Ajuntament de Mataó i els
seus organísmes autònoms pel traspàs del govern.
Es presenta aquest document de resum, acompanyat de tot el dossier amb detall exhaustiu am tots els
informes de gestió econòmica i intervenció, de:
-

Liquidació pressupost 2010

-

Compte General 2010

-

Pressupost 2011

-

Estats de situació pressupostaria a Maig 2011

-

Contractes programa

-

Situació endeutament

-

Escenari pressupostari i pla de sanejament

S’acompanya també la memòria anual del 2010 i el pressupost 2011 amb el programa d’actuació
municipal.

3.2 Pressupost 2010.
3.2.1

RESULTAT PRESSUPOSTARI I ROMANENT DE TRESORERIA

Trets més rellevants:
-

-

Forta caiguda d’ingressos 2010:
o

Ajuntament – 4.043.997,47

o

Baixes per insolvencies anys anteriors: -2,4 milions

Forta contenció en les despeses:
o

-

Ajuntament: - 4.230.674,30

Manteniment de les prioritats:
o

Atenció social bàsica

o

Escolarització.

o

Habitatge
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o

Ocupació

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

Ajuntament
IMPEM
IMAC
IE
IME
TOTAL

Resultat
Pressupostari

Romanent de
Tresoreria

2010

31/12/2010

7.598,51
-13.617,93
-99.321,20
2.371,47
-16.566,08

-851.954,96
-39.686,74
-99.202,60
693,47
-9.644,31

-119.535,23 €

-999.795,14 €

Aplicació estalvi costos
personal RDLL 8/2010:

999.795,14 €

El romanent de tresoreria queda eixugat amb la aplicació de l’estalvi de costos en aplicació del RDLL
8/2010,

ROMANENT DE TRESORERIA A DATA 1/1/2011 = 0.

3.2.2

COMPTE GENERAL

Incorpora els comptes de les EPE’s i Societats Municipals. Ha estat presentat a la Comissió Especial
de Comptes del dia 31 de maig de 2010.
Les seves principals magnituds són:
Ens dependents amb capital íntegrament municipal
Actiu
Aigües Mataró
PUMSA
GINTRA
PROHABITATGE
EPE MATARÓ AUDIOVISUAL
EPE PARC TECNOCAMPUS

Resultat exercici

Net Patrimonial Fons Maniobra

47.173.518,62 €

1.636.294,71 €

259.398.433,83 €
28.759.078,60 €
1.072.166,81 €

-4.802.939,89 €
-635.243,01 €
-154.301,42 €

33.452.692,96 €

390.227,65 €
98.200.528,62 €

18.121,58 €
370.147,95 €

274.791,88 €
32.732.851,89 €

24.107,70 €
3.547.991,78 €

4.032.795,63 €

Endeutament Bancari

1.026.834,99 €

13.499.344,40 €

39.765.707,57 € 23.890.782,82 €
6.384.104,16 € 3.794.745,52 €
51.652,14 €
-495.312,26 €

103.561.681,64 €
13.181.325,55 €
587.218,99 €
56.713,39 €
46.709.423,00 €

Societats participades
Mataró Energia Sostenible

12.234.267,51 €

195.925,99 €

-2.328.483,74 €

6.891.393,41 €

Porta Laietana

41.333.817,70 €

-2.029.567,04 €

7.800.587,89 € 40.358.044,56 €

35.738.440,64 €

293.346.325,66 €

-6.245.262,09 €

37.351.270,60 € 41.289.194,28 €

111.208.588,09 €

Grup consolidat
G.PUMSA

S’està realitzant l’auditoria i fiscalització plena en l’Ajuntament i els Organismes Autònoms. S’ha
presentat l’auditoria de les EPE’s i de les Societats.
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3.2.3

ENDEUTAMENT AJUNTAMENT:

a) Endeutament a 31/12/2010: (llarg i curt termini)
a. Sense avals: 104.435.278,08€
i. A llarg termini : 96.815.501
ii. A curt termini: 4.828.388
iii. Participació en ingressos de l’estat a retornar: 2.791.378
b. Amb avals: 123.837.660,44€
b) Evolució endeutament. de l’Ajuntament i OA. (Llarg termini contractat i curt termini disposat)
117.180.891,4

123.837.660,4
106.338.593

80.476.842,07
71.814.323,14

62.475.766,19

74.132.536,29 75.822.555,9

98.495.548,2

77.160.961,28

104.435.278,08
88.208.819,08

83.873.923,30

65.981.624,14 68.606.308,72

73.210.159,19

63.535.458,73

0,9525

0,8676

0,8398

0,8286

0,7435

0,7308

2003

89.850.864,78

2004

0,7612

0,7112

0,6768

2005

0,647

2006

2007

0,7983

1,0239

1,1015

0,9458

0,7451

0,8606

0,9289

0,7846

2008

2009

2010

2011

c) Endeutament a 31 de maig.

Entitat
Ajuntament llarg termini

Import
92.753.867,97

(1) a 31 de desembre era de 96.815.501)
Ajuntament curt termini
Total (sense avals)

3.2.4

14.999.545,54
107.753.413,51

SITUACIÓ TRESORERIA:

-

Saldo bancari a 31 de maig: -10.548.720,77. Disponible: 14.451.279,23

-

Límit pòlisses de tresoreria: 25 m€, amb venciment 31 de desembre 2011.

-

Pagament actual a proveïdors: Termini mitjà de pagament a proveïdors d’acord amb dades
d’auditoria és de 63 dies . Actualment utilitzem operació de confirming amb liquidació
bancària a 4 mesos .

-

Línies de confirming amb límit de 8 milions € a renovar el 29 de juliol de 2011

-

Saldos de deutors i creditors:
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Deutors a 31 de maig:
Corrents (2011):

37.320.203,43

Tancats(anteriors 2011):

36.364.000,99

Creditors a 31 de maig:
Corrents (2011):

27.979.051,74
2.062.721,56

Tancats(anteriors 2011):

3.2.5

PLA DE SANEJAMENT I ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA

a. Pla de sanejament perquè l’estalvi net és negatiu i això és degut als avals atorgats a les
societats municipals (pumsa i gintra). Previst el restabliment de l’estalvi net positiu al
2012 perquè en aquell any vençen les operacions avalades per l’Ajuntament a :
GINTRA de 5M.€ i PUMSA de 9M.€.
31/12/2010
Ratio estalvi net (amb avals)
Ratio estalvi net (sense avals)

-7.685.145,68
814.992,57

b. Estabilitat pressupostària assolida en la liquidació del 2010 i pressupost 2011.

3.3 Pressupost 2011.

a) Pressupost inicial
2009

2010

2011

Variació € 11-10

Variació %
11-10

CONSOLIDAT

235.527.172,52

204.518.830,28

181.690.728,98

-22.828.101,30

-11,16%

AJUNTAMENT + OA

137.056.231,48

129.194.558,15

109.768.435,97

-19.426.122,18

-15,04%

AJUNTAMENT

127.916.023,43

122.358.352,69

103.254.771,38

-19.103.581,31

-15,61%

En el pressupost de l’Ajuntament:
o

Els ingressos corrents baixen un -1,94%: ingressos tributaris i preus públics pràcticament
es mantenen i disminueixen les transferències.

o

Les despeses corrents baixen un -3,84%

o

El pressupost d’inversions és mínim perquè l’operació de préstec es va avançar al 2010
per la restricció al nou endeutament que va fixar el RD 8/2010.

b) Estat d’execució a 31/05/2011.
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Despeses: percentatges execució similars als de l’any 2010. En despesa corrent iniciada la
tramitació un 92,47% i executada un 43,07%. En despesa de capital iniciada la tramitació
un 77,28% i executada un 38,89%.
Ingressos: percentatges execució similars als de l’any 2010. En ingressos corrents
executats un 46,87%. En ingressos de capital executats un 10,04% (en la seva majoria
ingressos procedents d’anys anteriors per finançar romanents d’inversió que no s’executen
en el 2011).
Ajuntament:
DADES ANY 2011

Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol VI
Capítol VII
Capítol VIII
Capítol IX

DESPESES
Pres. Inicial
Pres. Actual
Despeses de personal
(*)
29.017.261,14 30.530.890,14
Despeses en béns corrents i serveis
27.334.144,29 27.451.259,57
Despeses financeres
2.961.867,41
3.011.214,04
Transferències corrents
30.081.908,74 31.000.907,87
SUBTOTAL DESPESES CORRENTS
89.395.181,58 91.994.271,62
Inversions reals
1.870.000,00 20.289.284,06
Transferències de capítal
6.634.993,38
Actius financers
150.000,00
1.316.596,42
Passius financers
11.839.589,80 11.691.056,15
SUBTOTAL DESPESES CAPITAL
13.859.589,80 39.931.930,01
TOTAL DESPESES 103.254.771,38 131.926.201,63

O
6.850.533,87
7.344.274,49
831.854,14
24.596.599,22
39.623.261,72
7.199.263,82
4.327.796,64
1.176.837,77
2.826.266,32
15.530.164,55
55.153.426,27

DADES ANY 2010
% O s/ pres.
% O s/ pres.
Pres. Inicial
Pres. Actual
O
actual
actual
22,44%
30.324.173,11 30.857.494,83 4.511.589,74
14,62%
26,75%
27.478.902,14 27.477.095,20 6.570.010,09
23,91%
27,63%
3.960.749,90
4.003.711,01
441.353,45
11,02%
79,34%
31.204.135,95 31.847.755,69 24.504.304,79
76,94%
43,07%
92.967.961,10 94.186.056,73 36.027.258,07
38,25%
35,48%
16.274.204,91 34.801.023,57 7.871.883,62
22,62%
65,23%
556.010,02
3.558.300,03
418.960,10
11,77%
89,38%
2.295.532,00
2.295.532,00 1.364.821,29
59,46%
24,17%
10.264.644,66 10.716.280,37 2.036.267,04
19,00%
38,89%
29.390.391,59 51.371.135,97 11.691.932,05
22,76%
41,81% 122.358.352,69 145.557.192,70 47.719.190,12
32,78%

DADES ANY 2011
INGRESSOS
Pres. Inicial
Pres. Actual
Impostos directes
38.928.717,28 38.928.717,28
Impostos indirectes
4.170.706,67
4.170.706,67
Taxes i altres ingressos
21.019.535,49 21.150.831,54
Transferències corrents
35.615.055,95 37.893.903,08
Ingressos patrimonials
1.500.755,99
1.550.102,62
SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS 101.234.771,38 103.694.261,19
Capítol VII Transferències de capítal
1.870.000,00
8.311.900,80
Capítol VIII Actius financers
150.000,00 17.043.414,64
Capítol IX Passius financers
1.044.000,00
SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL
2.020.000,00 26.399.315,44
TOTAL INGRESSOS 103.254.771,38 130.093.576,63
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV
Capítol V

DR net
% Execució
30.783.631,38
79,08%
1.050.886,78
25,20%
5.578.095,85
26,37%
10.019.989,72
26,44%
1.172.909,30
75,67%
48.605.513,03
46,87%
2.638.671,02
31,75%
12.383,98
0,07%
0,00%
2.651.055,00
10,04%
51.256.568,03
39,40%

IME:
DADES ANY 2011
DESPESES
Pres. Inicial
Pres. Actual
Despeses de personal
12.388.993,76 12.402.732,90
Despeses en béns corrents i serveis
2.315.982,48
2.315.982,48
Despeses financeres
5.600,00
5.600,00
Transferències corrents
533.280,00
533.280,00
SUBTOTAL DESPESES CORRENTS
15.243.856,24 15.257.595,38
Capítol VI Inversions reals
0,00
46.147,08
Capítol VIII Actius financers
43.300,00
43.300,00
SUBTOTAL DESPESES CAPITAL
43.300,00
89.447,08
TOTAL DESPESES 15.287.156,24 15.347.042,46
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

O
4.360.602,92
821.184,84
1.885,70
303.269,46
5.486.942,92
2.922,97
2.150,00
5.072,97
5.492.015,89

DADES ANY 2010
% O s/ pres.
% O s/ pres.
Pres. Inicial
Pres. Actual
O
actual
actual
35,16%
12.773.183,83 12.776.183,83 4.435.126,77
34,71%
35,46%
2.355.857,63
2.365.357,63
753.356,70
31,85%
33,67%
56,87%
632.325,00
925.773,50
441.777,44
47,72%
35,96%
15.761.366,46 16.067.314,96 5.630.260,91
35,04%
6,33%
92.294,15
97.794,15
17.120,82
17,51%
4,97%
43.300,00
43.300,00
1.700,00
3,93%
5,67%
135.594,15
141.094,15
18.820,82
13,34%
35,79%
15.896.960,61 16.208.409,11 5.649.081,73
34,85%

DADES ANY 2011
Pres. Inicial
Pres. Actual
INGRESSOS
Capítol III Taxes i altres ingressos
2.186.229,00
2.186.229,00
Capítol IV Transferències corrents
13.052.127,24 13.052.127,24
Capítol V Ingressos patrimonials
5.500,00
5.500,00
SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS 15.243.856,24 15.243.856,24
Capítol VII Transferències de capítal
46.147,08
Capítol VIII Actius financers
43.300,00
57.039,14
SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL
43.300,00
103.186,22
TOTAL INGRESSOS 15.287.156,24 15.347.042,46

DR net
% Execució
968.833,11
44,32%
12.083.723,12
92,58%
1.454,51
26,45%
13.054.010,74
85,63%
0,00%
3.285,65
5,76%
3.285,65
3,18%
13.057.296,39
85,08%

IMAC:
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DADES ANY 2011
DESPESES
Pres. Inicial
Pres. Actual
Despeses de personal
2.214.950,00
2.232.101,49
Despeses en béns corrents i serveis
2.383.195,00
2.418.439,80
Despeses financeres
3.500,00
3.500,00
Transferències corrents
461.262,75
461.262,75
SUBTOTAL DESPESES CORRENTS
5.062.907,75
5.115.304,04
Capítol VI Inversions reals
0,00
136.200,00
Capítol VIII Actius financers
8.000,00
8.000,00
SUBTOTAL DESPESES CAPITAL
8.000,00
144.200,00
TOTAL DESPESES
5.070.907,75
5.259.504,04
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

O
708.148,28
777.862,06
1.382,47
93.536,36
1.580.929,17
22.496,52
2.000,00
24.496,52
1.605.425,69

DADES ANY 2010
% O s/ pres.
% O s/ pres.
Pres. Inicial
Pres. Actual
O
actual
actual
31,73%
2.269.300,00
2.269.300,00
754.351,31
33,24%
32,16%
2.666.078,00
2.666.078,00
670.994,47
25,17%
39,50%
3.500,00
3.500,00
0,00
0,00%
20,28%
513.577,50
513.577,50
128.016,42
24,93%
30,91%
5.452.455,50
5.452.455,50 1.553.362,20
28,49%
16,52%
221.400,00
582.602,88
416.372,20
71,47%
25,00%
3.000,00
9.000,00
4.000,00
44,44%
16,99%
224.400,00
591.602,88
420.372,20
71,06%
30,52%
5.676.855,50
6.044.058,38 1.973.734,40
32,66%

DADES ANY 2011
INGRESSOS
Pres. Inicial
Pres. Actual
Capítol III Taxes i altres ingressos
343.642,82
343.642,82
Capítol IV Transferències corrents
4.719.264,93
4.754.509,73
SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS
5.062.907,75
5.098.152,55
Capítol VII Transferències de capítal
136.200,00
Capítol VIII Actius financers
8.000,00
25.151,49
SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL
8.000,00
161.351,49
TOTAL INGRESSOS
5.070.907,75
5.259.504,04

DR net
% Execució
141.898,50
41,29%
4.318.139,73
90,82%
4.460.038,23
87,48%
0,00%
800,00
3,18%
800,00
0,50%
4.460.838,23
84,81%

IE:
DADES ANY 2011
DESPESES
Pres. Inicial
Pres. Actual
Despeses de personal
1.575.215,25
1.581.407,43
Despeses en béns corrents i serveis
796.165,59
796.165,59
Despeses financeres
2.885,12
2.885,12
Transferències corrents
330.866,88
331.560,35
SUBTOTAL DESPESES CORRENTS
2.705.132,84
2.712.018,49
Capítol VI Inversions reals
0,00
37.500,00
Capítol VIII Actius financers
15.025,30
15.025,30
SUBTOTAL DESPESES CAPITAL
15.025,30
52.525,30
TOTAL DESPESES
2.720.158,14
2.764.543,79
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

O
561.659,71
266.245,71
974,03
146.419,50
975.298,95
25.745,57
4.150,00
29.895,57
1.005.194,52

DADES ANY 2010
% O s/ pres.
% O s/ pres.
Pres. Inicial
Pres. Actual
O
actual
actual
35,52%
1.636.062,76
1.636.062,76
462.566,39
28,27%
33,44%
752.357,42
752.357,42
251.228,72
33,39%
33,76%
401.189,14
436.449,14
104.962,00
24,05%
44,16%
35,96%
2.789.609,32
2.824.869,32
818.757,11
28,98%
68,65%
75.000,00
75.000,00
40.235,14
53,65%
27,62%
15.025,30
15.025,30
3.703,54
24,65%
56,92%
90.025,30
90.025,30
43.938,68
48,81%
36,36%
2.879.634,62
2.914.894,62
862.695,79
29,60%

DADES ANY 2011
INGRESSOS
Pres. Inicial
Pres. Actual
Capítol III Taxes i altres ingressos
653.762,52
653.762,52
Capítol IV Tranferències corrents
2.018.462,85
2.018.462,85
Capítol V Ingressos patrimonials
32.907,47
32.907,47
SUBTOTAL INGRESSOS CORRENTS
2.705.132,84
2.705.132,84
Capítol VII Transferències de capítal
37.500,00
Capítol VIII Actius financers
15.025,30
21.910,95
SUBTOTAL INGRESSOS CAPITAL
15.025,30
59.410,95
TOTAL INGRESSOS
2.720.158,14
2.764.543,79

DR net
% Execució
288.382,55
44,11%
1.955.117,85
96,86%
6.861,34
20,85%
2.250.361,74
83,19%
0,00%
898,04
4,10%
898,04
1,51%
2.251.259,78
81,43%

IMPEM:
DADES ANY 2011
DESPESES
Pres. Inicial
Pres. Actual
Despeses de personal
3.235.972,20
3.235.972,20
Despeses en béns corrents i serveis
830.800,57
842.800,57
Despeses financeres
1.150,00
1.150,00
Transferències corrents
147.318,83
147.318,83
SUBTOTAL DESPESES CORRENTS
4.215.241,60
4.227.241,60
Capítol VI Inversions reals
Capítol VIII Actius financers
4.000,00
4.000,00
SUBTOTAL DESPESES CAPITAL
4.000,00
4.000,00
TOTAL DESPESES
4.219.241,60
4.231.241,60
Capítol I
Capítol II
Capítol III
Capítol IV

O
1.344.582,19
234.125,23
531,92
70.446,64
1.649.685,98
2.100,00
2.100,00
1.651.785,98

DADES ANY 2010
% O s/ pres.
% O s/ pres.
Pres. Inicial
Pres. Actual
O
actual
actual
41,55%
3.445.009,10
3.768.194,80 1.690.873,25
44,87%
27,78%
913.537,46
1.127.061,67
262.732,31
23,31%
46,25%
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00%
47,82%
214.432,38
214.432,38
52.698,51
24,58%
39,03%
4.573.978,94
5.110.688,85 2.006.304,07
39,26%
59.469,87
139.453,01
29.553,90
21,19%
52,50%
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00%
52,50%
63.469,87
143.453,01
29.553,90
20,60%
39,04%
4.637.448,81
5.254.141,86 2.035.857,97
38,75%

43

4 SERVEIS CENTRALS I PLANIFICACIÓ
L’Àrea de Serveis Centrals i planificació engloba aquells serveis interns necessaris pel
funcionament de la resta de la organització, l’àmbit de planificació estratègica i control de
gestió, i l’atenció al ciutadà. Es configura per tant, com una àrea absolutament transversal,
proveïdora de recursos, i de suport a la presa de decisions.
- Gestiona els recursos econòmics.
- Gestiona els recursos humans i l’organització.
- Gestiona els recursos tecnològics.
- Dona suport a la planificació estratègica i control de gestió.
- Proporciona assessorament jurídic als òrgans de govern.
- Gestiona la atenció ciutadana des dels seus tres nivells:
o Presencial
o Telemàtica
o Telefònica.
A nivell orgànic està dividida en dues direccions que a part de gestionar el seu àmbit
concret, coordinen en la seva matèria la resta de la organització:
- Direcció econòmica.
- Direcció de recursos humans
I en 11 Serveis.

L’Àrea gestiona un pressupost de 9,7 milions d’euros de capítol II i IV.
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SERVEI
Total 300-Àrea de Serveis Centrals i Planificació
Total 301-Servei d'Intervenció
Total 302-Servei de Tresoreria
Total 303-Servei de Secretaria General
Total 304-Servei de Compres i Contractacions
Total 305-Direcció de Recursos Humans
Total 306-Servei Sistemes d'Informació i Telecomunicacions
Total 307-Servei d'Atenció Ciutadana
Total 308-Servei de Gestió Econòmica
Total 309-Servei d'Ingressos
Total 310-Servei d'Estudis i Planificació
Total 311-Servei de Desenvolupament i Organització
TOTAL

2010
264.124,59 €
31.255,85 €
2.359,54 €
83.449,09 €
5.921.902,52 €
23.153,00 €
581.296,00 €
299.218,66 €
933.445,91 €
1.381.737,75 €
93.540,00 €
59.993,61 €
9.675.476,52 €

2011 VARIACIÓ
154.772,93 €
-41,40%
29.380,49 €
-6,00%
2.217,97 €
-6,00%
80.135,79 €
-3,97%
6.179.311,81 €
4,35%
24.578,00 €
6,15%
541.013,24 €
-6,93%
281.265,54 €
-6,00%
1.062.706,64 €
13,85%
1.353.387,75 €
-2,05%
42.488,00 €
-54,58%
43.543,46 €
-27,42%
9.794.801,62 €
1,23%

Si afegim tots els capítols de despesa, l’import gestionat és de 31.743.303,85 per l’exercici
2011, i 31.741.372 pel 2010.

4.1 LA DIRECCIÓ DE GESTIÓ ECONÒMICA:

El seu director és l’Interventor municipal, qui dirigeix i coordina els Serveis de Tresoreria, Ingressos,
Compres i Contractacions, Gestió Econòmica i Intervenció.

45

4.2 SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA.

MISSIÓ
La gestió econòmica de l’Ajuntament des de les vessants del pressupost, la seva gestió i del patrimoni
municipal
PROGRAMES:

3.1

PAM

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC

GESTIÓ ECONÒMICA

EIX

GARANTIR LA GESTIÓ I
CONTROL DE LA GESTIÓ
PRESSUPOSTARIA,
COMPTABLE I PATRIMONIAL

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

9311

CONTROL
PRESSUPOSTARI I
COMPTABLE

9331

PATRIMONI

TEMES PENDENTS:
PAM 2011: Acció 3.2.1.5: Anàlisi
pressupostari vinculat al pressupost
per programes.
PAM 2011: Acció 3.2.2.1:
Incrementar la transparència en els
comptes públics coordinant i
publicitant les auditories de
l'Ajuntament, OOAA i Empreses

Realitzat a la presentació del projecte de
pressupost, i en cada un dels documents
d’anàlisi pressupostari per quatrimestre, i a la
liquidació pressupostaria.
S'han redactat i adjudicat totes les auditories
d'Ajuntament, OOAA i empreses sota la
direcció de la intervenció municipal. Està
prevista la seva publicació un cop
presentades.
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PAM 2011: Acció 3.2.2.2:
Realització de les memòries
econòmic-financeres, liquidació
pressupostaria i compte general per
rere compte a ents fiscalitzadors i a
la ciutadania
PAM 2011: Acció 3.2.2.3:
Elaboració i seguiment de contractes
programa amb Societats Municipals,
EPE's i Fundacions
PAM 2011. Acció 3.11.1.1:
Optimització dels espais de lloguer
reduint l'import dels lloguers
PAM 2011: Acció 3.11.1.2:
Optimització dels recursos
patrimonials, incrementant els
recursos per lloguers
PAM 2011: Acció 3.11.1.3: Extensió
de la eina de control patrimonial als
OOAA

Realitzada liquidació pressupostaria 2010,
realitzades totes les memòries econòmicfinanceres del pressupost 2011, realitzat el
compte general.

Contractes programa presentats amb
l'expedient del pressupost.

Realitzat ja a l'edifici de la Plaça Catalunya
on hi havia Sanitat, i en fase de realització a
l'edifici del SIT a Tomas i Valiente, amb el
trasllat del SIT al TCM.
Proposta llicència d'ús nau Cabot i Barba per
ubicar els Serveis d'Educació de la
Generalitat
En tràmit.

ALTRES TEMES PENDENTS:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conveni trasllat Centre de normalització lingüística:
o El CNL està ocupant avui en dia un espai a l’antiga escola Universitària (Edifici
Nàutic). En molt males condicions. S’ha fet proposta de trasllat provisional a l’espai
que ocupava el TELECENTRE al Casal de Joves de la Pl. Espanya.
Titularitat edifici Fundació Maresme Plaça dels Bous.
o Finalitzat dret de superfície, amb el trasllat a l’escola d’educació especial l’Arboç,
retornarà a propietat municipal.
Conveni ermita Sant Simó
o Propietat municipal, amb ús eclesiàstic, pendent acceptació documents de concessió
amb el Bisbat.
Antigues pistes de conduir.
o Petició d’ús com aparcament per part del Consorci Sanitari per iterés públic.
Edifici Nàutic:
o Titularitat actual Consell Comarcal. Pendent traspàs de concessió. S’està treballant
amb la Direcció General de Ports, la petició de prorroga concessional.
Permuta edifici Plaça Espanya amb Edifici Escola Joanot Martorell:
o S’està treballant amb la Generalitat la permuta d’aquests dos edificis, ja que el de la
Plaça Espanya es propietat de la Generalitat, i el seu ús és municipal, i el de l’escola
Joanot Martorell és de propietat municipal, i us per part de la Generalitat.
Conveni amb Ensenyament per cessió edifici Cabot i Barba:
o Obres acabades. Pendent tancar alguns temes menors amb Ensenyament: obres
pendents. I Pendent signatura contractes.
Implantació CIE a Mataró i cessió edifici Blai Parera.
o S’han preparat tots els documents de cessió, s’han enviat a la Generalitat, segueixen
manifestant la seva intenció d’obrir aquest Centre a Mataró, però encara no han
formalitzat conveni
Cessió edifici Vapor Gordils a l'Agència Tributària:
o L’Agencia Estatal d’Administració tributaria disposa des de finals del 2009 de la
proposta de concessió demanial d’aquesta finca per ubicar-hi la delegació de Mataró.
Pendent d’acceptació i signatura.
Cessió pendent solars per equipaments educatius
o En aquests moments tenim pendents d’acceptació per part de la Generalitat els dos
solars on construir les escoles. S’ha reiterat la petició d’acceptació.
Pla de locals:
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Es disposa del llistat d’espais disponibles i necessitats detectades, sobre el que caldrà
treballar per prendre decisions de reubicació de serveis i/o cobertura de demandes
Aprovació del compte general:
o S’ha presentat a la Comissió Especial de comptes el 31 de maig, Prevista segona
Especial de Comptes al Juliol per la seva aprovació al Ple de Setembre.
Estudi d’austeritat:
o L’empresa contactada ha lliurat document de treball, pendent document final.
o

-

-
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4.3 SERVEI DE TRESORERIA:

MISSIÓ
El control i custòdia dels fons i fluxos monetaris de tresoreria, efectuant els pagaments i cobraments derivats
de les operacions pressupostàries i de valors independents.
TEMES PENDENTS:
-

-

Depuració saldos pendents de cobrament.
o S’està treballant amb l’anàlisi i reclamació dels saldos pendents de cobrament per la
seva naturalesa
Renovació línies de confirmig amb proveïdors:
o Renovació prevista pel mes de juliol.
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4.4 SERVEI D’INGRESSOS:

MISSIÓ
L’obtenció dels recursos econòmics necessaris per finançar tot el pressupost municipal, dins del marc
que ens dona la actual regulació del finançament local i sota criteris d’eficiència, eficàcia i equitat,
justícia tributaria i vocació de servei al ciutadà
PROGRAMES:
EIX

PAM

OBJECTIU ESTRATÈGIC

3.1

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

SERVEI D'INIGRESSOS

RECAPTAR TOTS ELS
INGRESSOS DE DRET PÚBLIC
LIQUIDATS PER L'AJUNTAMENT
I ELS ENS MUNICIPALS

MILLORAR L'EQUITAT
TRIBUTARIA VETLLANT PEL
COMPLIMENT DE LES
OBLIGACIONS FISCALS DELS
CONTRIBUENTS I CORREGINT
SITUACIONS DE FRAU FISCAL
GESTIONAR EL SISTEMA
TRIBUTARI LOCAL MANTENINT
LES BASES DE DADES FISCALS
DE TOTS ELS CENSOS I
REALITZANT LES
LIQUIDACIONS TRIBUTARIES
DELS IMPOSTOS, TAXES,
PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS

GESTIONAR TOTS ELS
INGRESSOS MUNICIPALS PER
ASSOLIR ELS OBJECTIUS
ECONÒMICS FIXATS AL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
DE L'AJUNTAMENT

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

9322

RECAPTACIÓ
INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC

CODI
SUBPROGRAMA/PROJECTE
SUBPROGRAMA

93221

Gestió de recaptació voluntaria i
executiva

93222

Contractació de serveis de
recaptació voluntaria

93223

Contractació de serveis de
recaptació executiva

9323

INSPECCIÓ FISCAL DELS
INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC

93231

Gestió de la inspecció fiscal

9324

MANTENIMENT DE
CENSOS TRIBUTARIS I
LIQUIDACIONS
TRIBUTARIES

93241

Gestió de tributs i liquidacions

93131

Assessorament jurídic i
resolució de tots els recursos i
reclamacions

93132

Assessorament econòmic i
realització de tots els estudis
econòmics d'ingressos

93133

Direcció i assessorament jurídic
i econòmic, fiscalitzant i
comptabilitzant tots els
ingressos municipals, millorant
les fonts de finançament

9313

GESTIÓ JURÍDICA I
ECONÒMICA DELS
INGRESSOS
MUNICIPALS

TEMES PENDENTS:
PAM 2011: Acció 3.7.1.1:
Incrementar el nombre de
domiciliacions bancàries amb
campanyes de comunicació
juntament amb l'ORGT

Campanya juntament amb el calendari fiscal.
Seguiment anual amb la memòria de gestió.
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PAM 2011: Acció 3.7.1.2: Millorar
els percentatges de gestió dels
padrons fiscals depurant les bases de
dades per reduir el pendent a final
d'any
PAM 2011: Acció 3.7.1.3: Implantar
el quadre de comandament de la
recaptació delegada
PAM 2011: Acció 3.7.1.4:
Incrementar el nombre
d'autoliquidacions amb pagament per
internet
PAM 2011: Acció 3.8.1.1: Aprovar
el pla de control tributari 2011 i
executar-lo complint el 100% dels
seus objectius de control
PAM 2011: Acció 3.9.1.1: Reduir els
terminis de valoració cadastral de les
finques i dels recursos presentats
contra les valoracions cadastrals
PAM 2011: Acció 3.10.1.1:
Reducció dels terminis de resolució
dels expedients i reclamacions
tributaries
PAM 2011: Acció 3.10.1.2: Realitzar
tots els estudis de costos i rendiments
dels diferents serveis finançats per
taxes i preus públics, proposant línies
de millora en les seves cobertures
PAM 2011: Acció 3.10.1.3:
Implantar un quadre de
comandament del seguiment de
l'execució pressupostaria dels
ingressos municipals

En realització i seguiment amb l’Organisme
de gestió tributària

En confecció

A executar 2on semestre 2011

Pla aprovat, i executant-se

En realització. Seguiment al full de
seguiment mensual tasques cadastrals.

En realització. Seguiment semestral.

En realització

En fase d’elaboració.

ALTRES TEMES PENDENTS:
-

Revisió preu públic Brossa Comercial centres de culte.
Posada en marxa de la inspecció fiscal sobre l’IBI a través del conveni amb la Gerència
cadastral:
Reclamació IBI autopistes: En fase de reclamació Tribunal Suprem.
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4.5 SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS.

MISSIÓ
Establir les condicions i desplegar les activitats necessàries perquè el conjunt de l’organització
municipal adquireixi, desenvolupi i faci servir els recursos de què disposa per obtenir els resultats
previstos en el Programa d’Actuació Municipal, tenint sempre com a referència la ciutadania.
PROGRAMES:
EIX

PAM

OBJECTIU ESTRATÈGIC

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

CODI
SUBPROGRAMA/PROJECTE
SUBPROGRAMA

3.1

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

COMPRES I
CONTRACTACIONS

ENERGIA ELECTRICA

COMPRAR EFICIENTMENT

SUMINISTRAMENTS

SERVEIS
CONTRACTAR EFICIENTMENT

CONTRACTACIÓ

TELEFONIA I
TELECOMUNICACIONS
VESTUARI
MATERIAL I
CORRESPONDENCIA
NETEJA EDIFICIS
PROCESSOS DE
CONTRACTACIÓ

TEMES PENDENTS:
Acció 3.6.1.1: Vincular el catàleg de
serveis de telecomunicacions amb la
gestió i control de la facturació de les
operadores.
Acció 3.6.1.2: Treure a concurs el
contracte de correspondència.
Acció 3.6.1.3: Adhesió a la
plataforma electrònica de la
Generalitat de compres i
contractacions
Acció 3.6.1.4: Impulsar la
incorporació de clàusules socials en
els processos de contractació pública
tenint en compte la nova Llei de
Contractes amb l’administració
pública (Llei 30/2007, de 30
d’octubre).

En tràmit

En estudi
En tràmit

En tràmit

52

4.6 INTERVENCIÓ.

MISSIÓ
Fiscalització de la gestió econòmic – financera de l’Ajuntament i els seus organismes, realitzant la
auditoria prèvia limitada i la plena posteriori per auditoria.
TEMES PENDENTS:
-

-

Seguiment contractes programa amb les empreses municipals
o A través de la comissió de seguiment del contracte programa.
Auditoria 2010 comptes Ajuntament i Organismes Autònoms:ç
o S’està realitazant la auditoria externa dels comptes de l’Ajuntament i dels seus
organismes autònoms de l’exercici 2010, que es presentarà amb la aprovació
definitiva del compte general.
o S’han realitzat i presentat les auditories dels comptes de les empreses municipals
o S’han realitzat les autoditories de les Entitats Públiques Empresarials
Presentació estat execució pressupostaria primer quatrimestre 2011.
o S’està realitzant per persentar-la en una propera Comissió Municipal Informativa.
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4.7 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS.

La Direcció de Recursos Humans s’estructura en els següents àmbits:
-

Servei d’organització i desenvolupament.

-

Servei de relacions laborals.

Prevenció de riscos.
MISSIÓ
Dissenyar i implementar les diferents polítiques de gestió de les persones amb la finalitat de garantir el
nombre i el nivell de competència i capacitació professional òptim per donar suport als diferents
serveis de l’Ajuntament i contribuir a que obtinguin els resultats previstos en el Programa d’Actuació
Municipal.
PROGRAMES:

3.1

PAM

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

EIX

ACONSEGUIR UNA
ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
FLEXIBLE, PROACTIVA I
COHESSIONADA;
DESENVOLUPAR
TREBALLADORS EFICIENTS
IMPLICATS I RESPONSABLES I
MILLORAR LES EINES
BÀSIQUES DE GESTIÓ DE
RECURSOS HUMANS

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

CODI
SUBPROGRAMA

GESTIÓ DELS
RECURSOS HUMANS

ASSESSORIA JURÍDICA
RRHH

DESENVOLUPAMENT I
ORGANITZACIÓ

PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS
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TEMES PENDENTS:
Acció 3.3.1.1:Coordinació Plantilles
i Relacions de llocs de treball de tota
l’organització
Acció 3.3.1.2:Executar tota la
programació de les ofertes públiques
vigents i programades pel 2011
Acció 3.3.1.3: Implementació de la
nova política de comunicació interna
Acció 3.3.1.4:Adaptar el conveni i
pactes actuals al nou marc jurídic de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Acció 3.3.1.5:Definició del sistema
d’avaluació de l’acompliment i
avaluació d'objectius.

Acció 3.3.1.6:Elaborar i negociar
unes noves bases generals de
selecció.
Acció 3.3.1.7:Elaborar i executar el
Pla de formació 2011.
Acció 3.3.1.8:Implantar el
procediment de coordinació
empresarial en prevenció de riscos.
Acció 3.3.1.10:Implantar un sistema
de seguiment de baixes mèdiques.
Ació 3.4.1.1:Elaboració i negociació
del Pla de carrera de l’Ajuntament de
Mataró.

En execució

En execució.

En redacció
S’ha redactat proposta conveni col.lectiu
adaptada a l’EBEP, i s’ha lliurat plataforma
de negociació a la part social. Iniciant-se la
negociació a principis de l’any 2011, que
s’han aturat per la celebració de les eleccions
sindicals i les locals
S’ha definit, s’han posat les bases al nou
conveni, s’ha adjudicat l’anàlisi per
l’aplicació informàtica que ens ha de servir
de base per l’avaluació de l’acompliment
lligat a la planificació estratègica.
S’han redactat, pendents de negociació

Redactat i en fase d’execució
En implantació

Pendent negociació amb mutua
S’ha elaborat la proposta, i s’ha lliurat per
seu anàlisi a la part social per ser negociada

ALTRES TEMES PENDENTS:
-

-

-

-

Pla d’igualtat.
o En fase de diagnosi.
Negociació col·lectiva:
o S'ha redactat proposta de nou conveni, i s'ha treballat intensament en la negociació,
aturada pel procés de eleccions sindicals. Els punts forts son el pla de carrera i
l'avaluació de l'acompliment.
Demanda increment salarial 1% 2009:
o Demanda en l’àmbit laboral ja dictada i favorable a l’Ajuntament
o Demanda en l’àmbit funcionarial estimada en primera instància, i en recurs
Reincorporació personal PUMSA a plantilla municipal:
o D’acord amb el Pla d’actuació de PUMSA.
Reconversió tècnic mitjà nova ciutadania joventut i dona en tècnic superior.
o D’acord amb anàlisi organitzatiu.
Procés de selecció del Cap de Servei de Sanitat:
o En fase de selecció.
Directius públics:
o L'actual regulació del nou EBEP planteja molts dubtes sobre els llocs de
comandament per funcionaris eventuals. En fase d’anàlisi.
Cobertura baixes per IT:
o En fase d’estudi els recents dictàmens de la sindicatura de comptes.
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4.8 SECRETARIA GENERAL.

El seu Cap és el Secretari General, la seva missió és:
MISSIÓ
Desenvolupar les funcions fedatàries atribuïdes per llei, així com exercir altres funcions netament
jurídiques assignades al Servei pel seu caràcter transversal
PROGRAMES:

3.1

PAM

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC

SERVEI DE SECRETARIA

EIX

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

DESENVOLUPAR LES
FUNCIONS FEDATARIES
ATRIBUIDES PER LLEI I LES
FUNCIONS JURÍDIQUES DE
CARÀCTER TRANSVERSAL
ASSIGANDES AL SERVEI

9204

GESTIONAR LES
TRANSFERÈNCIES DE NOVA
DOCUMENTACIÓ, PRESTEC
INTERN I ASSESSORAMENT
ARXIVISTIC A LES OFICINES

9205

CODI
SUBPROGRAMA/PROJECTE
SUBPROGRAMA

92041

Serveis jurídics

92043
92043
92045
92046

Eleccions
Fé Pública
Responsabilitat patrimonial
Defensa jurídica

92051

Tramesa i custòdia de
documentació municipal;
prestecs de documentació i
consultes documentals

SERVEIS JURÍDICS

ARXIU MUNICIPAL

TEMES PENDENTS:
-

Fons documental TV Mataró.
o Pendent traspàs a l’arxiu municipal, i sistema de gestió.
Arxiu municipal:
o Redactat document de situació, i propostes de millora.
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4.9 SISTEMES D’INFORMACIÓ.

MISSIÓ
Establir les condicions i implantar els medis necessaris perquè el conjunt de l’organització municipal
adquireixi, desenvolupi i utilitzi les tecnologies de la informació i les comunicacions per portar a
terme la seva activitat i obtenir els resultats previstos en el Programa d’Actuació.
PROGRAMES:

3.1

PAM

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC

SERVEI D'INFORMACIÓ DE BASE

EIX

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

ASSEGURAR QUE
L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
DISPOSA DE LA INFORMACIÓ
BÀSICA REFERENT AL
TERRITORI I PADRÓ
D'HABITANTS PER
DESENVOLUPAR LES SEVES
TASQUES

INFORMACIÓ DE BASE

MILLORAR L'EFICIENCIA EN LA
GESTIO DE LA CORPORACIO
POTENCIANT L'US DE LES
TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I COMUNICACÍÓ .

APLICACIONS
CORPORATIVES

MILLORAR ELS SERVEIS DE
TELECOMUNICACIONS I EL
SEU ACCÉS

TELECOMUNICACIONS

TEMES PENDENTS:
PAM 2011: 3.5.1.1: Inici del projecte En fase d’anàlisi funcional. Prevista la seva
de digitalització dels expedients
finalització a mitjans 2012
sancionadors en el segon semestre de
l0any 2011
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PAM 2011: 3.5.1.2: Disseny
funcional i desenvolupament de
l'aplicació de suport per a l'avaluació
de l'acompliment
PAM 2011: 3.5.1.3: Implantació del
tràmit d'autoliquidacions per internet,
amb connexió a Gestió Tributaria
PAM 2011: 3.5.1.4: Publicació en
seu electrònica del tauler d'anuncis i
edictes
PAM 2011: 3.5.1.5: Disseny i
desenvolupament d'una aplicació de
gestió interna d'inscripcions i
registres integrada amb la tramitació
en línia.
PAM 2011: 3.5.1.6: Instal.lació
escáners llocs atenció ciutadana que
integrin signatura electrònica per
poder realitzar compulsa documents
en paper
PAM 2011: 3.5.1.7: Aplicació web
de validació de la signatura
electrònica de documents digitals
impresos
PAM 2011: 3.5.1.8: Incorporació
noves funcionalitats perfil
contractan: segells de temps i serveis
de suscripció.
PAM 2011: 3.5.1.9: Aplicació de
consulta dels elements d'accés públic
del catàleg d'elements per internet.
PAM 2011: 3.5.1.12: Aplicació per
la gestió de llistes de distribució,
formatat de butlletins i planificació
enviaments de comunicació
institucional
PAM 2011: 3.5.1.13: Implantació
aplicació gestió expedients Serveis
Socials
PAM 2011: 3.5.1.14: Implantació de
la nova versió de l'aplicació de
Gestió d'Espais per facilitar la cessió
a entitats.
PAM 2011: 3.5.1.15: Redacció
ordenança d'administració
electrònica

En fase d’anàlisi funcional i tècnic. Prevista
posada al 100 en funcionament al nov. 2012

Inici al Juliol 2011

Inici Juliol 2011

Inici Octubre 2011.

Adquisició maquinaria Octubre 2011

En anàlisi funcional, Implantació Maig 2012

En fase d’anàlisi funcional

En desenvolupament

Anàlisi funcional Juliol 2011

En desenvolupament, Prevista posada en
marxa desembre 2011.
Inici anàlisi funcional Juliol 2011.

En tràmit per la seva aprovació al novembre
del 2011.

ALTRES TEMES PENDENTS:
-

Trasllat SIT a seu TCM.
o Obres en execució pendent trasllat finalització prevista Juliol
Aprovació normativa d’ús correu electrònic.
o Pendent d’aprovació.
Desenvolupament construcció Centre de Processament de dades a TCM
o Subvenció FEDER atorgada, en redacció projecte per inici 2012.
Accés amb dispositius mòbils a web i tramitació
o Projecte finançat amb Fons FEOLS, ja implantat, que ens permet accedir a través de
dispositius mòbils a la bústia ciutadana, als tràmits on-line i a la carpeta ciutadana.
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-

-

-

o Pendent campanya de comunicació
Mecanització del Procediment Administratiu Comú en la plataforma de gestió de processos
o En desenvolupament. Implantació prevista per abril de 2012.
Mecanització del portasignatures de la comptabilitat en la plataforma de gestió de processos.
o En desenvolupament. Implantació prevista per desembre de 2011.
Mecanització dels procediments de Contractació en la plataforma de gestió de processos.
o En desenvolupament. Implantació prevista per desembre de 2011.
Nova versió del plànol web, amb compatibilitat amb navegadors de programari obert i
incorporació de més informació i prestacions
o En desenvolupament. Implantació prevista per novembre de 2011.
Xarxa Wi-Fi
o Desplegada la fase inicial. Pendent definició de sistemes de seguretat i concreció de
serveis
Aprovació reglament de sistemes.
o S’estan executant les accions de formació prèvies a la aprovació del reglament, que ja
està redactat d’acord amb les prescripcions de la LOPD.

59

4.10 SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA.

MISSIÓ
Servei d’Atenció Ciutadana te la missió d’atendre i respondre a les necessitats i expectatives dels
ciutadans i ciutadanes que s’adrecen a l’Ajuntament .
Per poder respondre les necessitats dels ciutadans, treballem sota els paràmetres d’un model
determinat d’atenció ciutadana, on el que es pretén és apropar l’Ajuntament al ciutadà.
PROGRAMES:

3.1

PAM

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

OBJECTIU ESTRATÈGIC

SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA

EIX

APROPAR L'AJUNTAMENT ALS
CIUTADANS I CIUTADANES DE
MATARO, TREBALLANT SOTA
PARÀMETRES D'UN MODEL
D'ATENCIÓ CIUTADANA DE
QUALITAT

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

CODI
SUBPROGRAMA/PROJECTE
SUBPROGRAMA

9251

ATENCIÓ CIUTADANA:
CANAL TELEFÒNIC

92511

Plataforma d'atenció telefònica

9252

ATENCIÓ CIUTADANA:
CANAL TELEMÀTIC

92521

Bústia de queixes i
suggeriments

9253

ATENCIÓ CIUTADANA:
CANAL PRESENCIAL

92531

OFIAC's

TEMES PENDENTS:
Acció 3.12.1.1:Planificació anual de
les campanyes d’informació per
garantir la disponibilitat de la
informació pel ciutadà a través de
tots els canals.
Control i seguiment de la resolució
de les queixes i suggeriments
presentats, realitzant propostes de
millora de la plataforma telemàtica
actual.

Planificació realitzada

En treball continu: Cal millorar la
coordinació entre la Bustia i el programa de
gestió de manteniment ROSMIMAN
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Participació activa en jornades
d’intercanvi de bones pràctiques en
atenció ciutadana (Forum OAC's de
Catalunya).
Estudi d’unificació dels criteris
d’atenció ciutadana en tots els punts
d’atenció municipals.
Redacció d’un pla director d’atenció
ciutadana que determini les millores
a implantar per donar una atenció de
major qualitat.

Es participa, i s'ha proposat la organització
jornades a Mataró aquest any.. S'ha realitzat
sessió de formació OAC's
En redacció

En redacció.

TEMES PENDENTS:
-

-

-

Millores en la bústia de queixes i suggeriments:
o Millores en el sistema d'estadístiques, de reenviaments i de connexió amb
manteniment
Posada en marxa oficina virtual d’atenció ciutadana
o Projecte d’unificació en una sola oficina virtual de tots els tràmits, analitzant els més
sol·licitats, i avançant en la tramitació en línia de padró d'habitants, padrons fiscals,
signatura electrònica i carpeta sanitària
Proposta de millora de les oficines presencials d’atenció ciutadana.
o Proposta realitzada i en estudi per part de patrimoni
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4.11 SERVEI D’ESTUDIS I PLANIFICACIÓ.

MISSIÓ
Gestió d’informació, coneixement i eines de planificació com a recursos estratègics per a la millora de
l’organització municipal, el seu funcionament i la presa de decisions dels diferents agents que
interactuen en el nostre territori.
PROGRAMES:
EIX

PAM

OBJECTIU ESTRATÈGIC

CODI
PROGRAMA
PROGRAMA

CODI
SUBPROGRAMA/PROJECTE
SUBPROGRAMA

4921

INFORMACIÓ
SOCIOECONÒMICA

49211

Publicacions períodiques
elaboració pròpia, comandes
d'informació, i estudis i treballs
específics

4922

PLANIFICACIÓ
ESTRATÈGICA

49222

Planificació estratègica

4923

SUPORT A LA GESTIÓ
INTERNA

49231

Suport a la gestió interna

3.1

L'EFICÀCIA I LA TRANSPARÈNCIA DE
L'ADMINISTRACIÓ

SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ

CONEIXER L'ENTORN
SOCIOECONÒMIC MITJANÇANT
LA RECOLLIDA, TRACTAMENT,
ANÀLISI I DIFUSIÓ DE LA
INFORMACIÓ DE CIUTAT

FACILITAR LA GESTIÓ I EL
CONTROL INTERN DE
L'ORGANITZACIÓ, IMPULSANT
UN PROCÉS DE MILLORA
CONTÍNUA
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TEMES PENDENTS:
PAM 2011: Acció 3.15.2.1:
Elaboració guia recursos europeus i
recerca de projectes
PAM 2011: Acció 1.13.1.1:
Implementació de l'observatori de
promoció social de la ciutat amb
col·laboració de totes les entitats i
serveis que participen en la Taula de
Promoció social
PAM 2011; Acció 3.1.1.1:
Realització d'informes de conjuntura
semestrals
PAM 2011: Acció 3.1.1.2:
Realització mensual de l'observatori
del mercat laboral
PAM 2011: Acció 3.1.1.2:
Realització anual de l'estudi de
població
PAM 2011: Acció 3.1.1.4:
Seguiment i difusió regular de
l'evolució d'indicadors en
l'observatori de la crisi
PAM 2011: Acció 3.1.1.5:
Realització de l'observatori
comercial
PAM 2011: Acció 3.1.2.1:
Seguiment, avaluació i redefinició
del Pacte per al desenvolupament
econòmic i social
PAM 2011: Acció 3.1.2.2: Posar a
l'abast del ciutadà mapes
d'informació geogràfica relacionats
amb la cobertura d'equipaments
municipals
PAM 2011: Acció 3.2.1.1: Quadre de
comandament del PAM anual
PAM 2011: Acció 3.2.1.2: Quadre de
comandament del Programa
d'actuació municipal 2007 - 2011
PAM 2011: Acció 3.2.1.3: Impulsar
els órgans de gestió del pla de
qualitat
PAM 2011: Acció 3.2.1.4: Prioritzar
el desenvolupament de nous
projectes dins del pla de qualitat
PAM 2011: Acció 3.2.1.6: Redacció,
consens i aprovació del Codi Ètic
municipal
PAM 2011: Acció 3.2.1.7: Mantenir
la qualitat de la informació vinculada
al retiment de comptes per fer-la més
transparent i accessible al ciutadà.

Guia elaborada, en recerca constant de
recursos a través de la taula de finançament
En execució. Previst primer informe al
desembre 2011.

Realitzat i presentat l'estudi nº 27. El 28 al
tercer trimestre.
Es va realitzant cada mes.

Ja realitzat, presentat a CMI, pendent tramesa
i presentació Roda de Premsa
Es realitza mensualment

Previst desembre 2011.

Previst juny avaluació, i noves propostes
desembre.

Previst anàlisi de continguts i propostes al
juny, i implantació al desembre

Es realitza trimestralment
Realitzat, presentat i entregat

Esborrany Pla de Qualitat

Vinculat a acció anterior

S'ha fet un anàlisi dels codis etics existents, i
s'ha redactat proposta pendent de presentació
a govern
Es manté la informació actualitzada a
l’apartat retiment de comptes.

TEMES PENDENTS:
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-

Pla d’equipaments:
o L'empresa contractada ha entregat l’esborrany del Pla d’equipaments.
Pendent de contrast i revisió.
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4.12 ALTRES: COMISSIÓ DE SOBREOCUPACIÓ
Comissió transversal que te encarregada la funció de identificació i resolució de situacions
d’amuntegament i sobreocupació d’habitatges.
Treballa en dues línies:
a) Reactives:
a. Inspeccions de salubritat i/o activitats il·lícita lligat amb temes
d’amuntegaments.
b. Campanyes de revisió padró municipal
c. Modificació en les condicions per empadronament per evitar excessos i
amuntegaments.
b) Proactives:
a. Campanyes d’informació a propietaris
b. Informes de reagrupament familiar.
Composició comissió:
Presidència: Montse Lòpez
Vicepresidència: Francesc Melero
Coordinació projecte: Pilar Soler i Joan Masdeu
Integrants:, Ricardo Baró, Carlota .Dicenta, Carlos .Garcia, Asunción Muñoz, Josep M.
Teniente Xavier. Pous, Anna. Ramírez, JF. Nieto Quesada, R.Viader
TEMES PENDENTS.
- Nomenament nous membres de la comissió.
Per decret d’organització.
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4.13 ALTRES: FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS
L’any 1990 l’Ajuntament de Mataró i la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ van iniciar el
procés de recuperació per la ciutat i pel cooperativisme dels diferents immobles que formaven part del
patrimoni històric de l’esmentada associació.
En data 2 d’abril de 1998, es signa Conveni entre l’Ajuntament de Mataró, l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica (IMPEM), l’empresa de Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) i
la UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ, com inici del procés per la creació d’una Fundació que
tingués com a objectius la promoció i difusió de l’economia social a la ciutat així com la gestió del seu
patrimoni.
PUMSA actua com a societat instrumental per la recuperació del patrimoni.
La Fundació es crea l’any 2005 amb aportació al patrimoni fundacional d’una finca situada al C/
Palmerola.
Els seus objectius fundacionals son:
- La defensa i promoció de l’economia social en l’àmbit local de la ciutat de Mataró, català i a
nivell internacional, mitjançant la realització d’actuacions de formació, informació,
assessorament i estudi.
- La recuperació i preservació del patrimoni que històricament havia pertangut a la UNIÓ DE
COOPERADORS DE MATARÓ, per tal de posar-lo al servei de l’economia social.
TEMES PENDENTS.
-

-

Lloguers edificis Can Xammar
o Plecs de condicions redactats, adjudicacions fetes, pendent de signatura contractes.
Beca Joan Peiro
o S'han redactat les bases, s'ha fet fulletó, i s'ha distribuït per poder rebre candidatures
Nomenament nous patrons
o D'acord amb els estatuts aprovats
Cessió edifici Cafè de Mar
o Edifici actualment ocupat pels Serveis d’Educació de la Generalitat e Catalunya. Quan
es traslladin a l’edifici de Cabot i Barba, quedarà lliure, i es podrà cedir a la Fundació.
Creació comissió acord cafè nou
o En data 21 de febrer del 2011 es signa acord entre el Cercle Catòlic, la Unió de
cooperadors i l’Ajuntament per establir un procés de converses per desencallar el futur
d’aquest espai. Queda pendent la creació de la comissió de treball, i iniciar els seus
treballs

(nota: Aquest document s’ha de completar amb la memòria de gestió per programes 2010 que reflexa
els indicadors més rellevants de cada un dels programes que realitzem).
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5 ÀREA DE VIA PÚBLICA

5.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ÀREA DE VIA PÚBLICA
Missió:
L’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Mataró és una organització orientada a optimitzar la gestió
de les actuacions municipals relacionades amb les activitats dels ciutadans a la via pública: seguretat
pública, prevenció de sinistres, planificació i gestió de la mobilitat de vehicles i vianants, així com la
regulació d’activitats privades.
Objectius:
•

Garantir, juntament amb el cos de Mossos d’Esquadra, un adequat nivell de seguretat a la
ciutat, en el marc d’una concepció global de la seguretat pública que implica la prevenció,
protecció i defensa dels drets i llibertats, la integritat de les persones i els béns, així com la
convivència cívica.

•

Analitzar i planificar els riscos col·lectius, i coordinar les actuacions en el cas d’activació de
les diferents fases d’alerta i emergència.

•

Vetllar per una mobilitat sostenible, a través del disseny i implantació dels plans de mobilitat
que garanteixin un marc ordenat i compatible dels diferents modes de desplaçaments que es
produeixen dins i fora de la ciutat.

•

Garantir una adequada disciplina viària i un us racional dels espais públics, mitjançant el
desenvolupament i aplicació del marc jurídic adient.

Estructura organitzativa:
Per a desenvolupar les seves funcions i assolir el objectius fixats, l’Àrea de Via Pública s’estructura en
quatre serveis:
•

Servei de Policia Local

•

Servei de Mobilitat

•

Servei de Protecció Civil

•

Servei Jurídic-Administratiu

A més, el Conseller delegat de Via Pública presideix la societat municipal GINTRA, alhora que el
servei de Mobilitat té assignada la interlocució amb el concessionari del transport urbà de viatgers:
•

GINTRA

•

Mataró Bus

Als annexos 1 i 2 trobareu informació ampliada al respecte.
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5.2 ORGANIGRAMA I RECURSOS HUMANS

Regidoria Via
Pública

Nivell Polític

Regidoria Mobilitat

Nivell Àrea
Cap d'Àrea
Unitat de suport

Nivell Servei
Jurídic
Administratiu

Mobilitat

Protecció Civil

Policia Local

Estructura
Diferencada
Mataró
Bus

GINTRA

Unitat organitzativa o l oc de treball
Organisme de l’e structura diferenciada
(Societat Anònima Municipal)

Unitat organitzativa transversal
Organisme de l’e structura
diferenciada (Entitat singular)

Recursos humans adscrits a l'Àrea de Via Pública
Direcció de lÀrea
Cap de l'Àrea
Secretària de direcció
Tècnic de Gestió
Policia Local
Uniformats
No uniformats
Protecció civil
Cap del servei
Tècnic contractat fins 31/12/2011
Servei jurídic administratiu
Cap del servei
Tècnics i admnistratius
Servei de Mobilitat
Cap del servei
Tècnics i admnistratius
Total recursos humans de l'Àrea de Via Pública
Mataró Bus
GINTRA
Total recursos humans de l'Àrea de Via Pública amb
estructura diferenciada inclosa

Unitat organitzativa de suport
Relació jeràrquica

Organisme de l'estructura
dif erenciada (Patronat o Institut)

Indica àmbit competencial

Relació funcional

Rela ció singular

3
1
1
1
184
178
6
2
1
1
7
1
6
9
1
8
205
80
14

299
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5.3 PRESSUPOST

Es pot ampliar la informació a l’annex 3.
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5.4 ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Servei de Policia Local
Missió:
La missió del Servei de Policia Local és la prevenció i la satisfacció de les demandes dels ciutadans de
Mataró, traduïdes en una millor qualitat de vida, tot desenvolupant les funcions legalment establertes
en matèria de seguretat ciutadana, trànsit, administrativa i assistencial.
Objectius:
Protegir el lliure exercici dels drets i llibertats dels ciutadans, i vetllar pel compliment dels seus deures.
Promoure i protegir la convivència cívica de les persones.
Augmentar els nivells de seguretat viària i mobilitat de vehicles i vianants.
Millorar les condicions d’habitabilitat de la via pública i dels espais d’ús públic.
Garantir l’ordre i el respecte de la normativa reguladora en les activitats públiques.
Incrementar els serveis i les activitats d’ajut, assistència i informació al ciutadà.
En definitiva, millorar constantment la qualitat, eficàcia i eficiència dels serveis.

Servei de Mobilitat
Missió i objectius:
La missió del Servei de Mobilitat és gestionar i planificar la mobilitat de vehicles i vianants a la ciutat,
concretada en els següents àmbits d’actuació:
Mobilitat de vehicles i vianants.
Transport públic urbà i interurbà.
Servei de taxi.
Senyalització viària horitzontal i vertical.
Semaforització.
Instal·lacions per control d’accessos a zones de la ciutat.
Aparcament en superfície, soterrani i zones blaves.
Càrrega i descàrrega.
Guals i estacionaments reservats.
Carril – bici.
Permisos per ocupació de la via pública.

Servei de Protecció civil
Missió i objectius:
La seva missió és evitar o minimitzar les conseqüències per a les persones, els béns i el medi ambient
d’un risc greu col·lectiu, d’una catàstrofe o una calamitat d’abast general. Això es realitza mitjançant
el desenvolupament de les funcions de:
Previsió.
Prevenció.
Planificació.
Intervenció.
Restabliment dels serveis prioritaris.
Informació i formació sobre autoprotecció.
Coordinació dels serveis d’urgències.
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Servei Jurídic- administratiu
Missió i objectius:
La seva missió és garantir l’operativitat de l’aparell administratiu de l’Àrea, treballant sota els
principis d’eficàcia, eficiència i economia en l’optimització dels circuits i procediments, així com en la
gestió dels recursos de l’àrea en les vessants de:
1.- La gestió de la disciplina viària a través de la tramitació de les denúncies de trànsit, i actes
d’inspecció que formula el Cos de la Policia Local i la inspecció municipal, així com les denúncies
que es capten per mitjans tecnològics en tot l’àmbit de competència de l’Àrea, impulsant i controlant
els processos des de la informatització fins la sanció, resolent al·legacions i recursos, i generant
l’exigibilitat dels crèdits.
2.- L’administració i gestió de les partides de despesa pròpies del servei i l’assoliment dels objectius
de pressupost d’ingressos derivats de les competències esmentades, així com la revisió anyal les
Ordenances fiscals i preus públics en conceptes de l’àmbit de Via Pública.
3.- La supervisió i direcció jurídica tècnica dels procediments i les activitats dels serveis de l’Àrea que
exigeixen assessorament jurídic o instrucció jurídica qualificada, així com la direcció de l’adaptació
dels processos i procediments i normativa de l’Àrea a la llei i les seves modificacions.
4.- La concessió o denegació d’autoritzacions i llicències de l’Àrea, com ara les d’estacionament per
minusvàlids, talls de carrer i ocupacions del domini públic per actes públics i activitats professionals,
permisos d’armes, etc.
5.- La defensa penal i civil dels membres de la Policia Local, i la representació en judici de
l’Ajuntament davant el contenciós i davant dels jutjats de lo penal en matèries pròpies de l’Àrea.
6.- La gestió administrativa i estadística del pressupost de la despesa i de l’ingrés de Via Pública, la
recaptació de sancions i dipòsits de cabdals en l’àmbit de l’Àrea i la custodia fins a la seva liquidació.
Això implica:
Coordinació externa amb altres Administracions públiques, com ara l’Organisme de Recaptació
Tributària de la Diputació de Barcelona, els Jutjats, el Consell Comarcal, l’Autoritat del Transport
Metropolità, altres Ajuntaments, etc.
Coordinació interna dels serveis que integren l’Àrea de Via Pública i la seva interlocució amb els
Serveis Centrals en les matèries abans indicades.

GINTRA
Missió:
Constitueix l’objecte del servei, amb l’extensió definida al Reglament del servei aprovat per Acord de
Ple de 7 de juny de 2001:
La construcció i explotació dels aparcaments en subsòl en la seva distinció de rotació, per a residents o
mixtos.
L’explotació a Mataró de l’estacionament en superfície sotmès a control horari limitat i controlat
mitjançant parquímetres com a eina amb la finalitat d’aconseguir la rotació de vehicles aparcats en
zones d’insuficient oferta.
La gestió del servei de recolzament logístic a la circulació, la prestació del servei auxiliar de retirada
de vehicles de la via pública i la gestió administrativa del dipòsit de vehicles.
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Objectius:
Explotar els aparcaments mixtos i per a residents, garantint al ciutadà un servei de la màxima qualitat
possible.
Incentivar l’activitat econòmica de la ciutat incrementant l’accessibilitat als eixos comercials i de
serveis amb la gestió i explotació de la zona blava.
Millorar la mobilitat a la ciutat, mitjançant la retirada dels vehicles que la dificulten.
Gestió i explotació del Centre de Serveis Logístics.
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5.5 RESUM DELS PRINCIPALS PROJECTES ÀREA DE VIA PÚBLICA
Pla de Seguretat Local 2009-2011 (Aprovat per la Junta Local de Seguretat de 18 de febrer de
2009).

Objectiu estratègic:
Conèixer i avaluar contínuament l’estat de la seguretat pública; detectar les necessitats i demandes dels
ciutadans; i impulsar un model de millora contínua en l’eficàcia, eficiència i qualitat dels serveis de
seguretat pública.
Objectiu operacional:
Crear un sistema global de seguretat pública a la ciutat de Mataró que articuli els principis,
instruments i procediments de coordinació, col·laboració i actuació de tots els serveis públics amb
competències en matèria de seguretat, així com la participació dels ciutadans
Objectiu finalista:
Integrar i donar coherència als diferents àmbits de la seguretat, desenvolupar
actuacions de caràcter transversal i fomentar la participació dels ciutadans en
els processos d’informació i decisió, per millorar l’estat general de la seguretat
pública a la ciutat.
Es pot ampliar la informació a l’annex 4 i al següent enllaç:
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/Pla_de_seguretat_local
_2009_2011.pdf
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Carta de Serveis de la Policia Local (Aprovada per la Comissió de Govern de 8-4-2002, decret
2160/2002, de 4 d’abril).

Els compromisos de la Policia Local amb la ciutadania se centren en el següents àmbits:
Assistència a persones:
L’objectiu d’aquest tipus d’intervenció és la resolució circumstancial o definitiva d'una situació
puntual que representa un problema sobrevingut per a una persona de la ciutat, i també, oferir la
informació pertinent i canalitzar la solució del problema davant l'organisme o institució que
presumiblement pugui resoldre'l (auxili a persones, ajut en accidents, contingències i avaries greus,
informació).
Informació:
La Policia Local ofereix informació, de forma presencial o telefònica, informació sobre qüestions
d'àmbit policial. En fer-la, a més, obre canals per a rebre els suggeriments, les peticions i les queixes
dels ciutadans i ciutadanes.
Trànsit:
El control i la regulació del trànsit, i el control de vehicles i conductors, és una de les eines bàsiques
per a afavorir l’ordre i la seguretat a la via pública, tant per a vehicles com per a vianants, i per a
afavorir la mobilitat de la ciutadania i el transport públic. Les intervencions en aquest àmbit són de
caràcter: assistencial, sancionador i, sobretot, preventiu.
Seguretat Ciutadana i Policia Administrativa.
Es pot ampliar la informació a l’annex 5 i al següent enllaç:
http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/qualitat/docs/Policia.pdf
Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013 (Aprovat per la Junta de Govern Local del 3-4-2006)

El Pla Estratègic de la Policia Local 2007-2013 es fonamenta en la visió d’un model global de policia
local amb tres grans eixos estratègics:
•

La proximitat al ciutadà amb la consolidació de la Policia de Barri.

•

La coordinació policial amb la resta de forces i cossos de seguretat.

•

La transversalitat amb la implementació del Pla de Seguretat Local.

Per fer possible aquest model global de policia local es fa imprescindible disposar d’una anàlisi
permanent de la seguretat que permeti l’impuls de la qualitat i la millora continuada. Això passa per
mantenir una presencia continuada i exhaustiva al territori amb un contacte permanent i personalitzat
amb la ciutadania. Pel que fa a la coordinació amb el Mossos d’Esquadra, passa per integrar els
sistemes d’informació policial, l’homogeneïtzació dels estàndards organitzatius, operatius i de qualitat
de servei de Policia Local i Mossos d’Esquadra. També es fa imprescindible la coordinació de les
accions policials amb els programes d’actuació de la resta de serveis de l’Ajuntament i d’operadors de
la ciutat.
Les estratègies de millora que es proposen al Pla passen per:
•

Dimensionar els recursos humans, materials i tecnològics de manera proporcional a les
necessitat de la ciutat.
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•
•

Millorar l’eficàcia i l’eficiència en el treball, revisant les estructures organitzatives i els
processos, incorporant les noves tecnologies i analitzant les càrregues de treball.
Impulsar noves polítiques de recursos humans que afavoreixin l’increment d’hores de servei
anuals, que fomentin la motivació, la formació i la segona activitat.

Pla de Mobilitat Urbana (Aprovat pel Ple Ordinari de 3-3-2005).
L’objectiu del Pla de Mobilitat Urbana és definir un model global per tal d’assolir una mobilitat
eficaç, eficient i sostenible. Per això ha de contemplar la circulació i l’estacionament de vehicles, els
desplaçaments de vianants i bicicletes, la xarxa de transport públic, la distribució de mercaderies,
tenint en compte les seves externalitats, especialment pel que fa a la seva incidència sobre la qualitat
de vida dels mataronins i mataronines.
El Pla de Mobilitat Urbana ha de definir els principis de l’organització de la mobilitat de les persones i
mercaderies, de la circulació i l’estacionament en el domini urbà.
Conseqüentment té l’objectiu d’assolir un ús coordinat de tots els mitjans de desplaçament, proveint
l’oferta adequada per a cada mitjà en un espai públic escàs, així com promoure els usos més adients
dintre de cada context.
Sens dubte el model actual de la mobilitat a Mataró està dominat per la motorització, que arrossega
fortes conseqüències de tipus social i ambiental. Es tracta de canviar cap a un nou model de mobilitat
on la utilització del vehicle privat sigui més racional i per tant perdi pes, però on a la vegada els
ciutadans puguin accedir a tot arreu d’una forma més fàcil i agradable (accessibilitat versus mobilitat).
La mobilitat necessària cal que sigui sostenible, és a dir, que s’utilitzin els mitjans que produeixin el
mínim impacte ambiental i social però, sobretot cal desenvolupar i aprofundir en estratègies
encaminades a reduir el nombre de desplaçaments motoritzats i afavorir la utilització dels transports
no contaminants. D’altra banda la localització dels serveis als ciutadans i de determinades activitats
econòmiques poden afavorir una reducció de la longitud dels desplaçaments i motivar, per tant, l’anar
a peu.
El Pla de Mobilitat garanteix, doncs:
•
•
•
•
•
•

La integració de totes les disciplines en un únic model de mobilitat.
La sostenibilitat, tant ambiental com econòmica, del model escollit.
Que tots els ciutadans puguin satisfer a un cost raonable les necessitats bàsiques de transport i
desplaçament.
Flexibilitat per acomodar-se a les possibilitats d’inversió i per adaptar-se a les avaluacions que
es realitzin i a canvis en els diferents factors que originen la mobilitat.
Minimització de l’impacte de la mobilitat sobre els ciutadans.
Anàlisi de l’impacte negatiu sobre determinats grups de ciutadans de les propostes que es
realitzin i formules de realització.

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/plamobilitat10.pdf
Pacte per a la Mobilitat (Aprovat pel Ple Ordinari de 8-2-2001).
Davant la problemàtica creada per la creixent mobilitat de persones, vehicles i mercaderies i els
problemes que se’n deriven de creixent saturació de les vies de circulació, increment de la
contaminació atmosfèrica i acústica, reducció de l’espai lliure pels vianants, manca d’aparcament,
etc.… i la consegüent pèrdua de qualitat de vida que això comporta, el Consell Municipal de
Circulació i Transport, on es troben representats els grups municipals i les entitats relacionades i
interessades amb la Mobilitat, han impulsat la redacció d’aquest Pacte per a la Mobilitat a Mataró.
Un pacte que es defineix bàsicament com un compromís mutu entre els seus signants de treballar en
un model de mobilitat àmpliament consensuat per a Mataró, que permeti el correcte desenvolupament
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social i econòmic de la ciutat, un model que sigui sostenible i proposi solucions i alternatives als
problemes apuntats anteriorment.
El pacte pretén fixar els criteris que han d’orientar les actuacions de les administracions, especialment
la municipal, en matèria de mobilitat i que hauran de quedar reflectits en els Plans d’Actuació
Municipals que anualment elabora el govern municipal.
Al mateix temps el Pacte per a la Mobilitat de Mataró es dota dels mecanismes de control que
permetin l’avaluació del nivell de compliment dels compromisos adquirits.
L’increment dels desplaçaments de vehicles i vianants, així com l’augment del parc mòbil fa necessari
que es prenguin mesures estructurals i legislatives que perfilin un model de mobilitat que a curt i mig
termini:
•
•
•
•
•

Ens permeti mantenir el dinamisme social i econòmic de la ciutat
Sigui sostenible i respongui als criteris marcats en el marc de l’agenda 21
Vetlli per la Seguretat Viària
Garanteixi la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes
Fomenti un canvi d'actituds tant de les administracions com dels ciutadans i ciutadanes que
garanteixin la disciplina viària, complint i fer complir les normes bàsiques de convivència en
la mobilitat.

http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/mobilitat.pdf

Pla Bàsic d’Emergències Municipals (Aprovat pel Ple el 7 d’abril de 2011).
El document bàsic és el recull d’informació documental prèvia que fonamenta el Pla de protecció civil
municipal. Té per objecte fer una diagnosi inicial de la situació del municipi en matèria de protecció
civil i determinar a partir d’aquesta diagnosi, quins manuals d’actuació especials i específics elaborarà
el municipi i quins riscos quedaran inclosos dins del manual bàsic d’actuació municipal.
El marc legal vigent que s’aplica a la gestió de les emergències a nivell municipal és el següent:
Normativa autonòmica:
•
•
•

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. (Correcció d'errades en el DOGC
núm. 2406, pàg. 6158, de 5.6.1997) (DOGC 2401 de 29.05.1997).
Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i
l'homologació dels plans de protecció civil municipals. (DOGC 2945 de 04/08/1999).
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures (DOGC 5665 DE
07/07/2010).

La Comissió Municipal de Protecció Civil és aquell òrgan municipal que vetlla per la prevenció i la
seguretat del municipi. És el marc de col·laboració, coordinació i presa d’acords entre els diversos
serveis municipals, i entre les diferents administracions amb incidència en el municipi en matèria
d’anàlisi de risc, prevenció, planificació, intervenció, informació a la població i rehabilitació.
Es reuneix de manera periòdica (com a mínim, dues vegades l’any).
La Comissió Municipal de Protecció Civil està presidida per l’alcalde i formada per:
•

Responsable municipal de l’emergència, que és l’alcalde.
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•
•
•
•
•
•

Regidor responsable de la protecció civil municipal
Coordinador municipal de l’emergència (Tècnic de Protecció Civil municipal).
Responsables tècnics municipals que puguin estar implicats en una situació d’emergències
Responsables del grups d’actuació (Intervenció, Sanitat, Logístic i Acollida i Ordre i Avisos a
la Població) tant propis com aliens.
Entitats i/o empreses implicades o que siguin d’interès en una emergència
Altres responsables que es considerin oportuns

Tramitació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit i ordenances municipals

Aquest projecte consisteix en l’externalització de la tramitació dels expedients sancionadors en
matèria de trànsit i ordenances municipals. Els objectius d’aquesta iniciativa són els següents:
•
•
•
•
•
•

Estalvi de costos i increments dels ingressos
Increment de l’eficàcia i de l’eficiència
Millora de la disciplina vial
Millora de la qualitat en la prestació del servei
Incorporació de noves tecnologies
Millora del control sobre el servei

VIAMAP

El Viamap és el resultat final de projecte LAIA, un projecte que pretenia millorar la gestió de
l’ocupació de la via pública per donar un millor servei al ciutadà. Es varen plantejar tres grans línies
d’actuació:
• Mesures organitzatives
• Coordinació i transversalitat entre departaments i serveis
• Informatització de la gestió
Es tracta d’un projecte transversal a on els departaments i serveis adquireixen diferents rols com ara de
gestor de la via pública, responsable d’un procés o participant en un procés, sense que aquests rols
siguin excloents entre ells.
Les característiques de l’aplicació de gestió són les següents:
• S’accedeix a través de la intranet
• Ofereix un entorn gràfic
• Permet les comunicacions entre implicats
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Quadre de Comandament

Els objectius estratègics del govern, que es tradueixen en el pla d’actuació per al mandat de quatre
anys, tenen la seva expressió concreta en el desplegament del mapa estratègic. A partir d’aquí,
s’estableixen els objectius anuals, els quals es vinculen amb els recursos necessaris per assolir-los a
través dels programes pressupostaris. Aquests objectius es concreten alhora en accions específiques.
És a dir, disposem d’un sistema que tradueix en actuacions tangibles les prioritats polítiques definides
en les grans línies estratègiques del govern. Mitjançant aquest sistema es garanteix que hi hagi una
alineació entre els objectius estratègics i els objectius operatius, i per tant una coherència en la
implementació de les polítiques públiques.
El repte per a un sistema de direcció i gestió executiva és justament aquest: els objectius estratègics
són a llarg termini, però cal disposar d’un sistema de seguiment i control efectiu dels objectius a curt
termini. En aquest sentit, l’Àrea de Via Pública disposa des de l’any 2000 d’un Quadre de
Comandament que facilita informació útil per a la presa de decisions. Es tracta d’una eina que
contempla el seguiment dels objectius fixats al PAM així com una sèrie d’indicadors de ciutat, de
processos interns, de seguiment pressupostari i de recursos humans. Cada trimestre s’elabora un
informe de seguiment d’aquests indicadors.
Fent balanç del que ha aportat el Quadre de Comandament de Via Pública podem dir que ens ha ajudat
a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desplegar l’estratègia corporativa.
Alinear l’acció departamental amb l’acció de govern.
Millorar el procés de presa de decisions.
Facilitar l’assoliment dels resultats desitjats.
Facilitar el coneixement ràpid i sintètic dels aspectes essencials de l’organització.
Introduir processos de planificació.
Sistematitzar els controls de l’organització.
Motivar els treballadors vers l’assoliment dels objectius.
Facilitar la comunicació, tant ascendent com descendent.
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5.6 ESTAT ACOMPLIMENT OBJECTIUS ÀREA VIA PÚBLICA

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones

Objectiu 1.8. Millorar la seguretat i el civisme
Programa 1.8.1 Seguretat ciutadana i civisme (1322)
Accions

1.8.1.1

Seguiment i avaluació mensual de
l’acompliment de la Carta de Serveis
de la Policia Local.

1.8.1.2

Execució del Pla de Seguretat Local i
presentació del balanç 2010 a la Junta
Local de juliol de 2011.

1.8.1.3

1.8.1.4

Millorar els nivells de seguretat
ciutadana respecte als indicadors
assolits l’any 2010, mitjançant la
coordinació de Policia Local i el Cos
de Mossos d’Esquadra, utilitzant com
a instruments la Mesa de Coordinació
Policial i la Junta Local de Seguretat.
Consolidació de la policia de
proximitat en coordinació amb el
CME, amb la realització d’un mínim
de 6.000 entrevistes de la Policia de
Barri als comerços, escoles i altres
entitats de la ciutat.

Responsable

Policia Local

Policia Local i
resta de serveis
implicats

Policia Local/
CME

Policia Local/
CME

1.8.1.5

Reducció dels robatoris a l’interior de
Policia Local/
vehicles en relació a l’any 2010, per tal
CME
de contribuir a la millora dels índex
delictius a la ciutat.

1.8.1.6

Inici de la revisió del Pla de Seguretat
Local 2009-2011, durant el 2n
semestre de 2011.

Policia Local i
resta de serveis
implicats

Termini previst, balanç
trimestral i comentaris
Desembre
Acompliment de tots els
objectius excepte el
termini per retirar vehicles
abandonats i el % de
cobertura de la Policia de
Barri.
Juliol
Al mes de juny s’ha de
convocar la Junta de juliol.
Fer balanç del 1er
semestre i preparar Les
Santes.
Desembre
Els delictes i faltes s’han
reduït en un 10,92 %
respecte al 1er trimestre de
2010.
Desembre
S’han realitzat un 32,14
% més d’entrevistes
respecte al 1er trimestre de
2010.
Desembre
Els robatoris a interior de
vehicle s’han reduït en un
30,53 % respecte al 1er
trimestre de 2010.
Desembre
S’ha realitzat la primera
sessió de treball el dia 134-2011. Objectiu:
reenfocar tot el
plantejament del Pla de
Seguretat Local.
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1.8.1.7

Planificació i execució del Pla de
control d’oci nocturn, amb la
realització d’un mínim de 200
actuacions.

Policia Local/
CME

1.8.1.8

Millora del coneixement sobre els
efectes del consum de drogues en els
joves, amb l’execució del Pla de
prevenció de delictes per consum de
drogues, en coordinació amb el Pla
municipal de drogodependències.
Realització de 25 sessions formatives a
estudiants d’ESO d’instituts de
Mataró.

Policia Local/
CME/
Salut Pública i
Consum

1.8.1.9

Renovació del parc mòbil i material de
la Policia Local. Iniciar la contractació Policia Local
durant el primer trimestre del 2011.

1.8.1.10

Difusió de consells sobre seguretat a la
Policia Local
gent gran.

Desembre
Durant el 1er trimestre
s’han realitzat 82
actuacions. No es
preveuen dificultats per
acomplir l’objectiu anual.
Desembre
Durant el 1er trimestre
s’han realitzat 2 sessions
formatives. Cal destacar
que l’any 2011 el CME
actua sols a demanda dels
centres escolars. S’ha
informat l’IME d’aquesta
circumstància.
Juny
Es treballa per
reprogramar les inversions
previstes, tant en el parc
mòbil com en la necessitat
d’abordar problemes
d’obsolescència
tecnològica a negociar
amb la Diputació de
Barcelona (equips PDA i
software).
Març
Projecte executat entre
gener i març de 2011.

Programa 1.8.2 Seguretat viària (1331)
Accions

1.8.2.1

1.8.2.2

1.8.2.3

Responsable

Millorar l’educació viària entre els
joves, mitjançant la realització d’un
Policia Local
mínim de 200 cursos als centres
escolars de la ciutat.
Millorar l’educació viària entre els
conductors infractors, com a mesura
que contribueix a reduir el nombre
Policia Local
d’accidents, donant cobertura al 100%
de la demanda de cursos alternatius a
la denúncia de trànsit.

Reduir el nivell de contaminació
acústica a la ciutat amb l’execució del
Pla de Sorolls, mitjançant el control
d’un mínim de 1.000 vehicles.

Policia Local

Termini previst, balanç
trimestral i comentaris
Desembre
Durant el 1er trimestre
s’han realitzat 90 sessions
formatives.
Desembre
Durant el 1er trimestre
s’han realitzat 4 sessions
formatives, amb 99
convocats i 85 assistents.
Desembre
Durant el 1er trimestre
s’han controlat 41
vehicles. Es preveu
acomplir l’objectiu anual,
ja que la Policia Local
actua per campanyes
específiques que ja s’han
programat.
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1.8.2.4

Millorar els nivells de seguretat viària
a la ciutat, disminuint els accidents
amb ferits greus i morts un 25%
respecte al 2006, d’acord amb els
objectius del Pla de Seguretat Viària
2008-2011.

Policia Local

Desembre
Durant el er trimestre els
accidents s’han reduït en
un 24,8 % respecte a 2010.
La reducció accidents amb
ferits greus i morts
respecte al 2006 ha estat
d’un 91,18 %

Programa 1.8.3 Protecció civil (1341)
Accions

1.8.3.1

Aprovació de la revisió del Pla Bàsic
d’Emergències Municipal abans de
maig de 2011.
Aprovació de la revisió dels plans
específics municipals: Cavalcada de
Reis, Carnestoltes i Revetlla de Sant
Joan abans de maig de 2011.

Responsable

Protecció Civil

1.8.3.2

Protecció Civil

1.8.3.3

Elaboració i revisió dels plans
d’autoprotecció dels edificis
municipals següents: Escola bressol
Protecció Civil
Els Garrofers, CEIP M. Mercè Marçal,
Escola d’adults Can Noé i Edifici de
Manteniment.

1.8.3.4

Disseny dels circuits de coordinació
entre els serveis de Protecció Civil i
Llicències durant el primer semestre
del 2011, a l’objecte d’adaptar
l’aprovació dels plans a la normativa
vigent.

Protecció Civil

Termini previst, balanç
trimestral i comentaris
Juny
Aprovat al Ple de 7-42011.
Maig
Aprovats al Ple de 7-42011 els PEM de
Cavalcada Reis i
Carnestoltes.
La revisió del PEM
Revetlla de Sant Joan
finalitzarà el dia 17 de
juny. Posteriorment
s’incorporaran les
conclusions que s’en
derivin de la celebració de
la revetlla del dia 23 de
juny. Es preveu aprovar el
PEM al Ple de setembre.
Desembre
- CEIP Mª Mercè Marçal:
finalitzat.
- Escola bressol Els
Garrofers: darrera setmana
de juny.
- Escola d’adults Can Noé
i edifici de manteniment:
setembre.
Altres plans
d’autoprotecció no
previstos al PAM 2011:
- Pavelló del c/ Euskadi:
setembre.
- Correfocs de les festes de
barri: final de juny.
- Mercat de la Plaça de
Cuba: final de setembre.
Juliol
Al mes de juny cal enviar
les cartes a les empreses
obligades a acomplir el
Decret 82/2010 sobre
mesures d’autoprotecció,
que entra en vigor al mes
de juliol.
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Programa 1.8.4 Espais naturals (1721)

1.8.4.1

Accions

Responsable

Termini previst,
balanç trimestral i
comentaris

Aprovar abans de juny de 2011
l’actualització dels convenis de
col·laboració amb la Creu Roja,
Associació de Defensa Forestal i
Meteomar per tal de garantir les tasques
de prevenció al municipi.

Protecció Civil/
Salut Pública i
Consum

Abril
Conveni firmat el 9-42011.
Juny
Es preveu finalitzar la
neteja de les franges
perimetrals de les
urbanitzacions abans del
dia 15 de juny.

1.8.4.2

Executar la neteja de les franges
perimetrals de les urbanitzacions abans
de maig de 2011.

Protecció Civil

També cal destacar la
coordinació establerta
amb la Diputació de
Barcelona per revisar els
plans d’autoprotecció de
les urbanitzacions de La
Cornisa, Can Vilardell i
les Sureres, així com per
elaborar els plans de
Can Quirze, La
Fornenca i Can
Marqués. S’han iniciat
els treballs per realitzar
un simulacre d’incendi
forestal a la urbanització
de La Cornisa, que
s’executaria al febrer de
2012.

Objectiu 1.9. Promoure la cohesió social implicant la ciutadania cap a un civisme actiu i respectar
l'espai col·lectiu, millorant la convivència i les relacions ciutadanes i reduint els actes incívics
premeditats.
Programa 1.9.1 Pla d’acció per al civisme a Mataró
Accions

1.9.1.6

Desplegar més recursos humans per a la
mediació de casos dins de les comunitats
de propietaris als barris de Rocafonda i
El Palau, així com establir un grup de
coordinació entre els diferents serveis
municipals per a cercar vies de solució
als problemes detectats dins de les
comunitats.

(2362)
Responsable

Servei de
Participació
Ciutadana, Servei
de Civisme i
Cooperació,
Servei de Policia
Local

Termini previst, balanç
trimestral i comentaris
Desembre
Des de Policia Local
s’ha derivat diversos
casos de mediació per
problemes de
convivència entre veïns.
Es treballa de manera
coordinada amb la resta
de serveis municipals
implicats en el projecte.
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EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic
Objectiu 2.7 Garantir la mobilitat i el transport públic
Programa 2.7.1 Seguretat viària (1331)
Accions

Responsable

2.7.1.1

Incorporació del carril bicicleta
assenyalat al Pla de Mobilitat Urbana en
els projectes de vialitat.

Mobilitat

2.7.1.2

Posar en funcionament el registre
municipal de bicicletes abans del mes
d’abril de 2011.

Mobilitat

2.7.1.3

Increment de la seguretat i les zones de
Mobilitat/Obres/
preferència dels vianants i les limitades a
Manteniment i
30 km/h., tal com estableix el Pla de
Serveis/PUMSA
Mobilitat Urbana de la ciutat.

2.7.1.4

Implantació d’elements de gestió de la
mobilitat, amb l’objectiu de millorar la
seguretat viària de vehicles i vianants.

Mobilitat

2.7.1.5

Millora de la visibilitat de les cruïlles,
mitjançant l’augment de l’oferta
d’aparcament per motos en calçada.

Mobilitat

Termini previst,
balanç trimestral i
comentaris
Desembre
Treball continu
d’informe i supervisió.
En l’actualitat es
mantenen reunions amb
el BAM (grup d’Amics
de la bicicleta de
Mataró) a l’objecte de
pactar prioritats.
Març
Posat en funcionament
el mes de març.
Desembre
La previsió inicial era
habilitar una Zona 30 al
barri de Cerdanyola.
Aquesta tasca resta a
l’espera de la concreció
de la modificació
normativa per part de la
DGT.
Desembre
Instal·lats 1 coixí
berlinès i 39 pilones
noves. Treball continu al
llarg de l’any,
actualment a l’espera de
la modificació
normativa DGT.
Com a element de gestió
de l’espai públic, s’ha
editat una guia adreçada
a les entitats de la ciutat,
on es recorden les
condicions per sol·licitar
ocupacions de la via
pública. S’ha previst
enviar aquesta guia al
mes de juny.
Desembre
Habilitats 5 aparcaments
amb 50 places.
Treball continu al llarg
de l’any.
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2.7.1.6

Avaluació de l’impacte de la construcció
de les noves Rondes de Mataró sobre la
Mobilitat
mobilitat de la ciutat, mitjançant les
reunions de la Comissió de seguiment.

2.7.1.7

Execució del Pla de manteniment
semafòric a la ciutat, d’acord amb el plec Mobilitat
de condicions del contracte.

2.7.1.8

Execució del Pla de manteniment de la
senyalització viària a la ciutat, d’acord
amb el plec de condicions del contracte.

Mobilitat

2.7.1.9

Execució dels treballs de millora de la
mobilitat als polígons industrials abans
del mes de novembre de 2011
(senyalització horitzontal i vertical).

Mobilitat

2.7.1.10

Adhesió i coordinació dels actes de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i
Segura 2011.

Mobilitat

2.7.1.11

Impuls a la implantació de camins
escolars a la ciutat, presentant una
proposta concreta abans de l’inici del
curs escolar 2011-2012.

Mobilitat/IME

2.7.1.12

Estudiar les possibilitats per millorar
l’accessibilitat amb transport públic al
sector del Rengle.

Mobilitat

Desembre
A l’espera de l’inici de
les obres per part del
Dep. Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat. Simulacions
de trànsit en estudi.
Desembre
Contracte en pròrroga
fins final de 2011. Al
setembre cal convocar
concurs per 2012-2014.
Desembre
Adjudicat concurs per
manteniment fins a 31
desembre. Al setembre
cal convocar concurs per
2012-2014.
Novembre
La previsió és executar
el canvi de sentit de c/
Pablo Iglesias, entre
Puig Pidemunt i la seu
de Mataró Bus, al mes
de setembre.
Setembre
En el mes de juny
s’iniciaran els treballs de
programació per la
setmana del 22 al 29 de
setembre.
Setembre
En treball la implantació
del projecte a l’escola
GEM, que executa
l’empresa Alfa
Tecnologies, previ
contracte amb la
Diputació de Barcelona i
supervisió tècnica del
servei de Mobilitat de
l’Ajuntament. Prevista
propera reunió al mes de
juny, i posterior
presentació de
conclusions, per
implantar i publicitar el
setembre.
Desembre
Treball en curs. Es
preveu disposar de
resultats el mes de juny.

Programa 2.7.2 Transport (1332)
Accions

Responsable

Termini previst,
balanç trimestral i
comentaris
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2.7.2.1

Instal·lar 8 noves marquesines per al
transport col·lectiu abans del mes
d’agost de 2011.

2.7.2.2

Aprovar la modificació de l’Ordenança
municipal del servei d’autotaxi abans del Mobilitat
mes de juliol de 2011.

2.7.2.3

Mobilitat

Mantenir el nivell de qualitat percebuda
en el transport urbà de viatgers en valors Mobilitat
equivalents a l’any 2010.

Agost
Les marquesines s’han
instal·lat el mes de març.
Juliol
En negociació. Es
preveuen dificultats per
arribar a una entesa amb
els col·lectius i el
termini es pot endarrerir.
Desembre
L’enquesta sobre la
qualitat del servei de
Mataró Bus es realitza al
novembre. Els
paràmetres evolucionen
amb normalitat.
Altres temes en treball
respecte al transport
públic:
- Mataró s’ha
compromès a organitzar
la propera assemblea
general de l’AMTU, en
data a concretar
(setembre o octubre).
Cal planificar
l’esdeveniment i cercar
finançament.
- S’ha de celebrar una
reunió amb la Direcció
General de Mobilitat i
Transports de la
Generalitat, per tal de
tancar les propostes de
modificació d’itineraris
de transport interurbà
dins la ciutat.
- Posada en servei al
mes de juny de dos nous
autobusos de Mataró
Bus, que substituiran
dos vehicles ja
amortitzats.

Programa 2.7.3 Aparcaments (1334)
Accions

Responsable

Termini previst,
balanç trimestral i
comentaris
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2.7.3.1

Inici de la construcció de l’aparcament
sota l’equipament públic del carrer de
Joan Maragall, amb un total de 50 places
disponibles gestionades per GINTRA.
GINTRA
Acció condicionada a l’obtenció de
finançament de la Generalitat per
habitatges de protecció oficial.

2.7.3.2

Realitzar un estudi per optimitzar la
gestió del servei de retirada de vehicles
de la via pública i dels dipòsits de
vehicles.

2.7.3.3

Realització de campanyes de màrqueting
per a rendibilitzar, ja sigui per lloguer o GINTRA
per venda, els aparcaments de GINTRA.

GINTRA

Desembre
Problemes greus per
obtenir finançament per
a la construcció dels
habitatges.
Desembre
Estudi en treball. Des de
Policia Local s’ha lliurat
un informe a GINTRA,
per tal que sigui pres en
consideració.
Desembre
S’executen les
campanyes previstes per
tal de vendre o llogar
places d’aparcament.

EIX 3. L’Ajuntament al servei de les persones

Objectiu 3.5. Millorar els serveis oferts als usuaris garantint un millor i més fàcil accés als
serveis informàtics corporatius
Programa 3.5.1. Gestió de recursos tecnològics (9203)

3.5.1.1

Accions

Responsable

Inici del projecte de digitalització dels
expedients sancionadors en el segon
semestre de l’any 2011.

SITT/Servei
jurídic
Administratiu

Termini previst, balanç
trimestral i comentaris
Desembre
Revisió dels circuits
administratius en treball.
No es preveuen dificultats
per a l’acompliment de
l’objectiu.
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5.7 PLA D’INNOVACIÓ ESTRATÈGICA 2011-2015

Objectius
Actuacions / Projectes
Seguiment i avaluació (Quadre de Comandament)

87

6 SERVEIS TERRITORIALS

6.1 SERVEI D’URBANISME i DESENVOLUPAMENT URBA
Missió. Proposar redactar i informar les modificacions dels sectors urbanístics, inclosos en el
Programa d'Actuació Municipal, concretant en el planejament derivat, de manera detallada, els
paràmetres generals amb la inclusió dels aspectes de mobilitat i de gestió econòmica necessaris.

TEMES PENDENTS:
Àmbits de planejament i gestió.
Tràmit de Ple
∗ Aprovació provisional de la Modificació del Pla Especial d’Equipaments Mataró Nord
(àmbit Llar Cabanelles).
∗ Aprovació provisional del PMU Riera de Cirera Rocafonda.
∗ Aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla General dels Entorns Biada.
∗ Aprovació definitiva del Estudi de detall per regularitzar profunditats edificables al
carrer Sant Antoni.
∗ Aprovació provisional de la MPOM en relació al sol no urbanitzable.
∗ Aprovació inicial del Pla Especial del Catàleg de Masies.
∗ Aprovació inicial de la MPOM d’ampliació de l’escola Santa Anna.
Tràmit Decret o JG
∗ Constitució de la junta de Compensació de la UA 08 Ferrer Dalmau.
∗ Constitució de la junta de Compensació del sector de la Crta. de Cirera.
∗ Primera derrama de la reparcel·lació del polígon 1 de la UA 84 Eix Herrera.
∗ Aprovació definitiva de la urbanització del polígon 1 del Eix Herrera
∗ Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació de Vallveric. PUMSA. Advertiment
del jutjat de Mataró de risc de imposició de costes i multes i traspàs de la tramitació a
altre administració per el retard.
∗ Aprovació definitiva del projecte d’urbanització del carrer Vallveric fins el carrer de la
Foneria.
∗ Aprovació definitiva de la modificació de la divisió poligonal del sector Iveco-RenfeFarinera.-Veinat de Valldeix.
∗ Aprovació definitiva del annex al PU del sector Iveco-Renfe-Farinera.-Veïnat de
Valldeix.
∗ Aprovació definitiva de la modificació del projecte de reparcel·lació de l’Edar.
∗ Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de la Crta. de Cirera i Rda. De Jaume
Ferran.
∗ Aprovació inicial i definitiva de la reparcel·lació del sector de la Crta. de Cirera.
∗ Aprovació inicial i definitiva de la urbanització interior del sector de la Crta. de
Cirera
Pendents de la resolució de la Direcció General d’Urbanisme.
∗ Modificació del Pla General Lepanto-Churruca el Rengle.
∗ Modificació puntual del Pla General Lo Bassal – Can Serra.
∗ Text Refós Sant Miquel de Mata.
∗ Modificació puntual article 12 PMU Illa Fabregas i de Caralt.
88

Amb resolució desfavorable.
∗ Futura area Tècnica del Port
∗ Pla Especial d’ordenació de volums del antic Club Nàutic i Centre Natació.
∗ Modificació puntual del Pla General àmbit Can Bartra, Masia Sant Salvador.
Recursos en tràmit de diverses temàtiques urbanístiques.
∗ 35 recursos
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6.2 SERVEI D’OBRES
Missió. Servei d’Obres. Redactar i executar els projectes de reforma, rehabilitació o nova planta dels
equipaments, vials parcs i espais públics fins la recepció definitiva de les obres.

TEMES PENDENTS:
Obres en execució
∗ Casal de la gent gran al Pla d’en Bages. Acabament 07-2011.
∗ Rehabilitació de la Nau petita de Can Marfa. Acabament 12-2011
∗ Nau gran Cabot i Barba per Serveis Territorials. Pendent de nova inversió per
acabament.
∗ Biblioteca Antoni Comas. Acabament sense mobiliari 12-2011
∗ Voreres i Calcades. Acabament 07-2011
Obres pendents d’inici amb finançament aprovat.
∗ Mur Tomas Viñas. Previst inici 07/2011
∗ Soterrament de línees al carrer Calasanz Marques.
∗ Urbanització grup Les Santes. Previst inici 10/2011
∗ Instal·lació d’escultura. Donació. Al Parc de Rocafonda.
∗ Millora de la protecció solar a l’escola d’adults Alarona.
Obres pendents de redacció de projecte i de finançament.
∗ Mobiliari biblioteca Antoni Comes. Finançament possible Diputació.
∗ Urbanització del Parc del Escorxador. (Biblioteca). Finançament possible Llei de
Barris.
∗ Urbanització de la Plaça Joan XXIII. Finançament possible Llei de Barris.
∗ Enderroc de local Civit i recuperació de la zona verda a Ronda O’Donell. Finançament
municipal.
∗ Adequació WC del Parc Forestal per concurs de nova concessió. Finançament Aigües
de Mataró.
∗ Clavegueram a les Sureres. Finançament contribucions especials i municipal.
∗ Millora de les façanes de Can Cruzate. Finançament PUMSA
∗ Enderroc de la caseta del bosc dels Salesians. Finançament PUMSA
∗ Reparació de la sala de pintures de Can Palauet. Demanar subvenció a Cultura de la
Generalitat.
∗ Reparació de la teulada de Can Isidro de la bomba. Demanar subvenció a Cultura de la
Generalitat

Projectes sense finançament pendents de nova planificació o revisió.
∗ Escola bressol Moli de vent a Cerdanyola. A 2012 es perdrà la subvenció rebuda per la
compra del terreny.
∗ Casal de la Dona a Rocafonda al carrer Gibraltar.
∗ Equipament social al carrer Muntanya.
∗ Solució tècnica per la coberta del pati de la presó.
∗ Adequació de l’ermita de Sant Simo i entorns
∗ Pla Director de les Esmendies
∗ Ronda Leopoldo O’Donell
∗ Tram Ronda Sant Oleguer
∗ Carrer Nicolau Guanyabens.
90

Contenciosos
∗ Reclamació de Rubau 800.000 € per la liquidació de l’escola publica Montserrat Sola.
Pendent
∗ Reclamació Seclasa Nau Gaudi. Pendent TSJ.

6.3 SERVEI DE MANTENIMENT I SERVEIS.
Missió. Manteniment global d'infraestructures viaries, edificis municipals, jardineria i arbrat cercant
nous processos que millorin la sostenibilitat del conjunt.

TEMES PENDENTS:
Accions pendents de redacció, gestió i pla de finançament.
∗ Pla Director, auditoria i programa d’actuació de la renovació de paviments obsolets.
∗ Pla Director auditoria i programa d’actuació dels equipaments municipals.
∗ Pla Director de les actuacions i usos del Parc Central Vell.
∗ Pla Director de la xarxa municipal de telecomunicacions
∗ Pla Director de infraestructures (empreses de serveis, xarxes municipals)
∗ Pla Director de retirada de pals elèctrics a Molins.
∗ Pla de millora de la substitució de làmpades de sodi per làmpades de leds.
∗ Pla local de prevenció de residus.
∗ Modificació de contracta amb concessionària de recollida de residus i neteja viaria en
aplicació conveni 2008.
∗ Nous convenis per recollida residus i neteja a diversos equipaments. (Mercat Plaça de
Cuba, Tecnoc@mpus, Edifici negoci del Rengle)
∗ Nou conveni amb Tecnoc@mpus per manteniment d’espais exteriors.
∗ Implantació del servei Wimax de Iberbanda a las Cinc Sènies.
Convenis de gestió de serveis.
∗ Convenis amb els Ajuntament de Argentona i cabrera per el manteniment de carrers
de límit de municipis. (Can Vinardell, Plana i Cita, Cros)
∗ Conveni amb Ajuntaments de Dosrius, Mancomunitat de l’alt Maresme, St Cebrià de
Vallalta, St Iscle de Vallalta, Premia de Dalt per la cessió del sobrant del tractament de
RSU al Consorci.
∗ Planificació amb cementiris municipals per l’acabament de la rehabilitació del
cementiri dels Caputxins i la construcció de nous nínxols al cementiri de Les Valls en
funció de les necessitats.
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6.4 SERVEI DE MEDI AMBIENT
Missió. Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat. Impulsar actuacions de sostenibilitat i monitoritzar
l’estat ambiental del municipi. Planificar i coordinar els serveis a prestar dins l'àmbit del no
urbanitzable.
PRINCIPALS TEMES PENDENTS:
Principals projectes en execució.
∗ Seguiment del Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 Mataró
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

(PLCC-Ag21M).
Avaluació de la implantació del PLCC-Ag21M
Avaluació del Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES)
Càlculs dels indicadors de sostenibilitat i del control ambiental.
Pla d’implantació de sostres fotovoltaics.
Proposta estratègica per la implantació del Pacte ciutadà per el clima a Mataró.
Manteniment i gestió de la web temàtic de sostenibilitat municipal
Manteniment i gestió de la Casa Capell serveis i programa d’activitats
Programa educatiu Mataró Sostenible.
Programa radiofònic Cada gota compta.
Membre de les xarxes següents



Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.





Red Española de ciudades por el clima.
Red de Gobiernos Locales +Biodiversidad 2010
Parc Natural del Montnegre Corredor.
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6.5 SERVEI D’HABITATGE I LLICENCIES.
Missió. Servei d’Habitatge i Llicencies Urbanístiques. Impulsar la rehabilitació especialment en
l'àmbit de la llei de Barris. Millorar els criteris d'integració al paisatge urbà. Simplificar els
procediments. Seguiment del Pla Local d’Habitatge.
PRINCIPALS TEMES PENDENTS:

Llicencies significatives en gestió. (pendents de entrada de documentació)
∗ Petició a la propietat que entri la llicencia d’enderroc de Caribú i Panaderies a Cirera.
∗ Quatre blocs a la Ronda Barceló en tràmit de concurs per part de PUMSA.
∗ Edifici d’habitatges i local Comercial al Eix Herrera.
∗ Edifici d’habitatges a Magi de Villalonga. (pendent excavacions)
Dades de tramitació de llicencies i disciplina.
∗ Nombre d’expedients de Disciplina Urbanística
∗ Nombre de llicencies Majors en tràmit
∗ Nombre de Llicencies Majors en tràmit de Discrepància
∗ Nombre de llicencies Majors concedides pendents de recollir
Principals projectes en execució
∗ Comunicació de l’Ordenança de llicencies als professionals del sector per la seva
difusió.
∗ Elaboració de la Ordenança d’edificació.
∗ Execucions subsidiàries per abandonament de solars per fallida de promotors.
∗ Gestió amb entitats privades per la construcció d’habitatges en solars públics.
∗ Gestió i foment de la rehabilitació d’habitatges amb diverses comunitats de veïns.
∗ Projecte de foment per el compliment de la Inspecció Tècnica (ITE) dels edificis
anteriors a 1930 en primer lloc.
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6.6 ALTRES TEMES DE L’ÀREA
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗
∗
∗

Convocatòria i concessió dels premis Puig i Cadafalch. d’arquitectura a la tardor.
Tancament de la Llei de Barris de Cerdanyola.
Demanar prorroga fins 2013 de la Llei de Barris de Rocafonda i reprogramar inversió.
Demanar canvi de destí del PUOSC de l’anualitat 2012.
Demanar a la Diputació l’aportació de mobiliari per posar en funcionament la
Biblioteca Antoni Comas pendent d’inversió complementaria.
Gestionar la posada en funcionament de l’escola especial Arbos.
Gestionar l’avançament de part de la urbanització de la Crta. de Cirera per fer possible
la construcció de l’escola Marta Mata.
Gestionar l’avançament dels enderroc de Panaderias reunidas i Caribú.
Gestionar amb l’Estat la redacció del projecte per la continuació del Passeig Marítim.
Gestionar amb ACA el manteniment de les Rieres. La manca de manteniment ha
provocat ensorraments del mur i descalçament del pont de la riera de Sant Simo.
Expropiacions demanades per particulars (importants econòmicament) pendents de
gestionar nou planejament o pagar el cost que marca el jurat d’expropiació. (Sorrall
per exemple)
Pagament de interessos de demora al solar dels horts urbans (Bon Recés) en
compliment de sentencia.
Buscar alternatives per construcció d’equipaments per dificultats en l’emplaçament,
EB de Cerdanyola per exemple.
Actualització dels organigrama i de les carregues de treball.
Petició ENDESA de nova línea de mitja tensió fins Vilasar pel les Cinc Sènies. Pla
Especial.
Dinàmica de treball amb els Municipis del entorn.
Dinàmica de treball amb els Municipis del Arc Metropolita.
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6.7 Informacions diverses
Responsables dels serveis.
Area.

Angelina Català. Arquitecte.
Carme Cañizares Tècnica de gestió
Alícia de Vilar. Administrativa
1.
2.
3.
4.
a.

Servei d’Urbanisme. Teresa Jubany. Advocada
Servei Desenvolupament Isidre Molsosa. Arquitecte
Servei d’Obres
Lluis Gibert. Arquitecte
Servei de Medi Ambient Ricardo Baró. Enginyer
Servei de Manteniment Toni Sauri, adjunt direcció àrea, Joan Campmajó.
Arquitecte Tècnic.

Estat d’execució del pressupost a 30 de maig 2011.
Serveis
S1-S2-S3-S4

Capítol 2
Capítol 4
Capítol 6 Equipaments
Capítol 6 Llei de Barris*

Executat €
45. 419
20.922
3.515.985
5.554.721

Pendent €
2.416
7.564
453.638
1.093.914

* Sense la rehabilitació d’elements comuns dels habitatges. Finançament 50% Generalitat 50% Ajuntament.
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7 ÀREA DE SERVEIS PERSONALS

7.1 BENESTAR SOCIAL
MISSIÓ
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans facilitant l’accés als serveis socials d’acord amb
les seves necessitats i afavorint la seva protecció, promoció i autonomia personal.
TEMES PENDENTS
GENERALITAT DE CATALUNYA
1.
Signatura de l’ annex 2011 del Contracte Programa 2008-2011 per a la coordinació ,
cooperació i col•laboració entre el departament de Benestar i Família i l’ Ajuntament de Mataró en
matèria de serveis socials.

CONSELL COMARCAL
1.
Conveni de Cooperació per a la gestió del servei de Transport Adaptat “ porta a porta
l’Ajuntament aporta 63063,95 euros mitjançant aquest conveni per dur a terme aquest servei.
2.
Conveni de cooperació per la utilització del Centre d’ acollida per els usuaris del Area Bàsica
de Serveis socials del Consell Comarcal del Maresme. L’ Ajuntament rep finançament per el
sosteniment del centre d’ acollida.

CONSORCI SANITARI DEL MARESME
1.
Model de col•laboració entre l’ Ajuntament de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme per
a la formalització de les ajudes econòmiques destinades a l’ activitat residencial sociosanitaria de la
Residència Sant. Josep.
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7.2 ESPORTS
MISSIÓ
L’Institut d’Esports és un organisme autònom dependent de l'Ajuntament de Mataró que té
adscrites les competències municipals en matèria esportiva. Els seus objectius són la
promoció esportiva entesa com el suport envers els esportistes dels clubs esportius, els
escolars dels centres d’ensenyament, el foment de les activitats esportives de lleure als
ciutadans i la cessió de les instal·lacions esportives municipals per a la pràctica esportiva.
A la vegada incentiva la participació en la política esportiva municipal.
TEMES PENDENTS
De manera esquemàtica, es presenta un resum de les accions i altres qüestions a tenir en compte i
previstes per aquest any 2011 que cal destacar:
1.
Del PAM d’Esports:
La segona fase del Pacte del Futbol de Mataró: Model Mataró de Futbol Base
Seguir desenvolupant la Campanya Junts per l’Esport de Mataró
Acabar la senyalització del Camí de l’Alzheimer
Redacció del Pla director del Parc Esportiu de Figuera Major al Camí dels Contrabandistes
Pla d’Estalvi Energètic a les instal•lacions
Definició del Pla d’usos de l’edifici de l’antic nàutic
Pla d’ús i viabilitat del Triangle Molins
2.
Actuacions del pla de manteniment i del propi funcionament de les instal•lacions esportives,
en funció del pressupost disponible d’aquí a finals d’any

3.
Agenda Esportiva:
Santes Esportives
Campionats d’Espanya de diferents modalitats
Festa del Futbol (tardor)
Mitja Marató Ciutat de Mataró i Marató Escolar (desembre)
4. Actes destacats pendents d’aniversaris entitats esportives:
Penya Barcelonista
Mariste Valldemia
UD Cirera
UD Mataronesa
5.
Subvenció pendent del Consell Català de l’Esport pel Centre de Tecnificació de Gimnàstica a
Mataró al Pavelló del Carrer d’Euskadi: 160 mil euros.
Notificada, pendent de signar i adjudicar concurs per compra material
6.
Temes laborals:
Judici per reclamació de treballadora de la piscina municipal, pendent de resolució
7. Subvencions nominatives i de concurs públic aprovades i en marxa
8. Jocs Escolars: revisió dels criteris en marxa per al nou curs 2011-2012
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7.3 IMAC
MISSIÓ
Liderar l’acció cultural de la ciutat i facilitar l’accés a la cultura a la ciutadania.

TEMES PENDENTS
Les Santes: Programació tancada. S’està negociant amb els operadors privats del passeig marítim la
seva col·laboració amb la programació del Sarau. S’ha de tancar l’acord.
Festival Shakespeare: Programació tancada. Està previst l’edició del festival del 7 al 17 de juliol.
S’està negociant amb l’Associació Festival Shakespeare el pressupost. S’ha de trametre la sol·licitud
de subvenció a la Generalitat i gestionar el conveni de l’IMAC amb l’Associació.
Festes de barri: estan totes programades. S’han tramitat 9 convenis i en manquen 5. L’associació de
veïns de Cirera ha fet una petició de què l’IMAC aporti més infraestructures que les pressupostades.
S’ha de renegociar amb l’associació de veïns.
Temporada estable de teatre, música i dansa: La programació de tardor està tancada i a punt de fer
la difusió.
Ca l’Arenas: S’ha de tancar la programació del darrer trimestre de Ca l’Arenas.
Arts visuals: La programació fins a final d’any ja està tancada.
Fons Miralles: En funcionament i el 31 de juliol finalitza el conveni.
Can Marfà: S’està dissenyant el projecte bàsic museogràfic. S’ha d’executar el conveni que es va
signar amb Caixa Laietana i la Fundació Vilaseca.
Can Xalant: Acabada d’adjudicar la concessió. Pendent de conèixer l’import de la subvenció
d’enguany de la Generalitat i ajustar-la si cal al contracte amb l’empresa concessionària.
Magatzem d’arqueologia: Pendent acabar el pla d’usos.
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró: Tancada la programació de l’any.
Quan a l’estat de pressupost de l’IMAC a data d’avui l’execució de la despesa és la prevista. En
relació a l’execució dels ingressos es fa un seguiment important per tal de reduir la despesa si es
preveu la no execució del total previst inicialment al pressupost.
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7.4 JOVENTUT I DONA
MISSIÓ
El Servei de Joventut i Dona té per missió promoure la participació dels joves i les dones
en per tal d’aconseguir l’assoliment de la seva plena integració ciutadana en igualtat
d’oportunitats que els altres col·lectius de la societat.

TEMES PENDENTS
Recursos Humans:
Pendents de la continuïtat de l’auxiliar administrativa i una tècnica mitjana del CIRD subjectes
a subvencions i que finalitzen el seu contracte el 30 de juny.
Pressupost:
Durant els propers mesos hi ha previstes diferents operacions de generació de crèdit per poder
disposar dels recursos atorgats per diferents administracions, així com la modificació de les bases
d’execució del pressupost per tal de poder adaptar les previsions de les partides destinades a convenis i
subvencions a la realitat actual.
Gestió:
Joventut:
Resolució del procés de contractació per a l’adjudicació de la gestió de l’Espai Jove
Rocafonda. Finalitzada la fase de valoració tècnica i pendent de la resolució de la fase de valoració
econòmica.
Pendents de la finalització del procés d’atorgament i instrucció de la convocatòries de
subvencions per activitats de lleure infantil.
Iniciat el procés per a la formalització dels convenis de col•laboració amb entitats. En els
casos d’entitats que, amb anterioritat de la integració dels serveis de Nova Ciutadania, Joventut i
Dona, rebien suport a través de convenis amb els respectius serveis s’està treballant en la unificació
dels criteris de gestió, coordinació i seguiment per tal de formalitzar els compromisos de col•laboració
a través d’un únic conveni i agilitzar la tramitació.
Iniciat el procés de implementació de l´Oficina Municipal d´Emancipació Juvenil. Atorgament
de contractes de serveis, i cal establir sistemes de coordinació per a iniciar la completa prestació del
servei a partir del mes de setembre.
Resolució de la liquidació definitiva de la justificació 2009 i 2010 per a la gestió de l’alberg
Can Soleret
Dona:
Desenvolupament del procés de trasllat del CIRD als baixos del Centre de Formació Tres
Roques.
Pendents de la signatura del conveni amb el departament de Benestar Social i Família de la
Generalitat de Catalunya per a la cessió del local situat al carrer Blai Parera, 6, amb l’objecte de poder
ubicar un Centre d´Intervenció Especialitzada.
Pendents de la resolució del procés de definició del nou pla d’usos per al Casal de la Dona,
situat al carrer Gibraltar.
Pendents de la confirmació de l’atorgament de recursos provinents del contracte-programa de
l´Institut Català de les Dones i del Departament de Benestar Social i Família.
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7.5 SALUT PÚBLICA I CONSUM
MISSIÓ
Organitzar i dirigir les intervencions públiques i privades encaminades a millorar la salut i
la qualitat de vida de la població. Ha de basar-se en les dades recollides de manera
continuada en l’observatori de salut i s’instrumenta en el Pla Municipal de Salut.

TEMES PENDENTS
XARXA SANITÀRIA A MATARÓ
•
•
•

Inici de les obres de l’edifici Ronda Prim i ampliació Cirera-Molins.
Continuació de la remodelació del CAP II del Camí del Mig, amb construcció del nou servei
d’urgències
Seguiment del projecte del Recinte Cabanellas

PROTECCIÓ DE LA SALUT AMBIENTAL
Sanitat ambiental
Unificació dels dos refugis d’animals en un centre nou
Tramitació de la nova normativa sobre tinença d’animals.
PROMOCIÓ DE LA SALUT
Publicació de l’Observatori de salut i Pla municipal de salut
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7.6 INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ
MISSIÓ
L’IME és un organisme autònom de l’Ajuntament de Mataró constituït per a la gestió,
organització i administració de les competències municipals en matèria d’educació.
L’IME té per objectiu contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament:
Creant i potenciant els serveis educatius i complementaris que es considerin
oportuns.
Potenciant i impulsant els processos de renovació pedagògica.
Establint canals de comunicació i d’interrelació dins del sector educatiu i d’aquest
amb els agents socials i els diferents sectors d’activitat econòmica.
Gestionant i coordinant tots els serveis que, en l’àmbit de l’educació, té creats o
creïl’Ajuntament de Mataró.

L’IME estructura les seves activitats educatives en set programes que al seu torn inclouen alguns
subprogrames.
Tot i que en la memòria anual es troben abastament descrits els programes i la seva execució, i en els
objectius per a l’any 2011 es pot trobar el resum de les prioritats per a l’any en curs, destaquem a
continuació, només aquells temes que a curt o mig termini requeriran una atenció especial.
1.

Planificació de centres i escolarització
1.1
Planificació i construccions escolars
• Seguiment terminis construcció escola Marta Mata
• Feta la cessió dels terrenys al Departament d’Ensenyament. Pendent de la seva recepció
- Institut-Escola Ronda Rafael Estrany
- Centre de secundària Ronda Dr. Turró.
• Nou edifici de l’Arboç
- Pendent acord amb el Departament d’Ensenyament per a l’ocupació provisional
de l’edifici.
• Taula Mixta de planificació
- Ajornada pel Setembre-Octubre
1.2.
Manteniment de centres escolars
1.3.
Escolarització

2.

Escoles bressol municipals
2.1. Servei escolar
• Matrícula 2011 – 2012.
- Seguiment de les vacants.
• Obres i manteniment d’edificis
- Tancament obres E.B. Garrofers. Amb el servei d’obres municipal.
- Trobar una solució per la rampa de l’E.B. Elna. Pendent trobada amb els servei de
manteniment.
• Aprovació del RRI
2.2. Activitats complementàries
2.3. Espai Infants i família

3.

Institut Miquel Biada
3.1. Oferta formativa
• Implementació del nou cicle de Grau Mig de Manteniment d’Embarcacions i Instal·lacions
Portuàries.
3.2. Finançament
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3.3. RR HH
3.4. Manteniment informàtic
4. Educació al llarg de la vida
4.1. CFA Can Noè
RR HH
• L’increment d’oferta es pot fer gràcies a l’increment d’una hora lectiva dictada pel
Departament d’Ensenyament, passant el professorat d’adults a fer de 20 a 21 hores
lectives setmanals i per la incorporació a la plantilla del centre d’una professora que
estava realitzant un programa d’acollida al servei de Benestar Social. Amb la jubilació
d’aquesta professora es dona per acabada la col·laboració en aquest programa i la nova
professora passarà a incorporar-se al claustre del CFA Can Noè i a donar classes de la
seva oferta formativa.
4.2. PQPI
RR HH
• Pendent una demanda de quantitat del col·lectiu de professorat de PQPI.
• Encaix en el Projecte Educatiu de l’institut.
4.3. Centre de Formació Permanent Tres Roques
• Pendent creació aula multimèdia
4.4. Monogràfics de Can palauet
4.5. Consell de la Formació Professional
• Donar continuïtat a la Taula Coordinadora dels consells de la Formació Professional de
Catalunya, constituïda l’abril passat.
4.5.1. Dispositiu Local d’Inserció (DLI)
• En el marc del Consell de la Formació Professional de la ciutat i amb el suport de la
Diputació s’ha elaborat un projecte de creació d’un DLI local que garanteixi
l’acompanyament de tots els joves de la ciutat entre els 16 i 24 anys, ajudant-los a definir
el seu projecte vital al voltant de dos eixos: la formació i la inserció laboral de qualitat.
Aquest projecte es troba pràcticament finalitzat i cal només la voluntat política de posar-lo
en funcionament.
Aquest projecte ha estat liderat des dels seus inicis per l’IME i l’IMPEM.
4.6. Relació amb el Món universitari
• Hi ha pendent la concreció de col·laboracions tot just començades a definir:
Projectes d’emprenedoria als centres de primària i secundaria de la ciutat en col·laboració
amb el TCM.
Col·laboració en projectes de recerca d’estudiant de batxillerat
4.7. Pla Local de Formació Permanent (PLEP)
• Hi ha actualment constituït el grup motor de redacció del PLEP. Aquest grup compta amb
el suport de tècnics de la Diputació.
Aquest grup treballa basant-se en el diagnòstic elaborat per un tècnic de la Diputació i les
línies de treball que s’han prioritzat són: Formació de base, Formació per la comunicació i
Formació pel món del treball.
5. Acompanyament a l’escolaritat
• Totes les accions d’aquest programa han estat considerades incloses dins el marc del Pla
Educatiu d’Entorn malgrat aquest Pla està “oficialment reconegut” només a la zona de
Rocafonda-Palau-Escorxador
5.1. Suport a l’alumnat de primària i secundària dins l’horari lectiu
5.1.1. Projectes d’Aprenentatge i Servei (APS)
• És prevista la realització d’una jornada d’abast provincial, en col·laboració amb el
Centre Promotor de l’APS, pel Setembre, a la nostra ciutat. El centre promotor es
posarà en contacte ben aviat amb el nou/va regidor/a.
5.1.2. Projectes Singulars
• Cal estar atents a la renovació dels convenis de col·laboració pel tema de
responsabilitat civil dels alumnes durant la seva estada a les empreses, signats
conjuntament pel Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament.
5.1.3. Teatre a primària i a secundària
5.1.4. Dansa a primària
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5.1.5. La ràdio a les escoles
• Caldrà signar un conveni amb Mataró Ràdio, concretant la participació de IME i
Mataró Ràdio. Aquest projecte és esponsoritzat per l’empresa Mataró Park.
5.1.6. Auxiliar intercultural a P3
• En coordinació amb la Coordinadora de Llengua i Cohesió social del Departament
d’Ensenyament caldrà determinar quins centres han de gaudir d’aquest suport en
funció del % d’alumnat estranger a P3.
5.1.7. Projectes musicals a centres de primària i CFA Can Noè.
• Cal signar els convenis de col·laboració amb les escoles Germanes Bertomeu i
Montserrat Solà.
• L’acord pres amb els centres és:
o Pel que fa al projecte 4 cordes de Germanes Bertomeu durada fins el curs
2013 – 2014 i acotat als alumnes de 3r i 4t de primària.
o Pel que fa al projecte de les Arts: només el proper curs escolar.
5.1.8. Integradores socials als instituts públics i al centre d’estudis Freta.
• Cal confirmar si el Centre d’Estudis FRETA, podrà gaudir d’integradora municipal, el
proper curs escolar 11 – 12. El motiu és la finalització del PEE i la no certesa de la
seva continuïtat.
• Cal confirmar si l’institut Thos i Codina gaudirà d’integrador social de plantilla del
Departament d’Ensenyament.
5.2. Suport educatiu a l’alumnat de primària i secundària fora de l’horari lectiu
5.2.1. Patis oberts. Rocafonda
• Projecte dins el marc d’accions de la Llei de Barris de Rocafonda – Palau Escorxador.
• Hi ha una petició per part de veïns de Cirera d’iniciar un projecte semblant en un pati
d’alguna escola del seu barri.
5.2.2. Esport i lleure al teu abast
5.2.3. Pla català de l’esport
5.2.4. Reforç escolar
• Davant les noves orientacions del Departament d’Ensenyament referents a les
plantilles dels centres docents, la sisena hora i l’organització dels centres per la
millora de l’èxit escolar, caldrà repensar aquest projecte.
5.2.5. Biblioteques obertes als instituts de secundaria
5.3. Suport a accions puntuals.
5.4. Coordinació oferta educativa municipal
5.5. Suport a famílies i AMPA’s.
5.5.1. Oferta curs 2011 – 2012
• Cal deixar-la pràcticament tancada abans de vacances d’estiu
5.5.2. Projecte de suport a famílies amb infants entre 0 – 6 anys en el marc de la llei de barris
de Rocafonda-Palau-Escorxador.
5.5.3. Col·laboració IME – Servei de Benestar Social.
5.6. Beques i subvencions
5.7. Convenis i aportacions a entitats
6. Escola Municipal de Música
6.1. Oferta formativa
• Renovació del contracte amb les empreses proveïdores del servei.
• Ajustament de l’oferta un cop acabat el procés de matricula.
6.2. RR HH
7. Gestió educativa
7.1. Presència de l’IME als diferents consells de participació
7.2. Pla de comunicació
7.3. Coordinació dels representants als diferents consells escolars dels centres educatius de la
ciutat
7.4. Suport a les activitats culturals i festives dels centres educatius de la ciutat
7.5. Seguiment del PAM
7.6. Seguiment dels quadres de comandament.
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8 ÀREA D’INNOVACIÓ I PROMOCIÓ DE CIUTAT

8.1 A.- LLICÈNCIES D'ACTIVITATS
MISSIÓ:
Informar les llicències i autoritzacions que es sol·liciten en el termini marcat a la llei i a la Carta de
Serveis per a la seva autorització d’acord amb la normativa vigent amb un tractament integra i
preventiu de la comunicació .
TEMES PENDENTS:
a) Normatives pendents de tramitació o d'elaboració.
- Aprovació ordenança reguladora del soroll i les vibracions. Està acabada tècnicament amb el
vist-i-plau dels diversos serveis, i a punt per aprovar-se en una propera CMI i Ple
- Elaboració del Pla d’Acció del soroll: s'han de desenvolupar els treballs per elaborar aquest Pla, tal
i com ens marxa la llei.
b) Recursos contenciosos més importants en procés.

1.- Recurs contenciós administratiu núm. 109/2010, interposat per JOSÉ MARÍA COLOMER
RIBOT, SL i K1 FUSIÓN, SL contra el decret municipal que resol suspendre l'atorgament de les
llicències ambientals, d'activitats i obres, vinculades amb l'exercici de la prostitució que es porta a
terme en locals de pública concurrència. Recordem que la nova normativa (Pla Especial i Ordenança ja
són vigents)
2.- Recurs contenciós administratiu núm. 438/2010-F, interposat per LIBERTY RAL, SL contra
el decret municipal que declara la caducitat de la llicència concedida per a exercir l'activitat de bar
amb annex al camí Ral, 665. Pendent d’executar la clausura de l’activitat. Decret de tancament signat.
3.- Recurs contenciós administratiu núm. 612/2010-B, interposat per LA COMUNITAT DE
PROPIETARIS DEL C. L'ESPLANADA, 74-76 contra el decret municipal que concedeix a la
Fundació Mare Nostra la llicència d'ampliació i modificació de l'activitat de residència i centre de dia
per a gent gran al c. L'Esplanada, 76. Llicència d'obres i activitats atorgada. Activitat en marxa.
4.- Recurs contenciós administratiu núm. 620/2010-M1, interposat per CIU de MATARÓ contra
la desestimació del recurs extraordinari de revisió contra el decret municipal de concessió de la
llicència per a exercir l'activitat de sala de festes amb espectacles i annex, a la Via Sèrgia, 27.
Recordar que el mateix recurs interposat per veïns a titol individual va ser resolt a favor de
l'Ajuntament.
5.- Diversos contenciós sobre estacions base de telefonia mòbil
6.- Decret de 13 de maig de cessament de l’activitat Hotel Castell de Mata. En 15 dies podrem
procedir al tancament. És un hotel que, en aquests moments, no s'adapta a cap normativa i, per tant,
sent un lloc de pública concurrència, això pot tenir conseqüències greus
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8.2 B.- Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM)
MISSIÓ
L’Institut municipal de Promoció econòmica de Mataró és un organisme autònom municipal que
treballa com a motor de dinamització i desenvolupament de l’economia de la nostra ciutat .Fomentant
la ocupació , la millora de la competitivitat del teixit productiu, l’emprenedoria i la innovació , la
dinamització comercial , la potenciació del turisme i promoció exterior de Mataró.

Per serveis comentem els temes més importants que cal destacar.
COMERÇ
 Plaça Cuba: pendent acordar el nou horari comercial de la plaça..
 Mercats marxants: durant el mes de juny es treurà a concurs la licitació de les parades buides
 APEU: Mataró va entrar a formar part de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes a
finals del 2010, aquestes àrees afavoreixen la gestió públic/privada d’eixos comercials
d’excel·lència definits per la mateixa Generalitat. Pendent de la decisió de la Generalitat la
continuïtat o no d'aquesta línia .
Comissió Interdepartamental de Comerç: instrument per reforçar la transversalitat tècnica municipal
vers el sector del comerç. La darrera reunió va tenir lloc el 24/01/11.
Subvencions a entitats de comerç: es va realitzar convocatòria de subvencions per a entitats
comercials de la ciutat que està en procés de resolució. Hi ha 1 entitat sol·licitant. La dotació total és
de 3.000 €

PROMOCIÓ DE CIUTAT
 Campanya d’estiu 2011: es segueix la línea dels anys anteriors “Troba el teu dia d’estiu a
Mataró”, es llençarà durant la 1a setmana de juny. Aquest any s’aposta per posicionar la ciutat
a través de les xarxes socials i amb una especial actuació de promoció adreçada al públic
fiancés de proximitat.
 Oficina de Turisme i Punt informació platja: estem treballant en la renovació de les
certificacions de la qualitat obtingudes l’any passat. El punt informació platja es posarà en
funcionament el dia 1 de juny. Durant els primers mesos del 2011 s'han prestat 5.716
atencions i s'han venut 206 productes de marxandatge.
 Front marítim: Aquest any hi hauran 11 guinguetes totes amb zona exterior per terrassa. Els
diversos operadors del sector nàutic de la ciutat continuen oferint un ampli ventall
d’activitats. Aquest any la gastronomia serà un bon elements de promoció turística amb
l’organització de les 2es jornades gastronòmiques del peix i marisc de Mataró.
 Rutes: hi ha una sèrie de rutes i visites guiades sense reserva prèvia consolidades i s’han
incorporat 2 noves rutes amb reserva prèvia com són Mataró de la indústria tèxtil al
TecnoCampus Mataró-Maresme i la visita guiada a la Col·lecció Bassat d’Art contemporani.
Aquest estiu s’oferiran 18 rutes i visites diferents per la ciutat
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 Fires: durant els primers mesos de l’any l’IMPEM ha organitzat i/o col·laborat en
l’organització de 7 fires o Fires-mercat. Durant el mes de juny tindrà lloc la EcoFira, la Fira
d’atraccions, la i la Fireta de primavera. Restaran pendents per organitzar fina a finals
d’any 6 fires més.
 Congrés de Turisme: estem en la comissió d’organització impulsada per la Escola
Universitària del Maresme-TecnoCampus.
 Marca Costa Barcelona- Maresme: pendent la signatura d’un conveni entre la Diputació i el
Consorci per a la realització d’actuacions de promoció turística a les diferents marques
turístiques entre elles Mataró
 Subvencions a les empreses/entitats de turisme: s' estan resolent les subvencions
promogudes per l'IMPEM per a empreses de turisme. Hi ha 4 entitats sol·licitants (6
projectes) . La dotació és de 3.000 €.

OCUPACIÓ
Dades servei general: s’han atès 17.481 demandes, el temps d’espera per entrevista ocupacional és de
8-9 dies. A la base de dades del SOM hi ha 7.379 persones en actiu.
 Formació Ocupacional: estem a l’espera que el SOC tregui la convocatòria dels cursos de
formació ocupacional 2011-2012. Hem finalitzat els cursos de la convocatòria del 2010.
S’estan realitzant 3 cursos de l’àmbit d’atenció a les persones, finançats pel Ministerio de las
Administraciones públicas.
 Plans d’Ocupació: contractades 121 persones durant 6m i 5h, inici 1 de juny. L’IMPEM
incorpora 25 contractes.
 Aula Activa. En marxa fins el 3 d’octubre de 2011, 186 persones ateses, 1.428 usos de l’aula i
45% d’inserció
 Aula d’Autoformació: nou projecte adreçat a la
professionalitzadores, es posa en funcionament el 6 de juny.

formació

en

competències

 SUMA’T: programa adreçat a 51 joves entre 18 i 24 anys sense graduat en educació
secundaria i l’atur que s’estan formant en 4 sector: comerç, hostaleria, instal·lacions
elèctriques i automoció. Tenen la possibilitat de ser contractats per empreses locals mitjançant
subvenció del SOC.
 Casa d’Oficis, TecnOficis: 40 joves formats en 4 especialitats: instal·lacions de xarxes de
telecomunicacions, Tècnics microinformàtics, dissenyadors multimèdia i tècnics audiovisuals.
Contractats per IMPEM i prestant serveis a organitzacions sense afany de lucre, finalitza a
octubre 2011.
 Formació Continua: nou catàleg amb 28 cursos i tallers adreçats a pimes i treballadors/es en
actiu, la campanya surt al carrer el dia 3 de juny .


Servei d’Ocupacio Jove: ubicat a Nau Cabot i Barba, sortirà la nova campanya al mes de juny.
S’han atès durant el 2011 a 2.182 joves de 16 a 25 anys i 47 grups escolars. Al programa
Xplora, programa de transició escola-treball han participat 11 centres educatius de la ciutat i
77 joves que han fet estades en 36 empreses de la ciutat



Borsa de Treball: 218 ofertes de treball rebudes i 375 llocs de treball. El 62% dels llocs han
estat cobert per persones de la borsa de treball. Un total de 449 empreses noves visitades.



Club de feina: : 6.809 usos del club de feina, de gener a maig de 2011
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Informació, orientació i acompanyament en la recerca de feina a persones desocupades:
16.228 atencions realitzades.



Pendent projecte innovador amb PIMEC: inici a mitjans de juny , Noves competències noves
oportunitat, adreçat a persones en atur del sector indústria.



Reforma PAO’s: a l’espera de que el SOC tregui la nova proposta i nou model de polítiques
actives d’ocupació.



Nova Convocatòria Agències de Col·locació: a l’espera de que el SOC tregui la nova
convocatòria i decideixi quin paper hem de jugar les entitats locals.



Consell FP de Mataró: ja està constituït, durant el juliol caldrà fer els nous nomenaments i
convocar el primer consell al setembre.



Projectes conjunts amb IME:



SIOP: realitzada



Projectes Singulars: es tanquen el dia 7 de juny amb un acte a Can Palauet. En els projectes
han participat 37 joves de 5 centres educatius de la ciutat fent pràctiques a 50 empreses
proporcionades per IMPEM



El dispositiu d’inserció laboral (DIL) per a joves en transició escola treball, ja està elaborat ,
es presentarà al setembre.



Participació en l’elaboració del Pla Local d’Educació Permanent



Agència de Desenvolupament Econòmic del Maresme: està signat l’Acord pel
Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació al Maresme. S’han desplegat les mesures
previstes durant el període 2008 – 2011. S’ha continuat treballant en el desplegament de
l’Agència per al desenvolupament econòmic del Maresme. A l’espera de decisió política.

TEIXIT PRODUCTIU
 Serveis bàsics per a les pimes : 190 assessoraments fets i 158 derivacions als programes
d’innovació, internacionalització, cooperació i orientació estratègica durant els primers mesos
del 2011.
 Front marítim - Maresme Marítim: projecte innovador amb 8 socis de la comarca. Està en
marxa i acomplint amb els terminis previstos, al juliol tindrem el resultat de: l’Estudi de
necessitats formatives, el RadAr sobre empreses i entitats ubicades al territori i potencials
sectors emergents, i el Pla de Dinamització del Port de Mataró.
 Agricultura - Cinc Sènies: s’ha iniciat l’estudi que ha de definir el Pla Estratègic del sector
agrícola de Mataró. Tindrem el pla a l’octubre.
 Tèxtil - ACTE: estem duent a terme el projecte innovador adreçat a impulsar línees
innovadores al sector tèxtil conjuntament amb 6 socis entre ells la Diputació. Estem treballant
en la possibilitat d’ubicar un Outlet amb causa a Mataró conjuntament amb fabricants de la
ciutat i l’empresa Moltacte. També s’està analitzant conjuntament amb empreses tèxtils dels 5
territoris l’aplicabilitat de models de negoci basats en la sostenibilitat al sector.
 Entitate - Servei allotjament per entitats empresarials: ja s’han ubicat l’associació de
comerciants Bulevards Mataró, en breu s’instal·la PIMEC amb la seva delegació a Mataró, i
ATAMA Associació de tallers de mecànica d’automòbils.
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 Pla de Cooperatives: programa de foment i dinamització del Cooperativisme a la nostra ciutat
en col·laboració amb la Fundació Cooperadors. Tenim el nou Pla d’actuació pel 2011
consensuat entre el membres de la Taula del cooperativisme. Estem a l’espera de que la
Generalitat tregui la nova convocatòria de subvencions.
 Poligons d’activitat econòmica: S’ha fet un cens del 85% de les empreses de Mata Rocafonda
i del 65% del Polígon Pla d’en Boet I i II. Està fet el Pla d’actuacions que afavoreixi la
permanència de l’activitat empresarial existent i la captació de nova indústria generadora
d’ocupació. S’ha creat i convocat la Comissió Interdepartamental de Poligons amb els
diferents serveis i departaments municipals que de forma directe o indirecta intervenen en els
polígons.
 Dona’t un impuls: Programa adreçat a promoure el creixement de les dones amb negocis i
empresàries dels barris de Rocafonda i Cerdanyola. Inclòs en la convocatòria de Treball als
Barris. Hi participen més de 60 dones.
 Butlletí informatiu de l’IMPEM (en línea): informar i comunicar a les empreses de la ciutat les
novetats, temàtiques, subvencions, cursos, ajuts, convocatòries,... que poden ser del seu
interès. Està ja definit tècnicament i pendent d’editar el primer numero al juliol.
 Consell Assessors: Programa que finalitza al juny en el que 8 consellers de reconegut prestigi
han acompanyat i assessorat durant 2 anys a 10 pimes en la seva orientació estratègica.
 Programa de cooperació empresarial: generar aliances estratègiques i projectes de cooperació
entre empreses per tal de generar noves oportunitats de negoci. Actualment estem treballant en
varis projectes entre ells una central de compres per internet, un projecte de licitacions
públiques vinculat amb medi ambient sobre les cobertes fotovoltàiques, generació de
cooperació entre estructures petites del sector tèxtil-moda, .... Resta pendent la organització
d’una jornada sobre cooperació al setembre.

General IMPEM
 Finançament personal en plantilla : a maig 2011 el percentatge de finançament extern de la
plantilla de l’IMPEM és situa en el 33% del total , aquesta dependència i situació resulta
insostenible en un escenari ple d’incerteses i de retallades pressupostàries tant per part de la
Diputació de Barcelona, com per la Generalitat. Es preveu que pel 2012 l’ajuntament de
Mataró haurà d’aportar 143.566,79€ per cobrir una part de la plantilla de l’IMPEM. Això
sense preveure altres decrements de subvencions que puguin afectar a altres llocs de treball i
que provenen d’altres programes del SOC.
 Convenis nominatius amb entitats empresarials s’ han signat els següents convenis: Unió de
Botiguers, Associació Amics de les Plantes, Associació Comerciants Nou Centre, Fundació
Jaume Vilaseca, Gremi Hostaleria i Turisme de Mataró i Maresme i Comissió Setmana Santa.
El conveni amb l’ Arxiu Santa Maria es signarà durant la 1a setmana de juny. Resten pendents
de renovar la seva signatura els convenis amb UGT i CC.OO, Associació Venedors Plaça de
Cuba, Gentic , Centre Catòlic- Sala Cabanyes i FAGEM.
 Reducció ingressos: l’ aportació de l’Ajuntament per l’exercici 2011 s’ha reduït en un 8,19
% (184.362 €), i no es realitza cap aportació per finançar inversions (59.469 € l’any 2010). La
subvenció de la Diputació mitjançant la XMQB s’ha minorat en un 15,40 % (43.775 €).
Respecte a la Generalitat, l’any 2011 encara estan pendents de sortir algunes convocatòries
de subvencions del SOC, en el pressupost d’ingressos està prevista una subvenció per cursos
de formació ocupacional de 350.000 €.
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8.3 C.- TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME
MISSIÓ
Actuar com a principal motor del territori per a captar, formar i retenir el talent necessari
per al desenvolupament econòmic i social de l’entorn d’influència; fomentar una cultura
emprenedora dins la comunitat universitària i facilitar la capitalització del coneixement
generat en el sí de la institució.

ÀMBIT UNIVERSITARI
Estem treballant en dos nous graus, un relacionat amb salut i benestar, i l'altre amb empresa. Ja hem
realitzat vàries reunions tant a la Generalitat com a la UPF per avançar en aquesta línia. L'objectiu és
iniciar el curs al 20012-13.
També estem treballant en la posta en marxa d'un nou Màster en cronicitats conjuntament amb la
UAB i l'Hospital de Mataró per posar-lo en marxa l'any vinent, 2012.
Màster d'Emprenedoria i Innovació: iniciem el segon curs amb un important èxit de
satisfacció i qualitat en la 1a edició
on hem
comptat amb professorat de primer ordre i
emprenedors d'èxit de diferents indrets del món.
Hem realitzat la campanya de captació d'estudiants i en les properes setmanes sabrem les
dades de pre-matrícules per al proper curs 2011-12. Recordem que el passat curs va augmentar
un 30% la matrícula de 1r curs, amb un total de 1300 estudiants.
Hem posat en marxa el Programa d'Idiomes del
TecnoCampus per formar a tota la
comunitat TecnoCampus i
als ciutadans en
general, en llengües estrangeres, a través d
'un
acord amb la UPF.
Aquest estiu posarem en marxa la 1a escola d'estiu del TecnoCampus, des de que estem als
nous edificis del Rengle.
S'està preparant, des de l'EUM-TCM) un Congrés
internacional de
d'altres partners del sector
per realitzar-lo el
proper any 2010 (maig)

Turisme amb

ÀMBIT EMPRESARIAL
Foment de l'Emprenedoria
 Programes de sensibilització realitzats a escolars de secundaria, batxillerat i universitat
beneficiaris d’accions de sensibilització emprenedora: 730 participants
 Persones emprenedores ateses en el servei amb una idea emprenedora: 373
 Persones emprenedores que han participat en accions formatives d’emprenedoria: 209
 Projectes i Empreses. Plans d’empresa finalitzats: 67. Empreses creades: 40
 Incubadora d'empreses: tenim una ocupació del 100% amb 21 empreses de recent creació
instal·lades.
 Acords amb diverses entitats per millorar l'assessorament i el coaching a emprenedors (Cecot,
consells assessors, etc..)
Comercialització
109

 TCM2 i TCM3: al TCM2 tenim instal·lades 63 empreses en total, comptant també les de la
incubadora, amb una ocupació de més del 95%. I el TCM3 compta amb 8 empreses
instal·lades i una ocupació del 65%.
 Nau Minguell i Vallveric: aquests són dos dels altres espais que també conformen el Parc
TCM. A la Nau Minguell hi ha 9 empreses instal·lades i a Vallveric 4.
El total de treballadors que s'ocupen en aquestes 114 empreses és a l'entorn de 400 persones.
 Edicifi C/Balmes. Antic Cetemmsa. Hem posat en marxa el concurs per adjudicar els espais
d'aquest edifici a empreses del sector formatiu. En uns dies podrem adjudicar 2 plantes, a
l'entorn de 500m2
Serveis a les Empreses
 Serveis empresarials a la comunitat TCM: cada mes es realitzen sessions de networking on es
van definint serveis i productes necessaris per la comunitat i que TCM s'encarrega de generar
de manera interna (recursos propis) o externa.
 Programa Èxit d'acceleració empresarial: al mes de gener varem posar en marxa un programa
amb empreses del Maresme per ajudar-les en el seu procés de creixement. Aquesta setmana
s'ha fet la selecció i finalment, 6 empreses són les que accediran al programa que realitzem
amb la consultora Ernst&Young.
 Xarxa Talent: estem treballant amb la posta en marxa de la comunitat TCM, comptant amb
emprenedors, empresaris, alumnes, ex-alumnes, professorat, treballadors, etc.. per tal de crear
una xarxa potent a l'entorn del projecte TCM.
 Innova 360: hi ha un grup de coordinació creat i que ja està desenvolupant continguts per la
propera edició de l'Innova 360 per al mes de novembre

ÀMBIT CONGRESSOS
 S'han realitzat més de 70 accions als diversos espais de Congressos del TCM amb actes molt
concrets per empreses del territori: formació, trainings, comercials, etc. Per posar alguns
exemples: Procter&Gamble, Caprabo, Menarini Diagnostics, Hartmann, Catalunya Caixa...
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9 ÀREA DE PRESIDÈNCIA
9.1 CIVISME, COOPERACIÓ I AGERMANAMENTS
MISSIÓ
Fomentar el coneixement i l’ús, tant institucional com social, de la llengua catalana en tots
els àmbits. Per això l’Ajuntament forma part del Consorci Per a la Normalització
Lingüística i des de diferents serveis municipals es promouen activitats d’aprenentatge i
difusió de l’ús de la llengua catalana.
Promoure la cohesió social per mitjà de la implicació de la ciutadania en un civisme actiu i
en el respecte per l’espai col·lectiu, millorant la convivència i les relacions ciutadanes i
reduint els actes incívics premeditats. Tenir cura de l’espai públic i la seguretat com a
garantia de convivència i bon civisme a la ciutat.
Participar, des de l’àmbit local, en accions de solidaritat amb la resta de pobles del món,
tot promovent la defensa dels drets humans i el desenvolupament local i comunitari.
Promoure l’entesa entre la ciutadania de diferents cultures d’Europa per mitjà de les
activitats compartides en programes d’intercanvis escolars i entre col·lectius de ciutats
agermanades.

TEMES PENDENTS:
Civisme:
Memòria de civisme 2010: S’està tancant la informació per completar la memòria, amb indicadors i
programes dels diferents serveis.
Reorientació Comissió Civisme amb membres dels Consells Territorials.
Projecte Civisme de Rocafonda – El Palau-Escorxador. Iniciat el 2008 inclòs dins del Programa de
Llei de Barris de Rocafonda-El Palau-Escorxador en conveni amb Creu Roja i que finalitza a finals de
juny de 2012
Campanyes de sensibilització al carrer amb informadors cívics en col·laboració amb policia local
per:tinença animals domèstics, circulació de bicicletes, platges..
Indicadors:
Població informada
(campanyes)
Habitatges informats Prog.
Civisme Rocafonda
Actes per incivisme (diverses
ordenances)
Actes per incivisme
(ordenança civisme)
Prestacions alternatives o.c.

2005
2.800

3.137

2006
-

2007
893

2008
240

2009
3.016

2010
5.765

117

1.396

1.339

3.138

3.242

3.494

3.227

2.808

667

558

761

928

669

37

47

22

29

53

Política Lingüística:
Aprovar l’aportació 2011 al CNL del Maresme, per manca d’aprovació del pressupost i dels comptes
2010 d’aquest consorci.
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Nomenament 3 representants municipals al CNL del Maresme i 1 al Consell d’Administració del
Consorci per a la Normalització Lingüística.(CPNL)

Indicadors
Inscripcions cursos CNL
Participants Voluntariat
Llengua

2005
938
104

2006
905
166

2007
911
234

2008
1.412
310

2009
1.208
426

2010
1.049
334

Cooperació i Agermanaments:
Concreció dues aportacions a projectes a fina d’any .
projecte nou de l’Associació d’Amics de la República Dominicana que s’havia d’esmenar segons
instruccions del FCCD (Fons Català de Cooperació al Desenvolupament).
A proposta del Fons Català de Cooperació, a Gàmbia, que havia de ser conjunt entre el Fons i diversos
ajuntaments catalans.
Negociacions amb la Diputació de Barcelna per mantenir el conveni a 4 anys per a temes de
sensibilització en cooperació internacional.
Renovar el conveni amb el Fons Català de Cooperació per a l’assessorament, seguiment i avaluació
sobre el terreny dels projectes de cooperació de les entitats.

Indicadors
Num. Projectes Cooperació
subvencionats
Participants intercanvis
escolars i ciutats agermanades

2005
20

2006
19

2007
21

2008
17

2009
16

2010
16

380

363

400

889*

400

389

* activitat extraordinària amb Créteil.
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9.2 NOVA CIUTADANIA

MISSIÓ
Desenvolupar els programes i les actuacions del Pla per a la Nova Ciutadania, tant des de
la dimensió territorial com de ciutat, per afavorir l’acollida i la integració de les persones
nouvingudes i la sensibilització de tota la ciutadania, d’acord amb allò que estableix el
Pacte Municipal per a la Nova Ciutadania 2008-2011.

1. Recursos Humans:
El servei de Nova Ciutadania s´organitza a través de programes d’actuació emmarcats en el Pla per a
la Nova Ciutadania:
Programa d´Acollida
Programa d´Acomodació
Programa de Comunicació Intercultural
L’equip de professionals que formen part el servei de Nova Ciutadania està integrat pels següents
perfils professionals:
- 1 Cap de servei (A1), compartit amb Joventut i Dona
- 1 Tècnica mitjana (A2), coordinadora del programa d´acollida
- 1 Tècnica mitjana (A2), coordinadora del programa de comunicació intercultural
- 1 Tècnica mitjana (A2), coordinadora dels programes d’acomodació (joves, dones i sensibilització)
- 4 Tècniques mitjanes (A2)de programes (acollida, joves, sensibilització)
- 4 Tècnics especialistes (C1)- mediador/es interculturals (àrab, xinès, àfrica subsahariana).
- 1 Tècnica especialista (C1)- agent d´acollida
- 1 Auxiliar administrativa (C2)
Respecte a la vinculació dels 14 professionals que integren el servei de Nova Ciutadania a l’estructura
municipal:
- 2 places consolidades a la plantilla municipal (el cap del servei i la tècnica mitjana coordinadora del
programa d´acollida).
- 10 places creades a la relació de llocs de treball, ocupades per professionals en règim d’interinitat i
vinculades a la permanència dels programes que justifiquen la seva contractació.
- 2 places de tècnics especialistes creades a la relació de llocs de treball, dotades pressupostàriament, i
vinculades a la permanència dels programes que justifiquen la seva contractació. En previsió d’ocupar
en règim d’interinitat per professionals provinents d’una llista d’espera.
Per a l’exercici pressupostari 2011 el cost de l’estructura tècnica, no consolidada en plantilla, serà de
429.310 euros i es finança integrament, a través de subvencions provinents d’altres administracions.
Des del mes de setembre de 2010, com a conseqüència de la integració dels serveis de Nova
Ciutadania,.Joventut i Dona, part de l’estructura tècnica de Nova Ciutadania s’ha integrat en els equips
de Joventut i Dona per tal de reforçar aquestes polítiques i garantir la normalització en la prestació de
serveis. Actualment hi ha 3 tècniques mitjanes que estan integrades en els equips de joventut i Dona
tot i que el seu cost es finança a través del pressupost de Nova Ciutadania.
D’altra banda, des del servei de Nova Ciutadania reforcem altres serveis municipals mitjançant la
transferència de recursos per a la contractació de professionals que executen projectes conjunts dirigits
a persones nouvingudes:
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- Servei de Mediació Comunitària: Contractació de 2 mediadores comunitàries (orígens magribí i
sudsaharià) que donen suport a projectes de mediació i convivència. Aportació de 41.715,00 euros al
servei de Participació Ciutadana per sufragar els costos d’aquestes professionals.
- IME- Escola d´Adults Can Noè: Contractació d’un mestre per a la impartició de classes de català per
a persones nouvingudes. Aportació de 18.000 euros a l´IME per sufragar els costos parcials d’aquest
professional.

2. Recursos econòmics:
La gestió del pressupost del servei de Nova Ciutadania es caracteritza per la necessitat de captació de
recursos externs de subvencions i recursos provinents d’altres administracions. Estem pendents de la
confirmació de l’atorgament dels recursos provinents d’altres administracions.
Estimació del pressupost final del servei per l’exercici 2011: Com ens financem:

PRESSUPOST INGRESSOS 2011
Aportacions municipals
Ministerio de Trabajo e Inmigración (Fondos FEI)
Ministerio de Trabajo e Immigración
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya- Contracte Programa
Departament de Benestar Social i Família (estimació 30%)
Generalitat de Catalunya- Llei de Millora als Barris
Generalitat de Catalunya- Departament de Governació

154.395,83
24.816,00
37.215,00

Total ingressos

684.912,23

ESTRUCTURA PRESSUPOST INGRESSOS 2011
Aportacions municipals
Aportacions Generalitat de Catalunya
Aportacions Administració General de l´Estat

15,16%
31,60%
53,24%

103.850,00
297.000,00
45.000,00
22.635,76

PRESSUPOST DESPESES 2011
Capítol I Recursos Humans
Capítol II Programes i actuacions
Capítol IV Convenis i
Subvencions

177.359,00

Total despeses

684.912,23

ESTRUCTURA PRESSUPOST DESPESES 2010
Recursos Humans
Projectes i actuacions pròpies
Convenis i subvencions entitats (*)

62,68%
11,42%
25,90%

429.310,00
78.243,23

114

TEMES PENDENTS:
Recursos humans:
Pendents de la cobertura de 2 places de tècnics especialistes, creades a la relació de llocs de treball i
vinculades a la permanència dels programes que justifiquen la seva contractació. Actualment aquests
professionals presten els seus serveis a través d’empreses externes mitjançant la prorroga del contracte
de prestació del servei.
Pressupost:
En espera de l’atorgament de recursos provinents del contracte-programa del departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya. L’any 2010 es van atorgar 220.565,48 euros i, segons
converses amb els responsables del departament, s’estima que pel 2011 apliquin una reducció del 30%
respecte als recursos atorgats en l’exercici anterior.
Pendents de la generació de crèdit d’una subvenció del Ministerio de Trabajo e Inmigración per
iniciar el procediment de formalització i signatura de convenis amb entitats. Procediment en estat de
tramitació per part dels serveis de gestió econòmica.
Pendents del reintegrament de 10.654,16 € com a conseqüència d’una incidència detectada en la
auditoria realitzada pel Ministerio de Trabajo e Inmigración corresponent a una subvenció atorgada a
l’exercici 2007. Procediment en estat de tramitació per part dels serveis de gestió econòmica.
ACTUACIONS DESTACADES:
Circuit d´Acollida:
Conjunt d’actuacions d’informació i orientació a les persones nouvingudes que s’acaben
d’empadronar a la nostra ciutat. El circuit està format per les següents actuacions:
Sessió d´Acollida
Mòdul de Coneixement de l´Entorn (18 hores): Informació sobre el context social, accés als serveis,
drets i deures cívics:
Actors que participen: servei d´Atenció Ciutadana, Nova Ciutadania; Joventut i Dona, IME, IMPEM,
Participació Ciutadana, Benestar Social; Mediació Comunitària, Policia local, Mossos d´Esquadra,
CITE, AMIC, Creu Roja, Consorci per la Normalització Lingüística.
Curs de català: (45 hores). Nivell Bàsic: Continuació amb l´itinerari normalitzat del CPNL i/o l´Escola
d´Adults Municipal.
Disponibilitat lingüística dels Circuits: Català + (Àrab, Xinès, Castellà, Wolof-Mandinga)
Resultats 2010: 548 persones van finalitzat el circuit d´acollida
Programes adreçats a joves i dones nouvinguts:
Al mes de setembre es va dur a terme un procés de reorganització pel qual els serveis de Nova
Ciutadania, Joventut i Dona van unificar-se amb el propòsit de garantir la integralitat i la normalització
de les actuacions dirigides a aquests col.lectius de persones nouvingudes.
Projecte Aprèn i Treballa, Salesians Sant Jordi. Treballen amb joves nouvinguts, en situació de
vulnerabilitat social, per tal de treballar itineraris sociolaborals que els puguin reintegrar en els
itineraris formatius i laborals normalitzats.

Programa de Sensibilització Intercultural:
Campanya “Ni Més, Ni Menys”.deconstruir rumors al voltant de l’accés per part de la població
immigrant als serveis públics, obertura de establiments comercials, ajuts i prestacions, etc.). (Mupis,
falques de ràdio, anuncis a premsa local i comarcal, emissió de vídeos i clips per M1TV)
Formació d´Agents Antirumors: 3 edicions amb teixit associatiu dels barris i representants veïnals.
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9.3 PARTICIPACIÓ CIUTADANA
MISSIÓ
Promoure les relacions de confiança, basades en el diàleg i el respecte a la diferència i la
proximitat, permetent l’aportació de visions i suggeriments per afavorir la construcció
d’un projecte de convivència.
Situació del personal
Cap del Servei – Glòria Brusati
Tècnics/ques: Jordi Canal, Xavier Febrer, Glòria Ferré, Elena Crespo, Àngel Sánchez-Fortun, Montse
Balaguer (subst: Eli Sánchez), Jordi Tarradellas.
Administratius/ves: Carme Barrio i David Nadal.
Conserges: Eloi Cot (relleu: Josep Imbernon), Luis Miguel Postigo, Joaquim Codolà, Joan Peran, José
García, Cristobal Marín, Joan Riera, Àngels Castillo (subst: Jordi Romeu).
Punt d’Atenció al Ciutadà: Yolanda Pina, Roser Enrich, Lídia Polo, Montserrat Figueras, Amèlia
Garcia.
Recentment s’ha incorporat en el SPC 3 conserges i una tècnica de suport provinents dels Plans
d’Ocupació.
PRINCIPALS ÀMBITS DE TREBALL:
Consells Municipals de Participació
5 Consells territorials
13 Consells sectorials
1 Consell de Ciutat i la Comissió Permanent del mateix.
La gestió tècnica dels Consells Territorials depèn directament dels tècnics de l’SPC, i en el cas dels
sectorials dels tècnics de cadascun dels serveis de l’Ajuntament vinculats a l’àmbit de treball. Per part
del SPC s’ha engegat l’Oficina de Coordinació dels Consells Municipals amb l’objectiu de millorar el
funcionament, la coordinació i el reconeixement de la tasca portada a terme pels CM.
Teixit Associatiu
L’element creat específicament per el treball amb el teixit associatiu és l’Agencia Municipal de Suport
a l’Associacionisme, les tasques s’han assumit provisionalment pels tècnics/es de cada territori.
Les entitats que principalment es relacionen amb l’SPC, i així es visibilitza mitjançant els convenis,
són les Veïnals.
Equipaments Cívics
L’SPC disposa de 6 Centres Cívics que gestiona directament i 19 Equipaments socials cedits a entitats.
En l’actualitat resta pendent definir diversos aspectes vinculats al nou Centre Cívic de Cabot i Barba i
l’AV de Mataró Centre com entitat que hi té seu.
Punt ÒMNIA
En l’actualitat hi ha un punt ÒMNIA al Centre Cívic de Cerdanyola amb l’objectiu de desenvolupar
les habilitats i capacitats ocupacionals a través de l’accés a les noves tecnologies. El projecte el
desenvolupa una empresa externa mitjançant una tècnica en 32 hores setmanals.
Per raons pressupostàries en l’actualitat el Punt ÒMNIA del centre Cívic de Molins no està en
funcionament.
Servei de Mediació Ciudadana
El servei de mediació ciutadana ofereix un recurs de resolució pacífica de conflictes a la ciutadania. En
l’actualitat compta amb 7 mediadors (207,5 hores setmanals totals) que desenvolupen projectes en
diferents àmbits de treball, utilitzant diverses metodologies i un treball específic a Rocafonda i
Cerdanyola. L’evolució de casos atesos ha estat de 220 l’any 2008, 297 l’any 2009, i 359 l’any 2010.
El servei està gestionat per una empresa externa.
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Processos Participatius
El procés que anualment es treballa conjuntament amb Serveis centrals, és el de PAM i pressupostos, .
Darrerament s’ha portat a terme el procés participatiu realitzat conjuntament amb l’Institut d’Esports
ha estat el de definició dels usos del Triangle Molins.
També s’ha donat suport a Benestar Social en la definició i creació del Consell de Benestar Social.
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9.4 GABINET D’ALCALDIA

SITUACIÓ DEL SERVEI DEL GABINET D’ALCALDIA AL JUNY 2011
Recursos Humans
-

Pendent de cobertura diverses baixes per maternitat a través llista d’espera creada.

Butlletí municipal
-

Butlletí juliol 2011:Dedicat a la composició del nou consistori per donar a conèixer a la
ciutadania el nou alcalde i el cartipàs municipal, si s’escau.

Web
-

Manteniment de la web: Únicament previst per actuacions puntuals.

Senyalització
-

Pendent generació de recursos a través de la reclamació a companyies d’assegurançes per
recuperar la inversió en el pal de la bandera catalana de la Plaça Santa Anna.
Projectes en marxa extraordinaris: targetons digitals (invitacions electròniques), pla de
difusió del guardó Mataró, ciutat de la ciència i la innovació, presència a xarxes socials...

ALGUNS INDICADORS DE GESTIÓ
PROTOCOL

CASAMENTS CIVILS
ACTES

Programats
2010 Realitzats fins juny 2011 2011
112
43
215
77

48
22

PREMSA

RODES DE PREMSA
NOTES DE PREMSA
GESTIONS MITJANS

Realitzades fins juny
2010 2011
96
43
489
201
669
243

IMATGE

APP.IDENTITAT CORP.
CAMPANYES/DIFUSIÓ

Realitzades fins juny
2010 2011
113
67
132
65

118

WEB
VISITANTS ÚNICS
TOTAL VISITES
PÀGINES VISTES
SUBSCRIPTORS
SEGUIDORS TWITTER

2010 fins juny 2011
473.398
214.570
1.330.568
697.896
19.105.956
8.625.474
2.198
2.198
338
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9.5 TEMES GENERALS.

1.- Compra del quadre per la Galeria dels il·lustres del Dr. Pere Montserrat.
El quadre ja està encarregat fa temps al pintor Alberto Romero
2.- Expedient de la galeria dels il·lustres a favor de l’ alcalde Josep Abril .
L’ expedient ja està iniciat.
3.- Expedient de fill adoptiva a favor de M. Lluïsa Circuns i Pons .
Està feta la sol·licitud per varies entitats , expedient pendent d’inici.
4.- Expedient sobre el reconeixement d’ Herminia Puigsec en la lluita contra el nazisme .
Pendent informe sobre la figura i trajectòria de la Sra. Piugsec
5.- Fira del Ferrocarril.
S’ han fet ja varies reunions amb els organitzadors , encapçalats pel Cercle Històric Miquel
Biada, cal fer ajustos pressupostaris per la realització de la Fira d’ enguany.
6.- Digitalització de l ‘arxiu d’ imatges de Televisió de Mataró.
El col·lectiu de mitjans de comunicació segons un pla establert va digitalitzant els arxius, els
fons documental es troba en el Arxiu Municipal i les imatges digitalitzades estan en el servei
de comunicació de l’ Ajuntament .
7.- Exposició ikebanes.
Des de fa uns anys l’ Associació de Flors i Plantes de Mataró –Associació Ikebana del
maresme , organitza cada any una exposició d’ ikebanes en el hall de l’ ajuntament en el
decurs d’ un cap de setmana , de divendres a diumenge, pendent concreció data.
8.- Flama del Canigó
Aquest acte estava previst pel 23 de juny a les 19 hores .

NOTA: Aquest document s’ha de completar amb la memòria per programes de l’Ajuntament de
Mataró de l’exercici 2010, que detalla tots i cadascun dels programes que desenvolupa l’Ajuntament,
amb els recursos que hi son assignats, i els principals indicadors de gestió que mesuren el grau
d’assoliment dels objectius fixats.
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