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Prioritats
El Govern municipal entén que, en un moment de recursos limitats, cal
establir prioritats per a donar resposta a les necessitats i als reptes que
planteja la ciutat i la seva gent.
En concret, hem definit 5 prioritats del Pla de Mandat:

Primer les persones: Igualtat d’oportunitats.

Recuperar l’economia i promocionar la ciutat per a crear ocupació.

Apostar per l’educació, la cultura i l’esport.

Convivència i gestió de l’espai públic. Territori i sostenibilitat.

Un govern obert, honest i eficient

De cadascuna d’aquestes prioritats, o eixos d’actuació, se’n deriva tota una
sèrie d’acords de Govern que a continuació presentem agrupats en
diversos àmbits d’actuació amb els corresponents indicadors de seguiment i
les fites esperades per als propers anys.
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ÀMBIT 1.1

Barris. Espais d’oportunitats

Els barris de Mataró han crescut de manera desigual d’ençà dels anys 60 donant lloc a
una ciutat diversa. La configuració dels barris és conseqüència de diverses etapes de
creixement de la ciutat i amb realitats socials i urbanístiques diferenciades.
Hem de millorar i equilibrar les condicions de vida de tota la ciutadania, facilitant
oportunitats per desenvolupar les capacitats laborals, educatives, culturals i de lleure.
Alhora, hem de procurar un entorn amable i de bona convivència, amb la participació i
la implicació dels veïns i de les associacions de la ciutat.
ACORDS DE MANDAT
1.1.1

Crearem la figura del regidor de barri, com a responsable polític de referència per aquella zona
de la ciutat.

1.1.2

Presentarem anualment un compromís d'actuacions a desenvolupar: COMPROMÍS DE BARRI.

1.1.3

Treballarem per la qualitat de l'espai públic als barris: BARRIS AL DIA.
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ÀMBIT 1.2

L’Habitatge: Mataró lliure de
desnonaments

Durant la crisi els problemes amb l’habitatge han afectat moltes famílies i, des de
l’àmbit municipal s’han dut a terme diverses accions per donar resposta. És
imprescindible mantenir una reacció ràpida davant dels processos de desnonament,
coordinant accions per evitar que cap família quedi sense allotjament. És per tot això,
que posarem totes les mesures al nostre abast per aconseguir més lloguers socials a
través de la mediació hipotecària, la negociació amb les entitats bancàries i l’articulació
de mesures legals que permetin posar al mercat els pisos buits.

ACORDS DE MANDAT
1.2.1

Treballarem perquè Mataró sigui una ciutat lliure de desnonaments a través d’actuacions
preventives d'atenció als afectats i la interlocució amb els agents que hi intervenen.

1.2.2

Crearem un servei per a atendre les persones que són susceptibles de ser desnonades del seu
habitatge habitual, fet que pot conduir a una situació d'exclusió social, i farem de mediadors
amb els bancs.

1.2.3

Establirem mecanismes destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les
famílies i, en especial, els deutes derivats de l'habitatge habitual, mitjançant la regulació d'un
procediment extrajudicial i, si escau, d'un procediment judicial, per solucionar a la situació de
sobreendeutament en què es trobi la persona física consumidora per causes sobrevingudes.

1.2.4

Estudiarem la creació d'una taxa per als habitatges buits d'entitats financeres per a evitar
l'especulació immobiliària.

13

Pla de Mandat 2016-2019

ÀMBIT 1.3

Atenció a la diversitat
funcional i a la dependència

Cal que la societat i les ciutats estiguin preparades per garantir els drets de les
persones amb diversitat funcional i perquè puguin desenvolupar la seva vida en
condicions d’igualtat amb la resta de ciutadans. Perquè això sigui possible hem de
poder eliminar totes les barreres que ho impedeixen, tant les físiques que puguem
trobar en l’espai o als equipaments públics, com les socials que poden afectar la
prestació dels serveis i recursos que s’adrecen a la ciutadania.
ACORDS DE MANDAT
1.3.1

Considerem la incorporació de les persones amb diversitat funcional com un vector transversal
d'actuació preferencial en totes les línies d'acció municipal.

1.3.2

Farem una política d'eliminació de qualsevol barrera física, tecnològica o mental, que impedeixi
la llibertat d'accés als serveis, instal·lacions i establiments a les persones amb diversitat
funcional i mobilitat reduïda.
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ÀMBIT 1.4

Lluita contra la pobresa i la
vulnerabilitat de les persones

És en els moments de crisi quan el paper de les administracions en el suport a les
persones i famílies més afectades és més important, ja que hem de facilitar recursos
perquè les persones puguin superar les dificultats i adaptar-se a les situacions un cop
superades. Mentrestant, hem de garantir que tinguin els elements bàsics de
subsistència i especialment oferir un suport especial als infants, joves i gent gran.
Alhora cal garantir que els recursos arribin de manera justa i equitativa a les persones
que ho necessitin.
L’Ajuntament tot sol no podria fer front a aquesta tasca, motiu pel qual la col·laboració
de les entitats socials i dels voluntaris esdevé fonamental.
ACORDS DE MANDAT
1.4.1

Treballarem activament per a detectar els casos de pobresa i exclusió social, en especial de la
gent gran i amb dependències.

1.4.2

Facilitarem les reformes bàsiques als domicilis de la gent gran vulnerable per a garantir unes
adequades condicions de vida.

1.4.3

Fomentarem la creació d'una xarxa de voluntaris per a l'acompanyament a domicili de la gent
gran.

1.4.4

Continuarem fomentant l'accessibilitat a les prestacions socials de manera justa i rigorosa.

1.4.5

Treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin com a objectiu el benestar i la lluita
contra la pobresa i l'exclusió social.

1.4.6

Col·laborarem activament a través de convenis amb els agents socials i el tercer sector per
garantir una acció coordinada i integrada per a la ciutadania més vulnerable i en risc d'exclusió.

1.4.7

Crearem un fons per a garantir les necessitats bàsiques d'alimentació, habitatge i
subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) de les persones i les famílies més
necessitades.
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Ciutat saludable: Promoció,
prevenció i protecció de la salut
ÀMBIT 1.5

Més enllà de les competències que els municipis hem de complir de manera
obligatòria per al seguiment i el control dels factors de risc per a la salut pública, des
de l’Ajuntament treballarem en les línies de promoció, prevenció i protecció de la salut
en tots els àmbits d’acció municipal.
ACORDS DE MANDAT
1.5.1

Vetllarem perquè la Salut sigui un element de les polítiques d'altres àmbits sectorials: "Salut a
totes les polítiques". Una ciutat saludable és aquella que entén que la salut deis seus habitants
depèn en gran mesura dels factors ambientals, tal com ho expressen l'Organització Mundial de
la Salut i la Unió Europea entre altres.

1.5.2

Vetllarem per a la promoció, prevenció i protecció de la salut, Així entenem que ens hem
d'adherir a aquelles iniciatives d'àmbit nacional i internacional que diverses organitzacions tiren
endavant per tal que les accions engegades des dels ens locals tinguin el màxim impacte en la
salut de les persones i que aquest impacte tingui indicadors i fites que es pugui objectivar.

1.5.3

Reforçarem el paper del Consell Municipal de Salut com a òrgan de participació ciutadana.
Pensem que és necessari estimular-ne el seu funcionament, per tal que disposi d'informació
actualitzada de manera constant que li permeti fer avaluacions i propostes.

1.5.4

"Impulsarem un pla estratègic per a l'atenció sociosanitària que
dibuixi un escenari a mitjà termini que contempli quines són les
activitats assistencials que han de perdurar a l’històric centre
assistencial de la ciutat: l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena."

1.5.5

Reclamarem l'ampliació del CAP de Cirera Molins.

1.5.6

Formularem iniciatives per a incrementar els ingressos del CSdM amb iniciatives que
reconeguin el pagament de l'activitat assistencial al mateix nivell que a altres centres sanitaris
d'igual nivell, i que això derivi en més i millors serveis.

1.5.7

Plantejarem la creació de comissions de participació amb els diferents proveïdors públics del
territori (Consorci Sanitari del Maresme i Institut Català de la Salut) en les quals es presenti
informació més concreta sobre elements estratègics i plans d'acció

1.5.8

Incentivarem la defensa i el coneixement dels drets dels consumidors i la gestió general del
consum i de la Junta Arbitral.
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ÀMBIT 1.6

Igualtat

Tot i que fa molts anys que es treballa per la igualtat, encara queda molt camí per fer.
Ja en les etapes inicials del sistema educatiu cal incorporar la idea d’igualtat de gènere
i sensibilitzar entorn aquest problema social.
Paral·lelament cal treballar amb les dones i les seves famílies dels efectes de la
desigualtat i la prevenció de la violència, tot facilitant l’accés a recursos d’informació,
suport i tractament.
ACORDS DE MANDAT
1.6.1

Formarem els joves per a la prevenció en maltractaments i violència masclista.

1.6.2

Potenciarem el Centre de Recursos per a les Dones. Cal convertir aquest centre en un
instrument cabdal per a l'apoderament de les dones de la nostra ciutat.

1.6.3

Aprofundirem en els plans d'igualtat interns de l'Ajuntament per a garantir la igualtat real de
gènere en les organitzacions, tot promovent la presència de dones en els llocs de
responsabilitat i en professions tradicionalment masculinitzades, i d'homes en professions
feminitzades. D’aquesta manera dotarem a l'administració local d'un rol exemplificador en
relació amb la resta d'agents socials i econòmics

1.6.4

Incorporarem de manera ferma la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals,
perquè només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap
a una plena igualtat d'oportunitats, entre dones i homes.

1.6.5

Reforçarem els circuits locals de coordinació per a l'atenció i recuperació de les dones víctimes
de violència masclista amb tots els agents implicats, a més de promoure activament accions de
prevenció, sensibilització i detecció d'aquest fenomen social.
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ÀMBIT 1.7

Atenció preferent a col·lectius
prioritaris: Infància, Joves i
Gent Gran

Aquests són tres col·lectius de població que, per diferents motius, poden ser
especialment sensibles i per això haurien de ser objecte d’atenció preferent per part de
l’administració. Infants i joves, en període de formació com a persones, necessiten uns
referents, acompanyament i valors que a vegades no poden facilitar només escola i
pares; el jove també es desenvolupa com a persona en un espai social i és en aquest
espai on necessita altres referents, per això, des de l’administració, hem d’oferir eines
per a l’orientació, la formació i el gaudi d’un lleure que fomenti el seu desenvolupament
personal i els seus valors.
Per mantenir una bona qualitat de vida de les persones grans també és important
facilitar-los recursos culturals, de socialització i de lleure, implicant-los en la vida
ciutadana, desenvolupant els seus interessos i aprofitant les seves capacitats.
ACORDS DE MANDAT
1.7.1

Consolidarem i ampliarem la xarxa de serveis dedicats a oferir suport socioeducatiu als infants i
adolescents en situació de risc social i les seves famílies.

1.7.2

Continuarem garantint l'alimentació dels infants i adolescents en situació de vulnerabilitat els
365 dies de l'any.

1.7.3

Potenciarem l'activitat cultural de les persones grans i la conservació del patrimoni que
representa la "memòria històrica", tot promovent la transmissió intergeneracional de valors i
vivències.

1.7.4

Ampliarem les polítiques de joventut amb més recursos per a poder tenir una visió real del que
està passant i poder arribar amb facilitat a la ciutadania.

1.7.5

Farem del Consell de Joves un espai real de participació i debat on les idees que es generin
arribin a ser aplicades.
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ÀMBIT 1.8

Convivència

La important arribada de població estrangera a Mataró d’ençà de l’any 2000,
principalment dels països del nord de l’Àfrica, va motivar l’aprovació de diferents Plans
de “Nova Ciutadania”, per donar resposta a les necessitats que va generar aquest fet.
Les necessitats principals eren d’adaptació a l’entorn social, de funcionament a la
ciutat, l’escola, la sanitat, els serveis, la llengua, la cultura, la residència... Per això,
aquells programes recollien una part important de recursos que calia destinar a
polítiques d’acollida.
Com a conseqüència de la crisi econòmica, l’arribada d’immigrants ha davallat de
forma sensible, i el principal repte no és donar resposta a l’acollida, sinó treballar la
convivència a la ciutat.
ACORDS DE MANDAT
1.8.1

Ampliarem el programa "Educadors en Medi Obert", en l’actualitat en marxa a Rocafonda i
Cerdanyola, a altres barris de la ciutat.

1.8.2

Elaboració d'un Pla de Convivència a la Ciutat.
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ÀMBIT 2.1

Ocupació jove

La situació actual dels joves en el mercat de treball és molt precària i l’accés a una
feina no és gens fàcil, sobretot per diversos factors com ara la manca d’experiència o
de competències, el desconeixement del mercat de treball, la manca d’una xarxa de
contactes o una actitud pessimista. Per una altra banda, els joves són un dels
col·lectius que s’acomiada amb més facilitat per ser més barata la seva indemnització i
portar poc temps treballant.
Les taxes d’atur de Mataró i del Maresme corroboren aquesta realitat, per això és un
dels principals problemes que pateix la ciutat i la comarca. Per tal d’evitar que aquesta
problemàtica social continuï creixent i afavorir la transició al món laboral i la integració
al mercat de treball dels joves, proposem l’articulació de diverses mesures
ocupacionals en l’horitzó del Mataró 2022 i d’aquest Pla de Mandat, que caldrà
incloure en un Pla d’Ocupació Jove.
ACORDS DE MANDAT
2.1.1

Promourem programes adreçats a facilitar els projectes de vida dels joves a la nostra ciutat: Programa "Joves Professionals", adreçat a joves universitaris o de graus superiors de formació
professional recentment titulats que cerquen una primera oportunitat en el mercat laboral i que
són contractats per a fer pràctiques remunerades per l'Ajuntament o en empreses
col·laboradores, sobretot en àmbits d'alta qualificació professional; - Ajuts i incentius a joves
emprenedors per implementar activitats professionals i/o empresarials en l'àmbit de l'I +D; Ajuts i incentius a joves creadors per implementar activitats professionals i/o empresarials en
l'àmbit de la creació artística

22

Pla de Man dat 2016-2019

ÀMBIT 2.2

Polítiques actives recerca
ocupació

La taxa d’atur de Mataró és una de les més altes, situant-se per sobre de les de la
comarca, la província o de tot Catalunya. Tot i que la tendència en l’evolució de les
dades d’atur està sent positiva en els darrers mesos, ens trobem amb un gran nombre
de persones que tenen moltes dificultats a l’hora de trobar a una feina. Un aspecte
clau per tal d’entendre la situació social actual és la cronicitat de l'atur, fet que
accentua la seva gravetat a escala individual i col·lectiva: En el cas de Mataró, gairebé
la meitat de les persones en situació d’atur ho estan des de fa més d’un any i un terç
des de fa més de dos. Tenir altes taxes d’atur de llarga durada durant períodes
prolongats de temps provoca la intensificació de la vulnerabilitat de determinats grups i
l’augment del risc d’exclusió social.
Per aquest motiu, preveiem continuar desenvolupant polítiques actives d’ocupació que
afavoreixin la inserció laboral de les persones en situació d’atur i, sobretot, d’aquelles
amb més vulnerabilitat, oferint diversos recursos ocupacionals que fomentin
l’ocupabilitat de les persones.
ACORDS DE MANDAT
2.2.1

Ampliarem els recursos per als programes d'orientació, intermediació, formació i treball adreçats
als aturats, fent especial èmfasi en els joves, les dones, els aturats de llarga durada, i els majors
de 45 anys.

2.2.2

Incrementarem els recursos per als Plans d'ocupació. Des de l'Ajuntament , i amb col·laboració
amb entitats i empreses, posarem en marxa un Pla de xoc per als aturats en què definirem les
prioritats dels col·lectius als quals s'adreci i els sectors en què s'actuarà: - arranjaments i petites
reparacions als habitatges de gent gran i de persones dependents; - monitoratge de joves amb
risc d'exclusió social; - alfabetització digital i accés a les noves tecnologies; - campanyes de
civisme; - neteja forestal; - atenció a les persones dependents.

2.2.3

Elaborar, en el marc del Consell Econòmic i Social de Mataró, com a òrgan de concertació
social, un nou Pacte per a l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró, en el
marc de l'estratègia Mataró 2022.
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ÀMBIT 2.3

Universitat oberta i
transferència de coneixement
al territori

La Fundació TecnoCampus és una organització sense afany de lucre impulsada per
l'Ajuntament de Mataró, per a gestionar el parc científic i de la innovació
TecnoCampus i els tres centres universitaris que la integren.
La missió del TecnoCampus és esdevenir un element territorial de suport a la
generació de riquesa i creixement econòmic, gestionant sota una única estratègia: tres
escoles universitàries, el campus que els dóna servei, un parc empresarial amb més
de 100 empreses innovadores consolidades i un viver d’empreses amb cabuda per 21
start-ups.
Des dels seus inicis, els centres universitaris TecnoCampus han estat un projecte
educatiu i alhora un projecte de promoció econòmica i dinamització econòmica per a la
ciutat, essent la seva missió esdevenir un pol de generació de riquesa i progrés social
al territori.
ACORDS DE MANDAT
2.3.1

Potenciarem estudis universitaris de qualitat, internacionals, lligats a l'economia del territori
(turisme, nàutica, salut, logística, empresa, TIC) professionalitzadors i que fomentin
l'emprenedoria. Aquests són els eixos sobre els quals volem que pivotin els estudis. Només així
serem atractius i podrem competir amb el nostre entorn

2.3.2

Farem del TecnoCampus un espai de formació i recerca de qualitat i de referència internacional,
fent que sigui un pol d'atracció de talent, estudiants, professors i d'investigadors valuosos, de
centres de recerca i d'empreses innovadores.

2.3.3

Intensificarem la cooperació i la transferència de coneixement universitat-empresa cada cop
més arrelat al territori.

2.3.4

Convertir el TecnoCampus i el seu entorn, en un districte per a la innovació.
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ÀMBIT 2.4

Emprenedoria i economia
social

Un dels valors afegits de TecnoCampus respecte d’altres parcs de característiques
similars és el suport integral a l’empresa i a l’emprenedoria en totes les seves fases.
En primera instància, el Parc actua com a facilitador per a la generació d’idees
innovadores, a través dels itineraris d’emprenedoria universitària, de la utilització
d’espais de foment de la creativitat com l’Innolab o a través dels programes de
formació reglada, com són el Màster d’Emprenedoria o a través de crèdits transversals
en tots els graus impartits per TecnoCampus.
En una segona fase, es facilita assessorament, acompanyament i formació per què
aquestes noves idees generades puguin transformar-se en empreses de nova creació.
I per últim, entren en funcionament els serveis d’acceleració per què aquestes noves
empreses arribin al creixement empresarial. Entre la cartera de serveis de creixement
hi ha els serveis de networking i de xarxes empresarials, els de suport a la
internacionalització i els d’accés al finançament públic i privat d’aquests nous
projectes.
ACORDS DE MANDAT
2.4.1

Activarem un pla de xoc adreçat a ex-autònoms en dificultats. Un Pla integral que incorpori
mesures per a reinvertir els "projectes fallits" en una nova oportunitat per a continuar
emprenent.

2.4.2

Reforçarem el paper de l'emprenedoria a la ciutat a través del TecnoCampus amb nous
instruments i programes, i amb l’augment de la dotació dels Premis Cre@tic per tal d’atreure
projectes emprenedors d'alt valor afegit.

2.4.3

Impulsarem l'economia social, cooperativa, solidària i col·laborativa, ajudant a posar en marxa
projectes que posin en valor el seu retorn social. Coordinarem els instruments d'emprenedoria
social existents al municipi, amb l'objectiu d'impulsar projectes i la col·laboració público-privada
amb les entitats del tercer sector.
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ÀMBIT 2.5

Política industrial i innovació
sectors productius

Mataró es resisteix a ser tan sols una ciutat de serveis. El tipus d’industria que
actualment ha superat la crisi, o la que ve de bell nou, és una industria amb valor
afegit, amb vocació d’internacionalització i que necessita que l’Administració afavoreixi
un marc normatiu i territorial àgil i facilitador.
Des de fa uns anys estem treballant els Polígons D’Activitat Econòmica (PAES ) de
manera conjunta amb els empresaris que hi estan ubicats. Avançar en temes com la
xarxa de comunicacions, la neteja, la mobilitat i els usos als polígons és clau per a
aquesta reindustrialització de la ciutat.
ACORDS DE MANDAT
2.5.1

Desenvoluparem plans específics en cadascun dels polígons
industrials de la ciutat per a millorar la mobilitat, la senyalització, les comunicacions, els serveis,
la marca i la imatge, les infraestructures tecnològiques, la cooperació i l'associacionisme.

2.5.2

Establirem una nova fórmula de gestió del sòl industrial, aprofitant el Programa "Invest in
Mataró" per tal d'atreure inversions econòmiques a la ciutat, així com també de les naus
industrials sense activitat.

2.5.3

Establirem programes d'innovació per als sectors econòmics madurs: serveis, comerç, turisme,
tèxtil, construcció. Afavorirem nous sectors econòmics per a la ciutat: economia verda, atenció a
les persones, salut i marítim.
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ÀMBIT 2.6

Promoció de ciutat i turisme

La promoció de la ciutat i els sectors econòmics vinculats, entre ells de manera
destacada el turisme, esdevenen una aposta necessària i prioritària que ha de conduir
cap a la generació progressiva d’una economia i, conseqüentment, d’una font
d’ocupació complementària al model productiu tradicional de la nostra ciutat. Aquesta
estratègia, que ha de permetre la diversificació del desenvolupament econòmic a
Mataró, requereix de manera inherent l’impuls d’accions que emfasitzin el
reconeixement de Mataró com a ciutat de gran atractiu, innovadora i capaç de liderar
projectes de gran impacte fins i tot a escala internacional.
ACORDS DE MANDAT
2.6.1

Definirem els projectes estratègics per a la promoció de la ciutat i prioritzarem i estructurarem
els àmbits d'actuació.

2.6.2

Volem convertir el Port en un dels principals agents econòmics i en un veritable actiu
dinamitzador de la ciutat. Així doncs, impulsarem la posada al dia del Pla Estratègic i Director
del Port de Mataró aprovat pel Consorci del Port el 2009 per tal d’assolir aquest objectiu, amb
les modificacions del Pla General d'Ordenació Municipal i el Pla especial del Port, quan les
accions a dur a terme ho requereixin.. Volem un Port de qualitat, sostenible i actiu, que miri a la
ciutat, que cooperi amb l'estratègia de Mataró i que sàpiga cercar les complicitats necessàries
per a esdevenir un veritable motor econòmic. Farem de Mataró una ciutat marítima que
converteixi en signe d'identitat aquest fet i que aprofiti les oportunitats d'innovació, formació,
creació d'ocupació, sostenibilitat, turisme i imatge externa que li ofereix el front litoral.

2.6.3

Continuarem la política d'agermanaments comercials com el del port de Fort Lauderdale
(Florida), cercant sinergies amb altres ciutats d'àmbit nacional o internacional i potenciant la
marca de Mataró en tots els sectors: turístic, tèxtil, industrial, agrícola, comercial, d'innovació...

2.6.4

Continuarem organitzant activitats d'alt nivell, per tal d’atreure visitants i augmentar la projecció
nacional i internacional de Mataró.

2.6.5

Aconseguirem que Mataró exerceixi amb generositat, però a la vegada amb ambició i decisió, el
paper de lideratge del Maresme i esdevingui capital de la Porta Nord de la Gran Barcelona.

2.6.6

Continuarem creant i difonent producte turístic basat en els principals recursos de la ciutat tot
prioritzant aquell que representi un tret diferencial i, per tant, amb potencial de captació de
visitants més enllà del nostre entorn immediat, fins i tot internacional.

2.6.7

Donarem prioritat a la qualitat dels serveis turístics com a element clau per al posicionament
que desitgem per a Mataró com a destinació turística.

2.6.8

Crearem un Consorci Local de Turisme amb participació de tots els sectors implicats i amb la
presidència a càrrec d'una persona vinculada al sector.
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ÀMBIT 2.7

Polítiques de promoció del
comerç

El comerç urbà , en les seves diverses modalitats, és un sector econòmic clau per al
desenvolupament dels municipis, tant a nivell econòmic com de cohesió social, alhora
que esdevé un teixit econòmic dinàmic que evoluciona constantment cap a noves
fórmules i formats que incideixen en la configuració de les ciutats. Per aquest motiu
per a Mataró és molt important l’existència d’una estratègia i d’unes línies d’actuació
compartides i consensuades entre l’àmbit públic i el privat per a definir, assolir i
promoure el model comercial òptim per a la ciutat.
ACORDS DE MANDAT
2.7.1

Desenvoluparem el Pacte pel Comerç de Mataró

2.7.2

Centrarem l'acció firal en l'organització i la millora de certàmens que tinguin una clara vinculació
amb la identitat de la nostra ciutat.

2.7.3

Refermem l'aposta d’integració dels mercats municipals -fixos i no sedentaris- en les politiques
de millora competitiva del comerç urbà. Per aquest motiu desenvoluparem accions per a la
millora estructural i de servei, així com de posada en valor d'aquest format comercial,
conjuntament amb les entitats sectorials representatives.

2.7.4

Apostem clarament per la instal·lació d’El Corte Inglés al solar del carrer Biada. Des de
l'Ajuntament treballarem per a desbloquejar la situació actual per permetre l'inici de les obres en
els propers mesos.

2.7.5

Promourem l'urbanisme comercial que potenciï tots els eixos de la ciutat, i un comerç urbà de
qualitat, proximitat i sostenible, a través de programes de col·laboració public--privada amb les
entitats del sector, i de certificats d'acreditació que permeti millorar la competitivitat del comerç
urbà en relació amb altres formats.

2.7.6

Potenciarem l'eix comercial de Mataró - Centre. El centre històric de Mataró ha d'esdevenir un
centre comercial a cel obert, amb un gran atractiu turístic, com a ruta cultural, comercial i
gastronòmica de primer ordre.
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ÀMBIT 3.1

La Cultura: un motor econòmic

La cultura és necessària per a la construcció d’una societat avançada i pel
desenvolupament personal dels seus integrants. També és una via estratègica per
generar riquesa i impulsar l’economia d’una ciutat o territori. En aquest sentit es pretén
treballar fomentant la celebració d’esdeveniments culturals importants per una part, i
augmentar, segmentar i optimitzar la difusió d’elements patrimonials que donen vida a
la ciutat i en poden revertir en la seva economia: el comerç, la restauració, i
pròpiament l’anomenada indústria cultural.
L’aposta per la programació cultural i la potenciació de nous equipaments culturals
comporta la creació de nous llocs de treball tant en l’àmbit públic com privat,
directament relacionats amb els serveis que es deriven de l’acció cultural; donar la
possibilitat a la gent per a que gaudeixi i participi de la programació en propicia
l’activitat econòmica de la zona on es duu a terme l’activitat cultural o festiva; i donar
suport als creadors vinculats amb Mataró que acaba revertint en la pròpia ciutat quan
es fa realitat el seu projecte, establint-se una relació simbiòtica i que pot ser
continuada en el temps.
ACORDS DE MANDAT
3.1.1

Promourem la construcció racional d'equipaments, en què les remodelacions i el manteniment
prevaldran per sobre de les noves construccions, tot adequant-los a l'actual normativa,
eliminant-ne les barreres arquitectòniques i fent-los energèticament sostenibles.

3.1.2

Continuarem potenciant el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, programant
exposicions del fons de la col·lecció de la Fundació Privada Carme i Lluís Bassat, així com
d'artistes locals.

3.1.3

Continuarem potenciant la Nau Gaudí com a motor cultural nacional i l'inici de l'obra gaudiniana.

3.1.4

Impulsarem la creació d'un Centre de Creació Artística, amb espais polivalents (tallers, aules,
centre de conferències, sala d'exposicions) que esdevingui la "Casa dels Artistes"

3.1.5

Potenciarem una indústria cultural de la ciutat i convertirem l'activitat i el patrimoni cultural en un
element important de promoció de la ciutat.

3.1.6

Crearem un gran equipament cultural a l'entorn de Can Cruzate, que permeti la racionalització i
optimització dels recursos ciutadans que s'ubiquen a la plaça que hi ha darrere l'Ajuntament,
amb l'adequació urbanística necessària.

3.1.7

La Vil·la Romana de Torre Llauder es consolidarà com a punt de referència per a activitats
turístiques i culturals i hi durem a terme les obres necessàries per a garantir-ne l’accessibilitat

3.1.8

Potenciar el cicle festiu i els grans esdeveniments culturals com a pol d'atracció i promoció de la
ciutat.
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ÀMBIT 3.2

Accés a la Cultura: nous
públics

La cerca de nous públics respon a l’objectiu explícit d’apropar la cultura al màxim
d’individus i col·lectius, facilitant-ne l’accés i contribuint a l’enriquiment personal i a la
cohesió social. En aquest sentit, equipaments com ara les biblioteques públiques
distribuïdes pel territori són fonamentals en el seu paper integrador i divulgador
d’activitats que van més enllà del foment de la lectura.
Així doncs, facilitarem l’accés a la cultura de la manera més universal possible tant en
la programació pròpia com facilitant suport econòmic, d’infrastructures o oferint les
nostres plataformes de difusió a entitats de la ciutat que també ofereixen programació i
formació cultural, i amb les que tenim diverses fórmules de col·laboració. Alhora,
continuarem apostant de forma clara per la formació de qui es pretén que esdevinguin
nous usuaris, consumidors o partícips de l’acció cultural de la ciutat.
La cerca de nous públics també la concretarem amb estratègies de comunicació i
difusió, sent plenament actius en l’ús i dinamització de les xarxes socials i les noves
aplicacions que la tecnologia ens va oferint. Tindrem l’oportunitat d’arribar a nous
públics a través del llenguatge i la comunicació com a eina atractiva, directa, poc
compromesa per a l’usuari i molt utilitària.
ACORDS DE MANDAT
3.2.1

Planificarem la tercera biblioteca de la ciutat.

3.2.2

Dotarem la ciutat d'un sistema bibliotecari municipal d'acord amb el sistema de Lectura Pública
de Catalunya i amb les necessitats i expectatives reals dels seus ciutadans i ciutadanes.

3.2.3

Impulsarem la redacció del projecte del nou Teatre Monumental,estudiarem la viabilitat de la
seva construcció i posada en funcionament.

3.2.4

Finalitzarem la redacció del Llibre Blanc de la Cultura.

3.2.5

Elaborarem i difondrem materials que possibilitin el lligam entre l'escola i el patrimoni cultural de
la ciutat i crearem una cartera d'iniciatives pedagògiques.
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ÀMBIT 3.3

El patrimoni: cultural, històric i
arquitectònic

El patrimoni cultural és l‘herència de la nostra societat, en què vivim i que transmetem
a les generacions futures. La UNESCO estableix la necessitat de promoure’n la
identificació, protecció i preservació.
Serà un objectiu donar visibilitat a la gran riquesa patrimonial de la ciutat: la gran
quantitat d’elements museístics i arquitectònics amb els que compta Mataró serà una
prioritat dins de les estratègies de treball en la conservació dels elements del fons dels
museus, així com facilitar-ne l’accés i el coneixement, propiciar-ne l’atracció turística i
el treball en xarxa amb el territori català.
Impulsarem la divulgació i pedagogia del nostre patrimoni festiu, sobre tot el referent a
Les Santes, Festa Major de Mataró i als seus elements. Centrarem el treball amb les
escoles a través de la col·laboració amb els centres educatius, el Centre de recursos
pedagògics de la Generalitat i potenciant un apartat específic virtual al web de la festa
major mataronina.
ACORDS DE MANDAT
3.3.1

Continuarem potenciant el fons d'art del Museu de Mataró

3.3.2

Consolidarem i ampliarem Can Marfà Museu-Gènere de Punt, i donarem un impuls al fons
històric i patrimonial de la ciutat

3.3.3

Posicionar el Museu de Mataró com a centre de referència de l'estudi, conservació i difusió del
patrimoni artístic, històric i natural de la ciutat i de la comarca del Maresme.

3.3.4

Utilitzarem elements històrics repartits pel nostre terme municipal per a convertir-los en
referents dels nostres barris -Torre Llauder, Sant Simó, Torre de Can Palauet al Sorrall ... -.

3.3.5

Redactarem un pla integral de salvaguarda del patrimoni arqueològic i històric de la ciutat i
consolidarem les rutes històriques del Municipi Iluro, Mataró del barroc, Josep Puig i Cadafalch i
el seu temps.

3.3.6

Construirem la Casa de la Cultura Popular.
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ÀMBIT 3.4

Escolarització de qualitat

L’educació com a fenomen social i públic requereix la implicació de la societat en
general i de la comunitat educativa en particular. L’elaboració del Pla educatiu del
mandat, així com el desplegament dels continguts temàtics, seran objecte de la
participació a través dels organismes institucionals de participació i també de
processos singulars de debat i consulta
Hi ha un ampli consens educatiu, constatat per la realitat, que en els primers anys de
vida l’educació és el factor més decisiu i determinant per al desenvolupament de les
capacitats de les persones i de les seves oportunitats al llarg de la resta de la vida.
L’evolució demogràfica de la ciutat, tant pel que fa a la seva dimensió quantitativa com
a la composició de la població, planteja nous reptes a la planificació dels equipaments
escolars en tots els seus nivells educatius en l’horitzó de l’any 2020. El parc
d’equipaments educatius s’ha de remodelar, ampliar i millorar per a donar resposta a
les noves necessitats com ara la millora de la qualitat a l’ensenyament obligatori amb
la reducció de les ràtios d’alumnes per aula, l’increment de la població adolescent, la
renovació i ampliació de la formació professional i l’adaptació dels centres de formació
d’adults, entre altres.

ACORDS DE MANDAT
3.4.1

Vetllarem perquè l'Administració de la Generalitat, competent en matèria educativa, aporti els
recursos suficients per al manteniment, la millora i les noves construccions de les
infraestructures i serveis dels centres educatius públics.

3.4.2

Implicarem el conjunt de Mataró en el projecte educatiu i impulsarem la ciutat com a entorn
educador i transformador social que promogui la igualtat, la inclusió i la cohesió social.

3.4.3

Farem un estudi detallat des de l'Oficina d'Escolarització Municipal (OEM) per tal d’analitzar
com ha afectat l'establiment de la zona única a Mataró i a les seves famílies.

3.4.4

Donarem suport a les AMPA com a agents claus del sistema educatiu, i treballarem amb elles,
amb el consell escolar municipal i amb les famílies, els projectes educatius els centres i les
activitats extraescolars de qualitat, vinculant-los al territori per a generar xarxes de col·laboració,
treball comunitari i cohesió social.

3.4.5

Exercirem el lideratge per a coordinar tots els agents educatius de Mataró, des de les famílies,
la xarxa del tercer sector i el món productiu empresarial fins a les universitats i els focus
d'innovació i creació de coneixement. Alhora, col ·laborarem i treballarem conjuntament amb
totes les administracions per tal d’aconseguir més bons resultats educatius i per a poder
respondre millor a les necessitats de la nostra ciutadania.

3.4.6

Vetllarem per la seguretat i la prevenció de riscos dels escolars, lluitarem contra totes les forces
de violència i intolerància, en especial, contra la violència de gènere i l'assetjament escolar.
Farem que la policia de proximitat col·labori en aquestes tasques preventives.

3.4.7

Defensarem les escoles bressol com la contribució dels municipis a la igualtat d'oportunitats i la
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conciliació de la vida laboral i personal i donarem suport als centres de formació de persones
adultes, tot reforçant l'oferta formativa que ofereixen per a poder acollir amb garanties els col
·lectius que volen tornar al sistema educatiu.
3.4.8

Vetllarem per la finalització de les obres de l'Escola Angeleta Ferrer per a iniciar el curs escolar
2016-17.

3.4.9

Elaborar i executar plans anuals de millora dels edificis escolars públics, coordinadament amb
el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com dels edificis dels
centres escolars municipals.

3.4.10

Potenciarem les polítiques de prevenció per tal d’aconseguir reduir l'abandonament escolar
mitjançant una diagnosi per a saber quina és la correlació entre el fracàs escolar i la situació
socioeconòmica de les famílies (comptar amb programes PES, en què els docents es vegin
orientats i ben formats per a poder disminuir el fracàs escolar a Mataró)
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ÀMBIT 3.5

Formació permanent

La necessitat d’adaptació permanent de la formació professional a les demandes
socials i econòmiques s’ha accentuat en els darrers anys just quan la crisi econòmica
ha alterat els equilibris anteriors i les correspondències entre formació i ocupació en
molt sectors. En els propers anys convé revisar l’oferta actual de formació professional
en les diverses modalitats, ampliar els centres formatius i establir un model de
coordinació i de governança del sistema de formació provisional a l’empara de la nova
Llei catalana de la Formació Professional. En aquest context és una prioritat municipal
tenir cura de l’adaptació de l’Institut Municipal Miquel Biada a les noves necessitats per
tal de consolidar-lo com a centre de referència de qualitat educativa a l’ESO i el
Batxillerat i, singularment, com a centre innovador de la formació professional
integrada.
Així mateix, els centres de formació d’adults, que fan una gran tasca per a la promoció
personal i per a obrir noves oportunitats socials i professionals, haurien de rebre tot el
suport que mereixen per a seguir adaptant les seves accions formatives a les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

ACORDS DE MANDAT
3.5.1

Participar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, en la creació d'un nou centre de
Formació Professional: el Centre Integral de Formació Professional al sector del Rengle. El
centre estarà vinculat al TecnoCampus i a la realitat de les empreses a través del CESM perquè
treballi de manera coordinada amb l'Institut Miquel Biada per a potenciar la formació
professional dual, la formació ocupacional i la formació continuada tant per a joves com per a
persones en situació d'atur i professionals de qualsevol edat, adaptant si cal el planejament.
Establir un nou model de coordinació i de governança del sistema de formació.

3.5.2
3.5.3

Ampliar la projecció social i escolar de les activitats de l'Escola Municipal de Música
Revisar l'actual oferta de formació professional en les diverses modalitats per tal d’adaptar-la a
les noves situacions i necessitats del desenvolupament social i econòmic de la ciutat i del seu
entorn.

3.5.4

Coordinar l'oferta formativa de tots els centres de formació d'adults de la ciutat i elaborar el Pla
Local de Formació d'Adults.
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ÀMBIT 3.6

L’educació en la diversitat

L’educació, tot i que no pot garantir la plena igualtat d’oportunitats, és un factor
determinant per a obrir-les a totes les persones i compensar desigualtats de caràcter
socioeconòmic. Remoure entrebancs socioeconòmics per tal d’accedir a les
oportunitats que es deriven d’una educació de qualitat requereix donar prioritat a
facilitar ajuts a l’escolarització per a les famílies en situació desafavorida. Els àmbits
d’actuació més rellevants per a facilitar l’equitat en l’accés als recursos educatius, així
com per a promoure la cohesió social a través de l’educació, seran els suports a
l’escolarització de l’alumnat de famílies desafavorides econòmicament, el suport als
centres educatius en els seus projectes d’educació en la diversitat, i l’orientació i
acompanyament per a la inserció laboral als alumnes en acabar els estudis
secundaris, entre altres.

ACORDS DE MANDAT
3.6.1

Facilitar ajuts a l'escolarització per a les famílies més desafavorides per tal que puguin accedir a
totes les oportunitats que es deriven d'una educació de qualitat.

3.6.2

Reforçar el servei d'orientació i acompanyament a les famílies en l'escolarització dels seus
fills/es, així com els serveis d'orientació i seguiment de l'alumnat amb baix rendiment o
motivació escolar.

3.6.3

Garantirem que les famílies amb dificultats accedeixin als ajuts de beques menjador, i per a
material escolar i llibres de text i promourem un programa de socialització de llibres.

3.6.4

Consolidar les activitats del pla educatiu d'entorn i el suport a les AMPAs per millorar la qualitat
les activitats extraescolars i de lleure i garantir l'accés de tots els infants.
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ÀMBIT 3.7

L’esport per a tothom:
generador de valors i salut

L’esport d’avui dia és una pràctica totalment socialitzada que no ha de ser excloent per
a ningú, des dels infants fins a la gent gran, i que aporta tot un seguit de valors com
l’esforç, la disciplina, el treball en equip, el saber guanyar i saber perdre,
l’amistat...Aquests valors són a la vegada font de salut, ja que l’esport provoca hàbits
com ara l’alimentació saludable. Així mateix, la pràctica continuada d’exercici
repercuteix clarament en l’estalvi de la despesa sanitària del país i també és font de
riquesa gràcies a l’augment de la indústria esportiva i la conseqüent creació de llocs de
treball.
En aquest sentit, tenim previst desenvolupar tota una sèrie de programes
esportius adreçats a totes les franges d’edat .

ACORDS DE MANDAT
3.7.1

Intensificarem totes les accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació de les
dones dins de l'àmbit esportiu, posant en pràctica accions de discriminació positiva tant en la
pràctica com en els òrgans de direcció de les entitats.

3.7.2

Mantindrem el ple suport municipal a l'esport tot enfortint la iniciativa social de la xarxa de clubs
i entitats, i fomentant-lo com a element de salut, cohesió social i d'educació en valors.

3.7.3

Estudiarem com solucionar els dèficits existents al Camp Municipal de Futbol de Cirera: nous
lavabos públics i nous vestidors, així com la graderia .

3.7.4

Vetllarem perquè s'executin les obres de cobriment de les pistes poliesportives del Casal de
Joves, Pavelló Eusebi Millan i Cirera.
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ÀMBIT 3.8

L’esport: foment de la cohesió
social

A la ciutat de Mataró hi ha més de 50.000 persones que practiquen esport
setmanalment i ho fan a través de quatre eixos bàsics: l’esport federat, l’esport escolar,
l’esport de lleure i l’ esport adaptat. Aquests quatre eixos contribueixen a la interrelació
de les persones i les entitats i, per tant, fomenten la cohesió social..
Per això, tenim previst tot un seguit d’accions d’ajuts, suport i col·laboració a
cadascun d’aquests eixos per a enfortir i millorar la pràctica esportiva a través dels
agents esportius de la ciutat.

ACORDS DE MANDAT
3.8.1

Seguirem estant al costat de les entitats, amb el suport tècnic i econòmic disponible per tal
d'afrontar amb tranquil·litat els reptes normatius i legislatius que envolten el món de l'esport dia
rere dia, en especial en l'àmbit formatiu, laboral, fiscal i de recerca de patrocini

3.8.2

Potenciarem l'esport escolar en tots els nivells educatius i promourem la imatge pública i la
difusió de l’esport escolar de Mataró i el posarem en valor.

3.8.3

Treballarem també de manera especial en els programes específics adreçats a la gent gran i a
les persones amb discapacitat, impulsant accions que tinguin en compte les especificitats
d'aquest sector de població. Garantirem el compliment de la legislació en matèria d'igualtat
d'oportunitats i accessibilitat per a les persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives.
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ÀMBIT 4.1

Ciutat amb activitat
econòmica: la nova indústria i
el nou urbanisme comercial

La ciutat és un lloc complex que depèn, entre altres, de la seva activitat econòmica per
a sobreviure i millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania. Una ciutat amb una
activitat econòmica empobrida no pot garantir unes condicions justes de treball i
oportunitats a la seva gent. Una ciutat amb una activitat econòmica potent permet que
les persones puguin viure-hi activament i participar dels recursos que aquesta activitat
genera.
Les eines de l’urbanisme permeten planificar i desenvolupar determinats sectors de la
ciutat perquè, entre altres, les empreses es puguin implantar, consolidar i créixer. La
priorització de determinades zones ha de permetre completar alguns buits urbans
imprescindibles per a lligar espais i barris, però també dotar-los de paràmetres i eines
ajustats a les noves realitats i demandes de les activitats productives actuals.
ACORDS DE MANDAT
4.1.1

Desenvoluparem noves zones a la ciutat per a activar-les, bé sigui des del punt de vista
residencial, cultural, esportiu o econòmic.
1. Sector Rengle-Iveco: prioritat activitat econòmica per al TecnoCampus d'un parc a un
districte, habitatges, equipaments (CAP, Escola Pública, Escola Bressol, Centre Cívic) i activitat
econòmica.
2. Eix Herrera: usos cívics, habitatges i activitat econòmica. Escola Pública Joan Coromines.
3. Sector Sorrall: usos educatius i esportius, convertint Els Garrofers en un nou parc connectat
amb el Parc del Turó de Cerdanyola.
4. Ronda Barceló.
5. Entorns Biada amb la ubicació d’El Corte Inglés.
6. Sector carretera de Cirera.
7. Reordenació de l'entorn del Cafè Nou i la Presó.
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ÀMBIT 4.2

L’entorn natural de Mataró:
espais periurbà i forestal

Mataró té un entorn natural privilegiat. El Parc Natural del Montnegre i el Corredor,
amb el seu paisatge divers de conreus, boscos i masies, i l’espai agrari de les Cinc
Sènies, amb la seva riquesa agrícola i proximitat al nucli urbà, són els espais referents
d’aquest entorn.
Aquests espais i altres de menys coneguts, però igualment utilitzats per la ciutadania,
s’han de gestionar compatibilitzant el seu caràcter natural amb l’ús cada vegada més
extensiu que en fa la gent de la ciutat. Aquesta gestió també ha de permetre que la
seva activitat productiva pugui beneficiar-se de la proximitat de la ciutat, superant al
mateix temps els inconvenients que aquesta localització provoca.
ACORDS DE MANDAT
4.2.1

Construirem l'Anella Verda i Blava de Mataró

4.2.2

Preservarem les Cinc Sènies com a espai agrícola, capaç de generar riquesa i productes de
qualitat, a prop de casa. A més, incentivarem recorreguts a peu i en bicicleta per la zona, per a
educar i mostrar aquest entorn privilegiat del Maresme.

4.2.3

Potenciarem el Parc Forestal com un espai de gran valor natural i paisatgístic, per a gaudir
aprendre de la natura. Desenvoluparem recorreguts a peu i en bicicleta per a conèixer i educar
en aquest entorn privilegiat del Maresme.
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ÀMBIT 4.3

Ciutat marítima: el front de mar
com a nou eix urbà

El mar sempre ha estat un recurs que ha permès dotar a les ciutats costaneres d’un
valor i d’uns privilegis que d’altres ciutats no tenen. La seva mera existència ha permès
que aquestes ciutats s’hagin posicionat en el seu àmbit territorial per davant d’altres
que no disposen d’aquest recurs natural. I la ciutat de Mataró no n’ha estat una
excepció.
Els esforços efectuats fins ara han permès que la ciutadania se l’hagi fet seu i vulgui
gaudir-ne més i millor. Aquests canvis en la percepció de la gent han posat en
evidència que el front marítim urbà no ha evolucionat a la mateixa velocitat i encara
resten espais i recursos pendents. Això, sense oblidar que la barrera que representen
la línia de ferrocarril i l’actual N-II ha estat i segueixen sent la principal dificultat per a
obrir definitivament la ciutat al mar. Conseqüentment, aquest important eix urbà que
configura el front marítim ha d’acabar sent un veritable pol d’atracció per a la
ciutadania, però també per a la implantació de noves activitats que permetin millorar el
posicionament de la ciutat en el seu entorn territorial.

ACORDS DE MANDAT
4.3.1

Consolidarem el front de mar com a nou eix d'activitat ciutadana, econòmica i de lleure,
avaluant la idoneïtat de les operacions urbanes pendents o noves, i si cal redissenyant-les.

4.3.2

Reconvertirem l'antiga N-II en una avinguda per a la ciutat, potenciant la zona de passeig per
aquest front marítim.

4.3.3

Millorarem els accessos a la platja, ampliant i dignificant els passos ja existents i construint-ne
de nous, com a primer pas per a obrir encara més la ciutat al mar.
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ÀMBIT 4.4

La gestió del parc d’habitatge

La ciutat de Mataró, d’igual manera que d’altres municipis semblants, va tenir uns
creixements molts ràpids en diversos moments del segle passat. Aquests augments
van provocar la construcció simultània d’un important nombre d’habitatges que amb el
pas dels anys ha anat envellint progressivament. Així mateix, la baixa cultura general,
quant al manteniment del parc d’habitatges, fa que aquest envelliment comenci a ser
més destacable. Així doncs, i per tal d’actuar preventivament, cal preveure mesures de
foment del manteniment, conservació i reparació del parc d’habitatges per a minimitzar
l’impacte en les comunitats. I tot això, millorant-ne l’eficiència i els estalvis energètics.
Per altra banda, i per diversos motius, hi ha una part del parc d’habitatge que ha tingut
dificultats per a incorporar-se al mercat de lloguer, ja sigui social o no. I això, davant
d’un nombre creixent de persones que vol accedir a un habitatge de lloguer, bé sigui
per necessitat o per convicció. Davant d’aquesta situació, l’activació d’una part
d’aquests habitatges per a destinar-los al lloguer ha d’ajudar a donar resposta a
aquesta demanda.

ACORDS DE MANDAT
4.4.1

Reformularem l'empresa pública municipal PUMSA perquè es dediqui a la gestió de la
rehabilitació urbana i les polítiques d'habitatge, donant lloc a un nou instrumental al servei de la
ciutadania.

4.4.2

Incentivarem la rehabilitació i el manteniment dels habitatges.

4.4.3

Continuarem negociant amb les entitats financeres i societats dependents, per què els
habitatges buits de la ciutat es posin a disposició de les persones amb més necessitats, a
través de lloguers socials.

4.4.4

Potenciarem la Borsa de lloguer perquè pugui arribar al màxim de col·lectius que, sense
necessitat d'aconseguir un lloguer social, no poden accedir al lloguer de mercat.

4.4.5

Continuarem amb la tasca d'identificació dels habitatges desocupats per tal daconseguir que la
propietat els posi al mercat de lloguer a preus socials

4.4.6

Potenciarem l'Oficina Jove d'Habitatge per a fer més fàcil l'accés d'aquest col·lectiu al lloguer o
a la compra d'habitatge.
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ÀMBIT 4.5

Eficiència energètica i
sostenibilitat

Aquests darrers anys, la ciutat de Mataró ha apostat per l’estalvi, l’eficiència energètica
i les energies renovables com una més de les seves polítiques transversals. Les
actuacions efectuades en la racionalització de les contractacions i la implementació de
mesures d’estalvi i eficiència en equipaments i serveis públics, han permès obtenir uns
resultats força positius que cal seguir ampliant a la resta de la xarxa pública i a altres
activitats de la ciutat.

ACORDS DE MANDAT
4.5.1

Renovarem totes les instal·lacions obsoletes i substituirem tots els punts de llum de la ciutat per
a implantar de manera integral la tecnologia LED i millorar, l'eficiència i l'estalvi energètic.

4.5.2

Actualitzarem el Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic - Agenda 21 per tal d’adaptar-lo a les
noves necessitats de la ciutat, i continuarem amb la seva implantació.

4.5.3

Implantarem l'actual Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica (P3E) i definirem i desenvoluparem un
nou pla pels propers anys

4.5.4

Incidirem més en campanyes educatives i de sensibilització sobre les 3 R (Reduir, Reutilitzar i
Reciclar) i en el consum responsable per a reduir els residus.

4.5.5

Promourem inversions públiques en els sectors verds de l'economia i en indústries baixes en
carboni (modernització d'eines de producció i innovació) i en serveis.
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ÀMBIT 4.6

Ciutat neta

Una de les variables que mesuren la qualitat urbana d’una ciutat és l’estat de neteja
dels carrers i dels espais públics i els sistemes de gestió dels residus que generen els
ciutadans i els diversos agents que desenvolupen les seves activitats a la ciutat.
Els serveis de neteja i tractament de residus constitueixen en un element estratègic en
la consecució d’una ciutat amb una qualitat urbana alta i sostenible en la gestió dels
residus. Tanmateix, la coresponsabilitat de la ciutadania, a través de la seva
conscienciació en l’increment del reciclatge, fa més sostenible l’organització i prestació
dels serveis de neteja i alhora contribueix a un Mataró més net i sostenible.
Durant aquest mandat s'incrementaran els recursos destinats als serveis de neteja i
tractament de residus amb l’objectiu de millorar-ne les cobertures i incrementar-ne
l’eficàcia. Així mateix, aquesta millora de l’estat de la neteja de la nostra ciutat també
ha de comptar amb la col·laboració necessària de la ciutadania per tal d’aconseguir
una ciutat més neta i sostenible.
ACORDS DE MANDAT
4.6.1

Volem una ciutat més neta. Ampliarem els recursos destinats a la neteja de la ciutat i a la
recollida de residus

4.6.2

Farem dels serveis de neteja un element estratègic per a la promoció d'un espai públic de
qualitat. N’incrementarem l’eficàcia i transparència en la gestió, tot optimitzant els recursos i
cercant la complicitat de la ciutadania per a la seva contínua millora.

48

Pla de Man dat 2016-2019

ÀMBIT 4.7

Ciutat segura

La seguretat és un concepte relativament subjectiu i indeterminat, al qual es pot dotar
d’un contingut molt ampli en funció de la interpretació que se li atribueixi: individual,
social, tècnica, política, etc.
Mataró és una ciutat segura, amb uns índex de delinqüència, d’accidentalitat i
d’emergències baixos i amb uns serveis de seguretat pública altament
professionalitzats i eficaços. Malgrat tot, sempre hi ha marge de millora.
Per tal d’aconseguir aquesta millora, el Govern Municipal aposta sobretot per
aprofundir en la proximitat dels serveis i en la resposta a les noves demandes de la
ciutadania, amb una atenció especial a les problemàtiques relacionades amb la
convivència i el civisme.
Per al Govern Municipal, la seguretat és un fenomen que es defineix i es valora
socialment. És una qüestió prioritària en la qualitat de vida dels ciutadans i dels barris,
una necessitat vital i una vivència personal que ha de ser gestionada políticament com
a tal amb l’objectiu estratègic de donar resposta a les seves necessitats, demandes,
percepcions i expectatives.
Durant aquest mandat s’aprovarà un nou Pla Local de Seguretat i un nou Pla Director
de Policia Local de Mataró com a eines de planificació estratègica que han de
desenvolupar un nou model de seguretat local integral i orientat cap a la proximitat al
territori.

ACORDS DE MANDAT
4.7.1

Proposarem que l'alcalde tingui les competències en la coordinació operativa i direcció funcional
de les forces i cossos de seguretat al territori.

4.7.2

Desenvoluparem polítiques per a la convivència i engegarem tota mena d'accions i campanyes
per a conscienciar i educar en els valors del respecte, la convivència i el diàleg amb l'objectiu de
reduir les petites faltes i els actes incívics que generen alarma social i una percepció
accentuada d'inseguretat.

4.7.3

Reforçarem i promourem una major presència d'agents als barris (Policia de barri) i treballarem
activament per una major coordinació del sistema de seguretat.

4.7.4

Crearem una unitat específica de convivència comunitària de la Policia Local que treballarà
transversalment amb altres serveis públics -serveis socials i disciplina d'habitatge- per a lluitar
contra els problemes de seguretat, convivència i incivisme a les comunitats de veïns.

4.7.5

Posarem en marxa programes tranversals de seguretat a les escoles i els seus entorns, als
centres cívics i als casals d'avis.

4.7.6

Posarem en marxa programes de seguretat i convivència als parcs i espais públics, en
col·laboració entre la Policia Local i altres serveis municipals (educadors i treballadors socials,
agents cívics i mediadors). Es tindrà cura especial a l’hora de prevenir i evitar les conductes
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perjudicials per als joves ( consum d'alcohol i drogues) i els actes de vandalisme
4.7.7

Tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Posarem més mesures de control per a lluitar
contra la delinqüència.

4.7.8

Potenciarem les accions i els sistemes de prevenció i control de la seguretat viària.

4.7.9

Serem proactius des de la Protecció Civil en la promoció d'un Mataró més segur, desenvolupant
eines de planificació i prevenció i promovent la capacitació de la ciutadania en la gestió dels
riscos per a les persones.
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ÀMBIT 4.8

Ciutat connectada i mobilitat
sostenible

La mobilitat és un dret de ciutadania a promoure per les diverses administracions i
actors socials. Per a garantir aquest dret de ciutat cal tenir en compte moltes variables
que afecten a un munt de col·lectius que han d’intentar arribar a acords i consensos
sobre com garantir una mobilitat urbana i sostenible al conjunt de ciutadans i agents
que circulen per Mataró.
La mobilitat sostenible s’ha de planificar i per fer-ho bé és imprescindible poder oferir
als nostres ciutadans una bona mobilitat, tant a escala municipal, comarcal,
intercomarcal o de connexió amb les grans capitals. La planificació ens permet
conèixer els problemes, dissenyar i crear solucions i, en definitiva, optimitzar i
organitzar els recursos per tal d’atendre la demanda de mobilitat. La finalitat és
l’obtenció d’un sistema satisfactòriament eficient d’acord amb el desenvolupament
urbà.
Durant aquest mandat actualitzarem els documents de bases per a la gestió de la
mobilitat de la nostra ciutat, a través de la reedició del Pacte per a la Mobilitat, com a
document de bases i aglutinador dels consensos socials al voltant de la mobilitat a la
nostra ciutat, i del desenvolupament d’un nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
(PMUS) com a eina de planificació i desenvolupament de les polítiques de mobilitat a
Mataró durant els propers anys.
ACORDS DE MANDAT
4.8.1

Impulsarem un nou Pacte per a la Mobilitat.

4.8.2

Ampliarem els carrils bicis a la ciutat, sobretot els que connecten les zones de mobilitat entre
parcs, centres escolars i zones esportives entre si i amb el transport públic. Ampliarem també
els aparcaments per a bicicletes. Construirem l'Anella Verda (i Blava) de Mataró. Un circuit per
a vianants i bicicletes que unirà el mar i la muntanya aprofitant la riquesa natural de la ciutat.

4.8.3

Aprovarem el nou Pla de Mobilitat Urbana.

4.8.4

Vetllarem per la remodelació integral de l'estació de RENFE, impulsant la construcció d'un
baixador pel costat del mar.

4.8.5

Vetllarem perquè es compleixin els terminis de realització de les obres dels accessos del sector
Nord de Mataró i del barri de Cerdanyola. Ens mantindrem en l'exigència que la C-32 al
Maresme sigui una via lliure de peatge i vetllarem per tal d’evitar el desdoblament de la C-32
amb calçades laterals que malmeten el nostre territori. Reconvertirem l'antiga N-II en una
avinguda de la ciutat, potenciant la zona de passeig per aquest front marítim.

4.8.6

Potenciarem l'ús del transport públic i treballarem per a l'aplicació de tarifes adients a la funció
social i mediambiental del transport públic i de la realitat del poder adquisitiu.

4.8.7

Proposarem millores de les freqüències i la qualitat de les connexions des de Mataró amb els
campus universitaris de fora de la ciutat, com pot ser la UAB, clubs i entitats, tot fomentant-lo
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com a element de salut, cohesió social i d'educació de valors.
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ÀMBIT 4.9

Qualitat urbana, de l’espai
públic i dels equipaments

El període de crisi econòmica que encara estem patint i les insuficients capacitats
d’inversió al territori per part de les diverses administracions públiques suposen un risc
per a la cohesió social del conjunt de la ciutat. Aquesta manca d’impuls públic pot
derivar en processos de dualització i segregació espaial que suposin l’existència de
zones privilegiades i zones deprimides sense cap tipus d’atractiu ni element d’atracció
per a la resta de ciutadans.
Amb l'objectiu de garantir espais públics integradors, espais per a tothom que permetin
l'ús per part de totes les persones, es proposa una millora de la qualitat urbana dels
espais públics, carrers i zones verdes de Mataró.
L’espai públic ha d’esdevenir un marc compartit per tots els ciutadans de Mataró i per
aconseguir-ho hem d’invertir en el seu manteniment i millora, fent especial èmfasi en
les vies públiques, la il·luminació i les zones verdes de la ciutat. Per això es pretén
actuar sobre aquests espais contribuint a la creació de llocs segurs, ben senyalitzats i
il·luminats, i amb un mobiliari adequat.
Durant aquest mandat, la promoció de la qualitat urbana ha d’esdevenir un element de
cohesió per a mantenir l’equilibri social de Mataró .
ACORDS DE MANDAT
4.9.1

Reemprendre el debat sobre els equipaments del triangle Molins, de conformitat amb els veïns i
veïnes per a donar resposta a les necessitats del barri i del conjunt de la ciutat, amb l'adequació
del planejament si cal.

4.9.2

Incorporarem progressivament a la xarxa urbana les urbanitzacions que tenen mancances en
els serveis urbanístics.

4.9.3

Durem a terme l'execució d'un pla de millora i pavimentació dels carrers que inclogui la
supressió de barreres arquitectòniques i l'aplicació de paviments esmorteïdors de soroll.

4.9.4

Continuarem garantint el subministrament bàsic de l'aigua als ciutadans en risc d'exclusió
social.

4.9.5

S'impulsarà el compliment dels Plans Directors d'Inversions d’Aigua i Clavegueram, dins de les
possibilitats financeres de la companyia.

4.9.6

Ampliarem els espais per a jocs infantils a places i parcs de la ciutat d'acord amb les
resolucions del Consell d'Infants.

4.9.7

Durem a terme un Pla de millora de totes les zones verdes de la ciutat i replantada de tots els
arbres morts

4.9.8

Promourem el manteniment i la millora dels equipaments municipals com a element estratègic
per a la integració, la participació i l’exercici de drets de la ciutadania en un entorn de qualitat
urbana
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ÀMBIT 5.1

Sostenibilitat econòmica:
solvència i liquiditat

La situació econòmica que va portar l’Ajuntament a aprovar un pla d’ajust el 2014
segueix sent complicada. És per això que cal mantenir, amb tendència a baixar, la
ràtio d’endeutament del consistori com a un objectiu bàsic. Aquesta ha de ser
necessàriament una de les mesures a contemplar i que ens haurà d’acompanyar al
llarg de tot el mandat.
El fet que l’Ajuntament sigui solvent i mantingui una bona liquiditat permet accedir a
recursos i reduir i millorar les condicions d’accés al finançament.

ACORDS DE MANDAT
5.1.1

Seguirem renegociant amb les entitats bancàries el deute de les entitats del grup Ajuntament
per tal d’assegurar la viabilitat financera a llarg termini.

5.1.2

Mantindrem i millorarem les clàusules socials en els contractes públics municipals per a la
gestió de serveis i programes locals.

5.1.3

Farem consultes populars de competència municipal per a aquells temes d'especial
transcendència per a la ciutat.

5.1.4
5.1.5

Aprovarem un codi ètic per a tots els càrrecs públics de Mataró i personal directiu.
Continuarem gestionant els recursos públics amb un control absolut de la despesa per a poder
destinar més recursos a millorar i augmentar la qualitat dels serveis.

5.1.6

Continuarem vetllant per què la pressió fiscal sigui la justa per al principi de progressivitat.
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ÀMBIT 5.2

Transparència activa i retiment
de comptes a la ciutadania

La política de transparència i obertura de dades és part consubstancial de la política
de bona governança. Representa no tan sols una demanda de la ciutadania, sinó que
és una oportunitat per tal d’aprofundir en la confiança, la legitimitat i l’eficiència de les
polítiques públiques.
La transparència, que permet visibilitzar la gestió política i tècnica, requereix d’un
enfocament transversal que combina aspectes jurídics, organitzatius i de gestió del
canvi.
El retiment de comptes a la ciutadania ha de contribuir a incrementar la responsabilitat
tant dels treballadors com dels regidors i regidores, i alhora, generar confiança davant
la ciutadania.
ACORDS DE MANDAT
5.2.1

Aprofundirem en el retiment de comptes i la transparència mitjançant l’ampliació de la
informació al web i el desenvolupament de la nova Llei de Transparència 19/2014 aprovada pel
Parlament de Catalunya.

5.2.2

Transparència oberta. Crearem el servei "Què vol saber", amb respostes immediates a les
peticions d'informació.
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ÀMBIT 5.3

Nou model de Governança:
RSC, Participació, Concertació,
Valors

Un nou model que permeti apropar a la ciutadania el programa de govern de forma
clara i estructurada. Un model que prengui legitimitat per tenir un equip polític honest,
cohesionat i coresponsable.
Un govern obert a la ciutadania i enfortint la seva confiança cap al seu Ajuntament.
ACORDS DE MANDAT
5.3.1

Mantindrem els recursos per al funcionament de Mataró Ràdio, com a mitjà de proximitat i
participació ciutadana i aprofundirem en la fusió de la ràdio i la televisió, per a guanyar
eficiència.

5.3.2

Fomentarem la participació d'entitats i ciutadans en la confecció del pressupost de l'Ajuntament
per a decidir conjuntament la destinació dels recursos públics.

5.3.3

Donarem un impuls al Consell de Ciutat perquè sigui l'espai real de participació ciutadana en
temes rellevants per a la ciutat.
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ÀMBIT 5.4

Administració electrònica i
simplificació administrativa: la
ciutadania al centre

La ciutadania ha de ser el principi i la finalitat del servei de les administracions.
Apropar amb els canals adequats i facilitar simplificant la relació amb l’Administració.
Reduir els tràmits presencials, fer de les eines telemàtiques eines útils i de fàcil ús, i
interconnectar els diferents sistemes són reptes a afrontar en aquest mandat.
Continuarem la feina per tal de que l’Ajuntament sigui una organització que aprèn i
millora per oferir un millor servei i atendre noves necessitats i demandes en un entorn
de recursos limitats.
ACORDS DE MANDAT
5.4.1

Instal·lar Wi-Fi gratuït a diversos espais públics oberts i tancats.

5.4.2

Ampliarem els tràmits administratius que es podran fer a través del web de l'Ajuntament per a
ser més àgils i propers, i donar un millor servei als ciutadans.

5.4.3

Incrementarem l'ús de les TIC per a simplificar tràmits i aconseguir una comunicació més
directa i propera amb la ciutadania.

5.4.4

Ampliarem i millorarem la difusió i els continguts de la informació socioeconòmica publicada al
web.

5.4.5

Incrementarem el nombre de cartes de serveis (compromís de l'Ajuntament amb la ciutadania).

5.4.6

Publicarem els resultats de la gestió municipal.

5.4.7

Incrementarem els canals i les eines per a escoltar i conèixer les opinions i la valoració que la
ciutadania fa dels serveis municipals.

5.4.8

Millorar els processos d'atorgament de llicències, en especial la Declaració responsable
d'activitats i la Primera ocupació d'obres. Coordinació de Llicències amb l'OME, les OFIAC i el
Servei d'Informàtica per a la implantació de la Finestreta única empresarial.

5.4.9

Ampliarem el sistema de pagament per Internet a més serveis municipals.
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ÀMBIT 5.5

Un Ajuntament al servei de la
ciutadania

Donar el millor servei al ciutadà ha de ser la missió principal de l’Administració, i la
qualitat d’aquest servei dóna la mesura del seu grau de maduresa.
La ciutadania demanda del seu ajuntament cada cop més una major proximitat,
flexibilitat i capacitat de donar resposta, per la qual cosa la recerca de la satisfacció de
la ciutadania requereix capacitat de canvi.
Una Administració més propera, que incorpora la ciutadania per a millorar la qualitat de
les decisions, de les polítiques públiques i dels temes que realment els hi preocupen.

ACORDS DE MANDAT
5.5.1

Potenciarem el web com a espai d’informació i comunicació amb els ciutadans i les empreses
de la ciutat.

5.5.2

Definirem i treballarem per una reforma horària que racionalitzi els usos del temps mantenint els
serveis als ciutadans.

5.5.3

Vetllarem per les condicions laborals dels treballadors de les subcontractes de concursos
municipals, perquè siguin dignes i justes.

5.5.4

Per a facilitar la integració laboral, impulsarem el nombre de places que s’ofereixen per torn
restringit a persones amb discapacitat, per sobre dels mínims legalment establerts, tant en
l'oferta pública de l'Ajuntament i les empreses municipals com en els Plans d'ocupació. Així
mateix, vetllarem perquè la contractació de serveis públics en règim de concessió també
respecti aquest compromís.

5.5.5

Vetllarem per a millorar la qualitat de l'atenció ciutadana presencial, telefònica i telemàtica.
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ÀMBIT 5.6

Mataró 2022: Visió Estratègica

Marcar les línies principals del futur immediat de la ciutat és del tot necessari. Tenir
una visió estratègica per donar resposta a reptes que necessiten d’un esforç i acció a
mitjà termini, com són la creació de llocs de treball, millorar els baixos nivells educatius
o la cohesió social. És fonamental fer-ho amb consens i buscant les complicitats amb
els agents públics i privats per a dur-lo a terme.
El pla ens ha de facilitar posicionar-nos en línia amb l’estratègia europea i permetre
identificar les oportunitats i els recursos per dur-les a terme.
Una aposta decidida de la ciutat per mantenir un important nucli d’activitat econòmica,
industrial i de serveis, adaptant-se a la realitat actual i apostant per:
-

Incentivar una activitat econòmica d’alt valor afegit
Oferir una ciutat cohesionada, amb mà d’obra qualificada i excel·lentment
comunicada dins d’un entorn econòmic i geogràfic estratègic.

ACORDS DE MANDAT
5.6.1

Treballarem en la definició i el desenvolupament de l'estratègia de ciutat, mitjançant un procés
obert i participatiu. Mataró 2022.

5.6.2

Impulsarem una estratègia específica de posicionament Mataró smart en el marc del projecte
Mataró 2022.
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