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Presentació
El nostre full de ruta
El pressupost per al 2018 és clarament social dona resposta a
la necessitat de posar la ciutat al dia i aborda reptes estratègics
que tenim com a ciutat. Hem de seguir treballant per afavorir la
recuperació econòmica i per atendre les persones que estan
passant dificultats i, a la vegada, no hem de perdre de vista
que estem posant les bases per definir el Mataró del futur. Per
això, tot el que hem fet ho treballem en el marc del Pla
estratègic Mataró 2022.
El full de ruta per tirar endavant els reptes concrets per al 2018
es desgrana al document que teniu a les mans, les Prioritats
del Govern per al 2018, que preveu 145 accions estratègiques, plans de xoc i pactes, i
especifica quines són les actuacions que volem tirar endavant de manera preferent.
Aquest document de prioritats es complementarà posteriorment amb el Pla d’Acció i el
Catàleg de Serveis de l’Ajuntament.
En tots ells podreu comprovar que hem incrementat els recursos que destinem a
protecció i promoció social, hem reforçat les polítiques d’habitatge i seguim apostant
per l’educació, que continua sent la principal destinació de la despesa de l’Ajuntament.
Queden recollides també les diferents accions d’inversió pública que van destinades a
mantenir els equipaments municipals i a millorar l’espai públic als barris. I tot plegat ho
combinem amb diferents iniciatives per persegueixen incentivar l’activitat econòmica.
En són un exemple el Pla de modernització dels polígons industrials o el Pla d’Impuls
al Centre, que ha de venir a reforçar i potenciar la ciutat tant comercialment com
culturalment.
Totes aquestes prioritats es tiraran endavant amb un pressupost municipal de més de
136 milions d’euros, aprovat definitivament pel Ple del 15 de febrer de 2018 amb el
suport de diversos grups de l’oposició, que han fet aportacions al mateix i als quals
hem d’agrair la seva implicació i el seu compromís amb la ciutat.
David Bote Paz
Alcalde de Mataró
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Context socioeconòmic
El conjunt d’indicadors socioeconòmics de la ciutat apunten una millora
generalitzada dels diferents apartats (demografia, mercat laboral, habitatge,
mobilitat, formació...) per bé que la situació actual encara resta lluny dels
períodes previs a la crisi. Així mateix, cal tenir present que l’evolució dels
indicadors globals amaguen sovint desigualtats socials i territorials que no es
detecten en les dades sense la seva desagregació.
A continuació es mostren alguns d’aquests indicadors més rellevants amb la
seva evolució segons els diferent apartats d’informació.
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1 Demografia
La població continua creixent a Mataró, però en el 2016 es va produir un canvi
en l’origen d’aquest creixement, ja que el saldo migratori (diferència entre altes i
baixes) supera clarament el saldo natural (diferència entre naixements i
defuncions). L’1 de gener de 2017 hi havia empadronades 126.159 persones a
Mataró, 528 més que un any abans; el 58,2% d’aquest augment prové del
saldo migratori, mentre que el 41,8% és conseqüència del saldo natural. És
una situació aquesta molt diferent de la que s’havia registrat en els darrers
anys en què el saldo natural era la causa principal del creixement de la
població.
Demografia
Població
Edat mitjana
Esperança de vida
Proporció població nacionalitat estrangera
Naixements (acumulat anual)

Valor recent
126.159
41,5
83,1
15,33%
1.204

V. interanual
0,42%
0,2 anys
0,13 anys
0,1 p.p.
-5,3%

Var. 4 anys
1,6%
1,13 anys
0,54 anys
-1,1 p.p.
-15,9%

Període
1 gener 2017
1 gener 2017
2012-2016
1 gener 2017
2016

Pel que fa a la proporció de població de
nacionalitat estrangera, ha augmentat
respecte l’any anterior, val a dir però
que és un percentatge inferior al de fa
tres i quatre anys.
Tot i l’arribada de població estrangera
durant els darrers anys, el procés
d’envelliment ha continuat avançant. La
mitjana d’edat se situa en els 41,5 anys.
L’esperança de vida no ha deixat de
créixer al llarg dels darrers anys.
Actualment a Mataró se situa en els
83,1 anys. Aquesta tendència no fa sinó
refermar la creixent necessitat de
serveis adreçats a la població més envellida. Així mateix, el nombre de
naixements des de l’any 2008 segueix un descens continuat, principalment a
causa de l’estructura d’edats.

Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301Mataró|Tel. 937582100

10

Prioritats de Govern
2018

2 Habitatge
Tot i els increments dels darrers períodes, la construcció de nou habitatge
continua en valors clarament inferiors als que hi havia abans de la crisi. El preu
de l'habitatge també està pujant amb força, val a dir que igual que passa amb
la construcció d’habitatge, les xifres continuen lluny dels que hi havia el 2006 o
2007, anys en els quals es van registrar valors mitjans de 4.000 €/m2.
Habitatge
Acumulat habitatges iniciats
Habit. plurifam. iniciats
Renda (euros) m2/mes (lloguer)
Preu (euros) m2 construït (2a mà)

Valor recent
304
275
9,1
1.867

V. interanual
111,1%
137,1%
9,9%
7,5%

Var. 4 anys
15100,0%
n.c.
14,8%
1,7%

Període
3r trim. 2017
3r trim. 2017
Juny-2017
Juny-2017

Mapa dels habitatges buits a Mataró
S’estima que a Mataró hi ha al
voltant de 4.000 habitatges buits.
El nombre de desnonaments es va
reduir durant el 2016, i se’n van
comptabilitzat 317 al partit judicial de
Mataró.
Entre 2012 i 2014, el nombre de
desnonaments va oscil·lar entre els
580 i les 638. Tot i la millora en els
darrers dos anys en el nombre
d’execucions hipotecàries, aquest
encara es troba molt per sobre de les
que hi havia abans de la crisi.
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Execucions hipotecàries ingressades al partit
judicial de Mataró
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3 Activitat i mercat de treball
En el 2017 l’activitat econòmica ha continuat amb el seu camí de millora, i això
es reflexa amb l’evolució dels principals indicadors. La xifra de desocupats
registrats se situa per sota dels 10.000, concretament l’any 2017 finalitza amb
9.598 persones a l’atur a Mataró. Val a dir, però, que el ritme de descens de
l’atur s’ha frenat durant la segona meitat del 2017, i l’any acaba amb un -7,3%
menys de desocupats que un any abans, quan el 2016 la davallada va ser d’un
-12,7%. Pel que fa al nombre d’assalariats n’hi ha 30.421 al setembre, xifra un
+6,3% superior a la de fa un any, es tracta però d’un ritme de creixement millor
que el registrat en el 2016. Aquest increment en les variacions interanuals
també es veu en la contractació, amb un volum de 36.993 contractes durant el
2017, un +11,3% més que el 2016. Actualment, un 14,9% dels contractes són
indefinits.
Activitat i mercat laboral
Assalariats
Empreses
Autònoms
Contractes (acumulat anual)
Contractes indefinits (acumulat anual)
Treballadors afectats ERO (acumulat anual)
Atur registrat
Atur molt llarga durada (>24 mesos)
Dones desocupades registrades
Atur població nacionalitat estrangera
Persones aturades sense ocupació anterior
Atur registrat sector tèxtil
Atur registrat sector construcció
Taxa d'atur registrat1
Desocupats sense prestació ni subsidi
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Valor recent
30.421
3.677
7.732
36.993
5.505
11
9.598
3.073
5.266
2.186
732
1.130
1.072
15,65%
5.511

V. interanual
6,3%
2,3%
1,2%
11,3%
5,4%
-84,1%
-7,3%
-12,6%
-4,5%
-2,5%
5,5%
-13,0%
-8,9%
-1,5 p.p.
-7,0%

Var. 4 anys
16,6%
13,6%
7,8%
32,7%
48,1%
-97,5%
-32,5%
-29,3%
-23,8%
-24,1%
-16,5%
-26,1%
-53,3%
-8,6 p.p.
-23,8%

Període
Set-2017
Set-2017
Set-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
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Nivell i evolució comparat de l’atur registrat
Mataró és el municipi de Catalunya més gran de 50.000 habitants amb una
taxa d’atur més elevada.
L’atur afecta especialment a gent gran i amb baix nivell formatiu.
L'atur de llarga i molt llarga durada continua sent un dels principals problemes
del mercat laboral. Actualment un 32% dels aturats registrats a Mataró duu a
l'atur més de dos anys.
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4 Formació
L’augment en el nombre de matriculats a les escoles universitàries continua a
bon ritme (increment d’un +8,4% respecte el curs anterior), com a
conseqüència, principalment, de la consolidació dels nous graus universitaris
que s’han creat en els darrers anys. El nombre d'alumnes dels cicles formatius
de grau superior creix amb força, un +15,1% respecte el curs anterior, mentre
que en els de grau mitjà s’ha estabilitzat, amb una alça del +1,6%.
Contràriament a la davallada en la natalitat, el nombre de matriculats en
escoles bressol i llars d'infants ha augmentat en el darrer curs (+7,6%), tot i no
evitar el seu descens des d’una perspectiva temporal més àmplia. Per altra
banda, el percentatge d'alumnes que no superen l'ESO ha tendit a reduir-se i
presenta unes xifres similars a les que es registren al conjunt de Catalunya.
Ensenyament
Matriculats en educació infantil (0-3 anys)
Matriculats en educació infantil (3-6 anys)
Matriculats en educació primària (6-12 anys)
Matriculats en ESO (12-16 anys)
Matriculats en PQPI
Matriculats en batxillerat (16-18 anys)
Matriculats en CFGM (16-18 anys)
Matriculats en CFGS
Matriculats a les escoles universitàries
% No aproven 4t d'ESO

Valor recent
1.363
4.215
8.955
5.432
131
1.925
1.445
1.334
3.159
13,72%

V. interanual
7,6%
-3,0%
1,4%
2,5%
-2,2%
7,8%
1,6%
15,1%
8,4%
-1,46 p.p.

Var. 4 anys
-12,2%
-8,8%
9,1%
1,8%
-29,9%
-1,7%
13,5%
32,7%
72,2%
-6,59 p.p.

Període
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2016-2017
Curs 2014-2015

Evolució del % de graduats escolars
Malgrat
els
nivells
formatius
comparativament baixos de la ciutat,
durant
els
darrers
anys
els
percentatges de fracàs escolar han
millorat notablement convergint amb
les dades del conjunt de Catalunya.
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5. Cohesió social
Des de l’inici de la crisi econòmica, el 2008, les necessitats de serveis socials
dels mataronins han anat augmentant any rere any. A partir del 2014 alguns
indicadors relacionats amb la cohesió social han frenat notablement aquesta
tendència, o fins i tot han millorat. En aquest sentit els indicadors de persones
usuàries de l’SBAS per cada 1.000 habitants han augmentat només un +0,8%,
la renda neta mitja anual de les llars es redueix únicament un -0,2%, els
beneficiaris de la RMI per cada 1.000 habitants s’han reduït un -3,4%, i les
execucions immobiliàries han minvat en un -16,8%. D’altres indicadors
continuen presentant evolucions desfavorables, com és el cas de l’augment del
nombre d’usuaris del PIA (Programa Individual d’Atenció) o l’augment dels
delictes de violència de gènere.
Cohesió social
Índex de places en centres de dia
Índex escolarització infantil
Usuaris de l'SBAS per cada 1.000 habitants
Beneficiaris del RMI per cada 1.000 habitants
Usuaris amb PIA aprovat per cada 1.000 habitants
Renda neta mitja anual de les llars (€/llar)
Exec. hipotec. ingres. per cada 1.000 habitants
Delic. ingres. violència gènere per cada 1.000 hab.

Valor recent
12,4%
66,7%
131
20,1
13,9
27.325
1,09
2,73

V. interanual
-5,3%
0,3%
0,8%
-3,4%
7,8%
-0,2%
-16,8%
7,1%

Var. 4 anys
-17,3%
6,2%
-8,4%
27,2%
6,9%
-51,1%
46,0%

Període
2016
Curs 2015-2016
2015
2015
2015
2014
2016
2016

Mataró presenta alguns indicadors amb diferències rellevants respecte altres
ciutats mitjanes catalanes. Així, per exemple, la renda mitjana de les famílies
mataronines és menor, o el percentatge de desocupats de llarga durada és
comparativament elevat. Per altra banda, Mataró destaca per tenir un elevat
nombre de places en centres de dia disponibles en relació a la població major
de 84 anys. Quant a la taxa d’escolarització infantil, Mataró presenta valors
molt similars a la mitjana del Perfil de la Ciutat www.perfilciutat.net , mentre que
la taxa de no graduats de quart d’ESO a Mataró és inferior a la del Perfil.

Ajuntament de Mataró
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Comparació d’indicadors socials amb ciutats mitjanes
del Perfil de la Ciutat

Índex de places en centres de dia
Delictes ingr. per violència de
gènere per 1.000 hab.

Exec. hipotecàries per cada 1.000
hab.

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0

Índex d'escolarització infantil

Taxa de no graduats en ESO

Renda neta mitja anual de les llars

% d'atur de llarga durada

Persones usuàries amb PIA aprovat
per 1.000 hab.

Persones usuàries SBAS per 1.000
hab.

Beneficiaris del PIRMI per 1.000
hab.

Mataró

Perfil Ciutat
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6 Mobilitat
El creixement molt elevat de l’atur a Mataró, arran de la crisi econòmica, es va
veure reflectit en una davallada de la mobilitat de les persones. L’augment de
l’atur va limitar els desplaçaments dels ciutadans per anar a treballar, però
també els desplaçaments per motius d’oci. Les darreres dades disponibles
relacionades amb la mobilitat mostren en general valors a l’alça, com és el cas
del nombre de turismes i de vehicles censats a Mataró. També creix el nombre
de viatgers de l’autobús urbà i de l’interurbà. El pas de vehicles per les dues
vies ràpides que connecten Mataró amb Barcelona (C-32) i Mataró amb
Granollers (C-60) presenten un increment de la intensitat mitjana diària (IMD).
Per tant, la millora de les xifres de l’atur ve acompanyat per un augment de la
mobilitat de les persones, ja sigui mobilitat obligada o per oci.

Mobilitat
Turismes censats
Camions censats
Total vehicles censats
Autobús urbà (acumulat anual viatgers)
Autobús interurbà (acumulat anual viatgers)
IMD Autopista C-32
IMD Autovia C-60

Valor recent
51.990
4.918
80.333
5.034.266
2.340.513
52.411
48.523

V. interanual
3,1%
-2,1%
2,5%
8,3%
6,3%
3,2%
-5,7%

Var. 4 anys
7,6%
-4,2%
6,0%
18,6%
20,0%
14,7%
4,2%

Període
Nov-2017
Nov-2017
Nov-2017
Des-2017
Maig-2017
2017
2016

El creixement del parc de turismes a Mataró és fruit –bàsicament– de l’augment
en la matriculació de turismes a la ciutat. Aquest augment va començar a l’inici
de l’any 2014, i va seguir el camí ascendent fins a finals de 2015. Al 2016, la
matriculació de turismes, si bé va continuar amb increments de dos dígits, el
perfil del ritme de creixement va anar a la baixa. Durant el 2017 es va mantinir
el creixement en la matriculació de turismes a Mataró, però ho va estar fent a
un ritme cada cop més baix, i en cap moment va arribar a superar el +5%.
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Evolució de la matriculació de turismes
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7 Vectors ambientals
La crisi econòmica ha estat probablement un dels factors que expliquen la
millora que han tingut bona part dels indicadors ambientals al llarg dels darrers
anys, gràcies a l’estalvi i l’eficiència per part de les famílies mataronines en el
consum d’aigua i d’energia, i també en la millora de la qualitat de l’aire (mesurat
a través de l’Índex Català de Qualitat de l’Aire, índex que presenta valors que
van de -100 quan la qualitat de l’aire és pitjor, i 100 quan és millor).
Durant els darrers períodes de recuperació, els indicadors ambientals
empitjoren la seva evolució, com és el cas del consum energètic domèstic que
creix un +2%, o la producció diària d’escombreries que augmenta un +1,5%.
També el percentatge de residus recollits selectivament ha caigut un -0,9%.
Vectors ambientals
Consum d'aigua d'ús domèstic (l/hab/dia)
Consum energètic (gas canalitzat i electricitat) d'ús
domèstic (kWh/hab/dia)
Producció de residus sòlids urbans (kg/hab/dia)
Residus recollits selectivament (%)
Utilització de l'autobús urbà (viatgers/dia)
Valor mitjà de l'Index Català de Qualitat de l'Aire
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Valor recent
102

V. interanual
-0,8%

Var. 4 anys
0,6%

Període
Març-2017

7,63

2,0%

-8,1%

2016

1,19
32,3%
13.793
54

1,5%
-0,9%
8,3%
3,8%

8,5%
8,4%
18,6%
-1,8%

Des-2017
Des-2017
Des-2017
2016

19

Prioritats de Govern
2018

Més enllà de la recollida selectiva o el reciclatge, però, la millor política
ambiental pot consistir en l’estalvi i la generació de pocs residus. Actualment,
cada habitant de Mataró genera diàriament 1,2 kg de residus.

Producció de residus sòlids urbans (kg/hab./dia)
1,55

1,53

1,51

1,48

1,44

1,43
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Mataró estratègic
Mataró ha dut a terme durant els dos darrers anys un procés de reflexió
estratègica, partint d’una filosofia encaminada a assolir un desenvolupament
inclusiu, sostenible i intel·ligent per afrontar els principals reptes futurs de la
ciutat.
L’elaboració de l’estratègia Mataró 2022 s’ha fet a partir de les aportacions
d’agents molt diversos: grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament de
Mataró, professionals externs, sindicats, associacions empresarials, consells
sectorials I territorials, entitats, aportacions ciutadanes...
A partir dels punts crítics identificats a través del diagnòstic, de la síntesi
estratègica de plans anteriors i de les diverses aportacions realitzades durant el
procés de participació, s’estableixen els tres grans reptes per Mataró 2022,
que seran el pilar dels eixos estratègics i de les conseqüents actuacions.
Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat
El repte de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat resulta un
objectiu prioritari i necessari que cal abordar des del municipi. En aquest sentit,
s’identifica l’elevada taxa d’atur i la manca d’ocupació i/o la major precarietat
d’aquesta com a principal problemàtica de Mataró, incidint no tan sols en la
pèrdua de rendes, sinó també amb un fort efecte com a mecanisme efectiu
d’integració social.
Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial
L’ocupació, l’educació, la salut, l’habitatge, així com la participació social i
política són factors interrelacionats. En aquest sentit sorgeixen propostes
vinculades a la necessitat de millorar els vincle entre els barris especialment
més vulnerables i la resta de la ciutat, la manera de fer les polítiques municipals
en qüestions de desigualtat social i territorial, i aquelles més centrades en la
innovació social, amb especial èmfasi en la necessitat de donar protagonisme a
la comunitat, a la ciutadania com a actor implicat en les polítiques i els
programes que l’afecten.
Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat
Aquest repte respon al punt crític de manca d’imatge i de posicionament de la
ciutat, entès com a necessitat de construcció d’identitat, de posicionament i de
relat de ciutat. Es vincula a la percepció de la ciutat tant interna com externa i
s’apunten conceptes clau que han estat la base per formular la visió de Mataró
2022, com ara: cohesió, empenta, ciutat dinàmica, emprenedoria, solidaritat,
coneixement, ciutat marítima, mediterrània, proximitat a Barcelona, universitat,
clima, tèxtil, sociosanitari, comerç, entorn natural, patrimoni cultual, entre
d’altres.
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Dels tres reptes identificats es defineixen set eixos estratègics d’actuació.

I es formula una visió de ciutat vinculada a diferents valors esmentats i
emmarcada en l’escenari del Mataró 2022.
Mataró, ciutat de mar de la Barcelona metropolitana, es referma com a
capital emprenedora que opta per una economia diversificada cap al tèxtil
especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb essència cultural i
esportiva, amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats per al creixement de
les seves empreses i per a l’ocupació de la seva gent.
I que presenta una traducció més a llarg termini.

Mataró vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la Regió
Metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva,
emprenedora, sostenible i de qualitat de vida gràcies a la innovació i la
capacitació de la seva gent i de les seves empreses.
D’acord amb els reptes, els eixos i la visió estratègica, en el marc del Mataró
2022 es proposa una primera bateria de 39 actuacions, d’entre les quals poden
destacar-se’n 6 que tenen consideració d’essencials i prioritàries.
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El conjunt d’actuacions del Mataró 2022 inicien el seu desplegament en el Pla
d’Acció 2018.
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Pla de Mandat 2016-2019
Els compromisos de Govern
Durant els propers anys del present mandat 2016-2019. el
Govern s’ha fixat tot un seguit de compromisos amb
algunes de les àrees prioritàries d’actuació municipal,
d’entre els quals destaquem els següents:
 No anar cap enrere pel que fa a la despesa social.
 Incrementar els recursos per al desenvolupament de la
nostra economia.
 Incrementar els recursos en projectes d’ocupació,
emprenedoria i formació ocupacional.
 Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes.
 Incrementar els recursos perquè la ciutat estigui més
neta i sigui més segura.
 Apostar per l’educció, la cultura i l’esport.
 Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament.
 Apostar per uan gestió oberta i transparent.
La fermes d’aquesta compromisos té el seu reflex en el
marc pressupostari que orientarà la despesa municipal per
als pròxims períodes, així com en la relació d’acords i
accions de govern prioritàries per als pròxims exercicis.

Prioritats de Govern 2018
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Pla de Mandat 2016-2019

Les prioritats
El Govern municipal entén que, en un moment de recursos limitats,
cal establir prioritats per donar resposta a les necessitats i als reptes
que planteja la ciutat i la seva gent.

Primer les persones: igualtat d'oportunitats
Recuperar l'economia, crear ocupació i
promocionar la ciutat
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
Una ciutat de futur
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.
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Primer les
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d'oportunitats
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PRIMER LES PERSONES: IGUALTAT
D’OPORTUNITATS.
ACCIONS CLAU:
PACTES:
POLÍTIQUES SOCIALS
1.1. Potenciar el Pacte amb el Tercer
Sector Social.

PLANS DE XOC
POLÍTIQUES SOCIALS
1.2. Aprovar i implantar el Pla
d’inclusió social.

ACCIONS
PRIORITÀRIES
CIVISME, JOVENTUT,
CONVIVÈNCIA,
1.3. Nou local per a l’Espai Jove
Cerdanyola.
1.4. Aprovarem el Pla d’usos i
redactarem el projecte del Casal de
Joves de la plaça d’Espanya.
1.5. Aprovarem i aplicarem el Pla de
convivència de Mataró 2017-2022.
1.6. Nou Pla Local de Joventut.
1.7. Desplegament de campanyes
d'informació i difusió per al
coneixement dels drets de la
ciutadania que assegurin els dels
col·lectius més vulnerables i
comprometin a la ciutadania en el
respecte dels drets col·lectius.
BARRIS
1.8. Incorporació de la transversalitat i
creació de dinàmiques positives en els
programes que formin part dels plans
d'actuació integral.
1.9. Aprovació del Pla d’Actuació
Integral de Cerdanyola.
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1.10. Finalització de les actuacions
vinculades al Pla Integral de
Rocafonda i demanar a la Generalitat
de Catalunya i al Govern d’Espanya
fons per poder continuar les
actuacions vinculades en barris amb
necessitats.
1.11. Dotació d'una partida en el
pressupost municipal que asseguri la
continuïtat de la part municipal
invertida en el darrer exercici en la
rehabilitació d'habitatges a
Rocafonda.
POLÍTIQUES SOCIALS
1.12. Posarem en marxa un nou casal
de gent gran a La Llàntia i iniciarem el
debat sobre com ha de ser la xarxa de
casals d’avis de la ciutat.
1.13. Desenvolupament del nou
model d'equipaments per a la gent
gran per tal d'incrementar la seva
autonomia i participació.
1.14. Suport a les famílies en situació
de vulnerabilitat per prevenir i atendre
les situacions de pobresa energètica.
1.15. Adequació del Reglament de
prestacions econòmiques d’urgència
social per adaptar-lo a la implantació
de la Renda Garantida de Ciutadania.
POLÍTIQUES IGUALTAT
ENTRE HOMES I DONES
1.16. Nou Pla igualtat de gènere per a
la ciutadania 2018-2022.
1.17. Ampliació de l'àmbit dels
programes de sensibilització per
aconseguir la plena equitat de gènere.
1.18. Ampliació de l'abast de les
intervencions en casos de
maltractaments en l'àmbit familiar.
1.19. Desenvolupament del
Reglament i/o ordenança municipal
per a la igualtat de gènere.
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POLÍTIQUES
IGUALTAT ENTRE
HOMES I DONES

1.20. Treballar programes de
coeducació amb infants i joves com
a mesures de promoció de la igualtat
de gènere.
1.21. Desenvolupament de les
polítiques municipals LGTBI i
obertura d'un punt d’atenció que
ajudi a fomentar el respecte a la
diversitat sexual i d’identitat de
gènere.
1.22. Elaboració del Protocol contra
els delictes d’odi.
1.23. Protocol per a la prevenció
sexista en l’espai públic.

MEMÒRIA HISTÒRICA
1.24. Seguiment de la retirada
definitiva de la totalitat de plaques de
simbologia franquista.
1.25. Acord amb l'Associació per a la
recuperació de la Memòria Històrica
per al desenvolupament d'activitats
conjuntes.
SALUT PÚBLICA I
CONSUM
1.26. Desenvolupament de forma
transversal del programa comunitari
"Salut i bon veïnatge", per reduir les
desigualtats en salut.
1.27. Inici del funcionament de la
Comissió interdepartamental per
implementar el projecte "Salut a totes
les polítiques".
1.28. Elaboració del projecte "Aula
de Salut".
1.29. Adaptació dels serveis de
consum a la nova normativa de
resolució de conflictes (potenciar la
mediació en Consum i adequació
dels terminis de resolució).
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SEGUIMENT
INVERSIONS
GENERALITAT
1.30. Nou centre sociosanitari.
1.31. El nou CAP de Cirera.
1.32. Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP).
1.33. Nou CAP de Rocafonda.
1.34. Nou jutjat a Mataró.
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Recuperar
l'economia,
crear ocupació
i promocionar
la ciutat
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2. RECUPERAR L’ECONOMIA, CREAR OCUPACIÓ
I PROMOCIONAR LA CIUTAT.
ACCIONS CLAU:
PACTES:
OCUPACIÓ
2.1. Desenvolupament de les accions
derivades del Pacte per l'Ocupació i
el Desenvolupament (PODE), a
treballar de forma conjunta amb el
CESM.

PLANS I
ACTUACIONS
ESTRATÈGIQUES:
EL CORTE INGLÉS
2.2. Redefinició del planejament,
estudi de les possibilitats jurídiques i
negociació amb els promotors d’El
Corte Inglés.

ACCIONS
PRIORITÀRIES:
ACTIVITAT
INDUSTRIAL
2.3. Aprovarem programes de suport
a l’emprenedoria.
2.4. Disseny del projecte:
laboratori/oficina d’oportunitats.
2.5. Modificació del PGOU i
presentació d'una proposta de
regulació d’usos en els polígons
industrials per actualitzar la situació i
donar peu a millorar la instal·lació i la
regularització d’empreses.
2.6. Insertext 3.
2.7. Desenvolupar les accions
derivades del PECT, per part de
l’Ajuntament i TCM, així com el
seguiment de les accions de la resta
de socis.
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TCM- DISTRICTE DEL
CONEIXEMENT
2.8. Desenvolupament del Pla
estratègic del TecnoCampus.
ECONOMIA SOCIAL I
SOLIDÀRIA
2.9. Impuls de dispositius d’economia
circular a la ciutat.
2.10. Portar la innovació social als
barris a través de la llançadora de
projectes.
2.11. Liderar a través dels CATLab
una plataforma de participació i
transformació social.
2.12. Participar activament en la
Xarxa de municipis per l’ESS.
2.13. Consolidar l’assessorament i
l’impuls a la creació de cooperatives,
la Setmana de l’economia social i
solidària, i el Viver d’empreses
cooperatives.
COMERÇ URBÀ, PIC
(PLA D’IMPULS AL
CENTRE)
2.14. Consolidació dels ajuts i
increment d'un 10 % del dispositiu
“Aixequem persianes” tant pel que fa
als incentius en la fiscalitat (IBI, ICIO,
llicències) com en el casament entre
oferta i demanada de locals
comercials.
2.15. Impulsar la Taula transversal de
comerç com a espai de concertació
entre Administració, sector comercial,
veïns i altres operadors de l’àmbit.
2.16. Posada en marxa d'accions que
reforcin el binomi cultura-promoció de
ciutat.
2.17. Desenvoluparem del Pla
d’Impuls del Centre (PIC) i
programes de suport al comerç.
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2.18. Proposta de plans d’acció
territorial per als eixos comercials
dels barris de Cerdanyola i
Rocafonda a partir de l’anàlisi i de la
diagnosi del sector.
2.19. Manteniment de la política de
foment de producte de proximitat,
treballant amb els mercats sedentaris
i ambulants, sector de restauració, i
consumidors.
PROMOCIÓ DE CIUTAT
2.20. Posada en marxa del nou web
de promoció de ciutat.
2.21. Redacció i aprovació del Pla
estratègic de promoció de ciutat.
MATARÓ PARC I C1
2.22. Estudi de la situació urbanística
del sector C1 i del projecte
d'ampliació si s'escau.
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3. APOSTAR PER L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I
L’ESPORT.
ACCIONS CLAU:
PACTES:
ENSENYAMENT
3.1. Desenvolupament del Pacte
educatiu de ciutat, fruit del procés
participatiu “compromís amb
l’educació”.
CULTURA
3.2. Desenvolupament del Llibre
Blanc de la Cultura.

PLANS DE XOC:
ENSENYAMENT
3.3. Continuar les actuacions
prioritàries en arranjaments de
sanitaris de les escoles així com
temes d'accessibilitat.
POLITICA SOCIAL
3.4. Avanç en l'execució de les
accions per garantir l'accessibilitat
universal als espais, equipaments
públics i elements de comunicació
en base al Pla d'accessibilitat
universal.
INVERSIONS
3.5. La millora i adequació dels
equipaments municipals,
preferentment educatius, culturals i
esportius.
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PLANS I
ACTUACIONS
ESTRATÈGIQUES:
CULTURA

3.6. Iniciar els estudis i treballs de la
Biblioteca al nord de la ciutat (en el
marc del Mapa de lectura Publica de
Mataró).
3.7. Acomplir els compromisos amb
la Fundació Iluro sobre la Biblioteca
Popular (en el marc del Mapa de
lectura Publica de Mataró).
3.8. Execució del projecte del Cafè
Nou (rehabilitació mitjançant
FEDER).

INVERSIONS
3.9. Millores i adequació
d’equipaments culturals.
ESPORTS
3.10. Aplicació del Pla de Millora de
l’Esport en edat escolar.

ACCIONS
PRIORITÀRIES:
ENSENYAMENT
3.11. Cedirem a la Generalitat els
terrenys per a la construcció del
Centre Integral de Formació
Professional al Rengle.
3.12. Impuls a la Formació
Professional i Institut Miquel Biada.
3.13. Reserva de sòl a l’Eix Herrera:
nova Escola Joan Corominas
SEGUIMENT
INVERSIONS
GENERALITAT
3.14. Projecte del nou Institut Les
Cinc Sènies.
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INVERSIONS
3.15. Canvi del material sintètic de la
pista de l’Estadi Municipal
d’Atletisme.
3.16. Instituts Escola Àngela
Bransuela i Mar Mediterrània 20182019.
3.17. Redacció del projecte executiu
del poliesportiu/pavelló de
Cerdanyola.
CULTURA
3.18. Casa dels Artistes. Edifici de la
presó. Realitzar una jornada de
portes obertes, oportunitat de
mostrar un patrimoni aquitectònic i
cultural de la ciutat (BECIN), explicar
la seva història i el projecte a
desenvolupar a partir d’ara.
3.19. Redacció del projecte
museístic de la 2a planta de Can
Marfà Gènere de Punt. Museu de
Mataró.
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Territori i
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4. CONVIVÈNCIA I GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC,
TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
ACCIONS CLAU:
PLANS I
ACTUACIONS
ESTRATÈGIQUES:
SEGURETAT
PÚBLICA
4.1. Aprovació del Pla d’Oci
Nocturn.
PLA DE MOBILITAT
SOSTENIBLE
4.2. Aprovació del Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible.
TRANSPORT URBÀ
4.3. Presentació d'una proposta de
xarxa de línies per al Mataró Bus
que ampliï la cobertura actual,
millori les freqüències de pas i doni
resposta a noves demandes (oci
nocturn, connexió RengleTecnoCampus, polígons
industrials).
4.4. Presentació del treball fet
sobre el model de governança del
Mataró Bus i realització d'una
proposta de la seva gestió més
transparent i més sostenible
ambientalment.
SEGURETAT
PÚBLICA
4.5. Formalització d'un nou conveni
marc de col·laboració amb el
Departament d’Interior de la
Generalitat per tal de reequilibrar la
distribució de recursos entre Policia
Local i el Cos de Mossos
d’Esquadra.
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4.6. Aprovació del Pla director per
a la Policia Local de Mataró 20182022, per a una major presència i
proximitat als barris i atenció a
temes de civisme i convivència
(sorolls, ús espais públic, tinença
d’animals, etc).
INVERSIONS
4.7. Adequació del solar de TriangleMolins.
4.8. Nova plaça pública al costat del
passatge de Lluís Gallifa.
4.9. Projecte executiu 2a fase
millores urbanització de la ronda de
Miguel de Cervantes.
4.10. Renovació instal·lacions
enllumenat públic.
4.11. Nova plaça de Joan XXIII.
4.12. Renovació àrees jocs infantils.
4.13. Millora pavimentació carrers
de la ciutat.
4.14. Millora accessibilitat voreres.
QUALITAT URBANA
4.15. Pla director manteniment i
millora d’àrees de jocs infantils.
4.16. Pla director enllumenat públic.

ACCIONS
PRIORITÀRIES:
MOBILITAT
ELÈCTRICA
4.17. Creació d’una xarxa local per a
la implantació del vehicle elèctric a
la ciutat a través de la instal·lació de
punts de càrrega.
4.18. Incentivar fiscalment els
ciutadans a través de les
ordenances municipals com a
mesura per promocionar la mobilitat
elèctrica a la ciutat.
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4.19. Cerca de col·laboracions amb
operadors privats que promoguin
iniciatives per a una mobilitat
elèctrica més sostenible.
4.20. Renovació progressiva de les
flotes de vehicles de serveis
municipals substituint-los per
vehicles elèctrics.
SOSTENIBILITAT
4.21. Implantació del vehicle elèctric:
xarxa de punts de recàrrega,
vehicles híbrids de Mataró Bus.
REMUNICIPALITZACIÓ
SERVEIS
4.22. Estudiar la possible
municipalització de serveis vinculats
amb la mobilitat: zona blava i grua.
CIVISME, JOVENTUT,
CONVIVÈNCIA,
COOPERACIÓ I DRETS
CIVILS
4.23. Impulsarem campanyes de
sensibilització de civisme a la via
pública.
INVERSIONS
4.24. La millora continuada del front
marítim.
4.25. Nou projecte del Centre
d’Acollida d’Animals Domèstics.
SALUT PÚBLICA I
CONSUM
4.26. Corre-cans: Triangle-Molins,
ronda de Rafael Estrany, Parc de La
Llàntia.
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5. TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
ACCIONS CLAU:
PLANS I ACTUACIONS
ESTRATÈGIQUES:
HABITATGE
5.1. Adquisició d'habitatge per a
polítiques socials.
5.2. Foment de la construcció
d’habitatge assequible incorporant
fórmules d’habitatge cooperatiu.
5.3. Dotació de fons d'ajuts a la
rehabilitació per a captació
d’habitatge de lloguer.
5.4. Impulsar la Comissió Municipal
per a la Gestió del Risc per a la
Seguretat i la Convivència derivat de
l’ocupació d’habitatges com a espai
participatiu i de coordinació i
mantenir el dispositiu d’actuació per
les ocupacions.
5.5. Elaborarem el Pla local
d’habitatge.
SOSTENIBILITAT
5.6. Aprovarem el Pacte per la
Sostenibilitat.
5.7. Estudiar la creació d’una Oficina
contra el canvi climàtic.
5.8. Elaborarem la nova Agenda 21:
Pla d‘Acció per l'Energia Sostenible i
el Clima (PAESC).
5.9. Ampliació de la xarxa del Tub
Verd: donar servei a noves
instal·lacions.
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5.10. Desenvoluparem de forma
progressiva el Pla director
d’equipaments, per sectors
d'activitat.
5.11. Redacció del projecte de
reparcel·lació i d'urbanització dels
entorns Biada.
5.12. Impulsarem el programa
d’eficiència energètica als
equipaments i activitats productives.
5.13. Concessionarem les finques
agrícoles municipals per a la seva
millora mediambiental.
URBANISME
5.14. Aprovació definitiva de
l’Ordenança reguladora de les
autoritzacions de terrasses de
restauració i el seu mobiliari.
5.15. Aprovarem els documents
urbanístics de l’antic abocador.
Sector Carretera de Cirera.
5.16. Nous accessos de Cerdanyola
Nord i El Sorrall: segona fase del
Sorrall amb la connexió amb la Via
Sèrgia i inici del projecte de
reparcel·lació.
5.17. Finalització de les obres
d’urbanització del sector Ernest
Lluch.
5.18. Impulsar el desenvolupament
del polígon 1 de l’àmbit de la ronda
de Barceló.
5.19. Inici d'obres d'urbanització de
l'Eix Herrera.
5.20. Redacció Pla per a la utilització
temporal de solars buits.
5.21. Impulsarem un decàleg per a
la millora del paisatge urbà de
Mataró.
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5.22. Concertarem amb propietaris i
entitats la recuperació i gestió del
patrimoni natural de Mataró
(custòdia del territori).
5.23. Estudis previs de reordenació
del front de mar com a nou eix urbà.
INVERSIONS
Prioritats de Govern
2018

5.24. La millora dels serveis urbans.
Abastament d’aigua i estalvi
energètic. Nou dipòsit de
Cerdanyola.

Un Govern
obert, honest
i eficient
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Un Govern
obert, honest
i eficient

Una ciutat
de futur
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6. UN GOVERN OBERT, HONEST I EFICIENT.
ACCIONS CLAU
PACTES:
CODI ÈTIC

6.1. Aprovació i desenvolupament
posterior del projecte de Codi Ètic
treballat a la Comissió Informativa
Especial de Bon Govern, Ètica i
Transparència.
6.2. Desenvolupament dels acords
de la Comissió Informativa Especial
de Bon Govern, Ètica i
Transparència.

PLANS DE XOC
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I ATENCIÓ
CIUTADANA
6.3. Implantació de l'Administració
Electrònica amb l'objectiu que l'1-119 Mataró sigui una Administració
#0papers, per a una millora en la
prestació dels serveis municipals:
reducció temps de resposta,
simplificació de tràmits, nous canals
de relació.
6.4. Implantació d'espais de treball
assistit i adaptat al projecte
#0papers; servei multicanal i 24x7 els
365 dies a l’any per a la millora del
Servei d'Atenció Ciutadana.

ACCIONS
PRIORITÀRIES
ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA I ATENCIÓ
CIUTADANA
6.5. Acabar treballs i posada en
marxa del nou web municipal.
6.6. Continuar els treballs del Pla
d’innovació i millora de l’Ajuntament.
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PUMSA
6.7. Reforma de la societat PUMSA,
amb l’objectiu de convertir-la en un
instrument públic de gestió municipal no en un promotor- que treballi
mitjançant un contracte programa amb
l’Ajuntament de Mataró.
PARTICIPACIÓ I
SUPORT A LES
ENTITATS CIUTADANES
6.8. Aplicació dels resultats del procés
participatiu vinculat als Pressupostos
Participatius 2018.
5.9. Desenvolupament del DecidimMataró, com a instrument facilitador del
desenvolupament de processos
(consultes participatives).
6.10. Proposta reformulació de
LlAgència Municipal de Suport a
l’Associacionisme com una eina
d’interlocució i suport clau per a les
entitats.
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Una ciutat
de futur
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7. UNA CIUTAT DE FUTUR.
ACCIONS CLAU.

PLANS I
ACTUACIONS
ESTRATÈGIQUES:
MATARÓ 2022
7.1. Aprovarem el Pla estratègic MATARÓ
2022.
7.2. Crear una oficina Mataró 2022 que
vetlli per l’impuls dels projectes
estratègics, per la cerca de recursos i
oportunitats per a la ciutat..
7.3. Desenvolupament dels projecte
essencial “Mar en valor”.
7.4. Desenvolupament del projecte
essencial “Estratègia integral centrada en
l’habitatge”.
7.5. Desenvolupament del projecte
essencial “Preparació professional per als
joves i altres col·lectius en atur”.
PORT
7.6. Disseny i reformulació de l'espai
comercial del Port, lligat a la finalització de
les concessions.
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COMERÇ URBÀ, PIC
(PROJECTE INTEGRAL
DEL CENTRE)
7.7. Aprovació de les bases, inici i
seguiment del concurs de Pla d’Impuls al
Centre, com a projecte de transformació
del centre històric de la ciutat i de la seva
zona d’influència.
ACTIVITAT INDUSTRIAL
7.8. Definició del model de
desenvolupament futur del sector IvecoPegaso i Balançó i Boter.
REMUNICIPALITZACIÓ
SERVEIS
7.9. Estudi de viabilitat d'un operador
municipal de serveis funeraris.
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Glossari
Catàleg de
Serveis:

Document o producte resultant de desglossar cada
servei en les Línies de Servei que gestiona i en les
activitats que es porten a terme.

Servei (Unitat
Orgànica):

Unitat orgànica que depèn d'una Àrea funcional. Cada
servei ha de tenir com a mínim una Línia de Servei.
Exemple:Servei de Salut i Consum

Línia de
Servei:

Conjunt d'activitats orientades a un mateix objectiu.
Indiquen la competència de l'Administració sobre el
servei i es poden interpretar com a programes o
subprogrames pressupostaris. Cada Línia de Servei ha
de tenir com a mínim una activitat.

Activitats:

Conjunt d’actuacions adreçades a l’assoliment d’un bé
material o immaterial que resol una demanda o
necessitat específica. Són la materialització de les
Línies de Servei i cada activitat depèn únicament d'una
Línia de Servei. Poden ser de 2 tipus: Activitats regulars
o Projectes de millora.
Exemple:4930-Administració Gral. Consum i Junta
Arbitral

Activitat
regular:

Tipus d'activitat que es repeteix cíclicament (en general
amb periodicitat anual), de manera contínua i repetitiva,
per assolir els objectius regulars de l'organització.
Exemples:Festa Major / Neteja viària / Informació i
assessorament

Projecte

Procés únic consistent en un conjunt de tasques
coordinades i controlades, amb dates d’inici i
d’acabament, realitzades per assolir un objectiu
determinat, d’acord amb uns requisits especificats,
incloses unes limitacions de temps, cost i recursos. El
Projecte té com a finalitat produir un resultat (producte),
que pot ser més o menys tangible.
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Projecte de
millora:

Tipus de projecte que té per finalitat millorar algun
aspecte concret o assolir objectius estratègics de
l'organització i que no es repeteix cíclicament.
Exemples:Redacció Ordenança de Terrasses,
Elaboració Pla Mobilitat.

Acció clau o
PAM:

Tipus de projecte que forma part del Pla d'Actuació
Municipal. Caldrà que les Accions PAM s'interpretin com
a Projectes de millora i no com a Activitats regulars dels
serveis. Tenen impacte sobre una part significativa de
l'organització o la seva totalitat, o bé són molt rellevants
per a l'Ajuntament o la ciutat.
Exemple:1.5.8.1 Aprovació de la Carta de Serveis del
Servei públic de consum
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