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Annex. Quadre de propostes Acord Govern-PPC 2016. 

 
Dotar les partides necessàries per 
tal d’implementar les millores en 
l’espai públic. 

Actuacions per combatre 
deteriorament dels espais públics 
(neteja, arbrat, pavimentació, etc.) 

Iniciades algunes 
actuacions el 2016. Els 
pressupostos de 2017 
preveuen plans directors 
en tots aquests àmbits. 

Reforçar la neteja dels entorns de les 
zones d’oci nocturn. 

S’ha ampliat el contracte i 
s’estan estudiant fórmules 
de taxes especials. 

Adequar la zona blava de davant de 
l'estació (accessos, il·luminació). 

Aprovat el 2016. 

 
Dotar partides per millorar el 
Passeig Marítim. 

Ampliar i millorar els serveis de 
lavabos. 

Acció iniciada el 2016 i 
que ha de seguir millorant 
el 2017. 

Adaptar l’espai per realitzar exercici 
físic amb cartells amb 
recomanacions de la pràctica 
d'esport saludable. 

 

Instal·lar desfibril·ladors. Instal·lats. 
Instal·lar aparells per a l'exercici físic 
recomanats per a persones grans. 

Pendent de realitzar. 
Acció possible amb 
dotació pressupostària 
2017. 

 
Dur a terme campanyes i 
actuacions de civisme i de 
compliment d’ordenances. 

Combatre la pràctica del “botellón” i 
evitar molèsties als veïns i 
implementar mesures de civisme, 
d’oci alternatiu i de neteja dels 
espais. 

Pendent d’aprovar 
enguany el Pla de 
seguretat en zona d’oci 
nocturn. 

Destinar recursos per conscienciar 
sobre la tinença responsable 
d'animals de companyia i destinar 
una partida del contracte de neteja a 
la millora d'aquelles zones de la 
ciutat on es detecti que aquest 
problema és més freqüent. 

S’han fet actuacions el 
2016 (agents cíviques) i 
es reforçaran actuacions 
el 2017 (campanyes 
informatives, preventives i 
sancionadores). 

Adequar l'ordenança per permetre 
obrir les terrasses a partir de les 08 
h. 

Aprovat canvi ordenança 
en el Ple de maig 2016. 

Lluitar contra el deteriorament de 
l'espai públic, urbanístic i 
convivència, i contra les ocupacions 
il·legals. 

Constituïda Comissió 
contra ocupacions 
il·legals. Policia Local 
iniciarà nous programes el 
2017. 
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Dur a terme accions en relació a la 
celebració de la Setmana Santa a la 
ciutat. 

Facilitar a les agrupacions musicals 
de les confraries un local d'assaig. 

Parcialment realitzat. En 
tràmit de millora de la 
situació. 

Dotar a la Comissió de la Setmana 
Santa d'una partida econòmica per 
millorar la promoció dels 
esdeveniments s’organitzen. 

Dotat per a 2017. 

 
Millorar les pràctiques de 
Transparència i Bon Govern. 

Reduir les contractacions menors 
amb un pla d'agrupació de 
contractes. 

Acció de millora realitzada 
en Contractació i Compres 
al llarg de 2016. 

Revisió dels criteris de concessió de 
les targetes i reserves de guals per a 
persones amb mobilitat reduïda per 
evitar fraus o mal ús. 

Acció pendent de realitzar. 

 
Impulsar el Pla Estratègic de la Ciutat amb perspectiva de 10 anys, amb la 
participació de tots els grups municipals. 

Les propostes del projecte 
Mataró 2022 marcaran la 
projecció més allà de 
2022. 

 
Reforçar el paper dels grups municipals de l’oposició en la funció de control 
del Govern, amb la participació dels grups compromesos en la 
governabilitat de la ciutat, com el PPC, en la direcció de comissions (de 
Comptes, d’Organització i Participació, de Control de Mitjans de 
Comunicació, de Tarifació Social, o de Bon Govern, Ètica i Transparència). 

S’està duent a terme 
aquest compromís, que a 
més serà reforçat amb la 
presidència de comissions 
especials de El Rengle i 
del Sorrall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


