Ajuntament de Mataró

Programa d’Actuació Municipal 2010
Estat d’execució
4t. Trimestre 2010

PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2010

54 Objectius

96 Programes

433 Accions

ESTADÍSTICA EXECUCIÓ ACCIONS PAM 2010
Accions que avancen segons calendari previst
Accions que pateixen algun retard
Accions amb dificultats importants per ser dutes a terme
Accions traslladedes al PAM 2011
Accions suspeses
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84,3%
8,3%
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4,8%
0,2%

Accions que avancen segons
calendari previst

1

Accions que pateixen algun retard
Accions amb dificultats importants
per ser dutes a terme
Accions traslladedes al PAM 2011
365

Accions suspeses

EIX 1. La ciutat pensada per a les persones
Objectiu 1.1. Administrar i gestionar l’escolarització a la ciutat de Mataró
Programa 1.1.1 Planificació, escolarització i administració (3200)

1.1.1.1

1.1.1.2
1.1.1.3

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

Responsable

Àmbit territorial

IME

IME
IME

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

1.2.1.1
1.2.1.2

Accions
Redacció del projecte de la futura escola bressol situada al solar
del final del carrer Joan Maragall.
Creació del Consell de Participació de les Escoles Bressol
Municipals.

Responsable

Àmbit territorial

IME/Servei d’Obres

Cerdanyola

IME

Programa 1.2.2 CEIP's (3212)

1.2.2.1

1.2.2.2

1.2.2.3

1.2.2.4

Accions
Signatura d’un nou conveni amb el Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya per a la construcció de l’Escola
Marta Mata.
Seguiment amb la comunitat educativa de l’Escola Joan
Coromines del període de provisionalitat en tant l’escola no
pugui gaudir encara de la seva ubicació definitiva.
Signatura d’un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya pel que fa al manteniment i millores en els diferents
centres escolars de la ciutat.
Signatura d’un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Mataró i el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya pel que fa a la planificació de nous centres escolars.

Responsable

Àmbit territorial

IME

Nord

IME

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

IME

IME

Programa 1.2.3 Educació secundària obligatòria i postobligatòria (3221)

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

1.2.3.5.

Accions
Responsable
Àmbit territorial
Seguiment del procés de transformació de l’Institut Municipal
Miquel Biada en un centre integrat de formació professional, en
un institut de referència en el territori, basat en nous estudis que
han de respondre a l’estratègia de desenvolupament econòmic de
la ciutat:
- Implementar els objectius marcats en el Pla de Qualitat i Millora
aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de
IME
Cerdanyola
Catalunya.
- Incorporar 2 perfils de Programes de Qualificació Professional
Inicial (PQPI) en el marc del Projecte Educatiu de Centre.
- Avaluar la implantació dels nous cicles formatius tan pel que fa
a la demanda com a la inserció laboral posterior.
- Implementar el Projecte Qualifica’t .
Implementació del nou perfil de PQPI destinat a nois i noies amb
IME
Necessitats Educatives Especials (NEE).
Seguir en la línia iniciada amb el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya per la integració dels Programes de
IME
Qualificació Professional Inicial (PQPI) als centres de formació
professional de la ciutat.
Desenvolupament de les propostes sorgides en el marc de la
Taula Coordinadora de la Formació Professional per adequar
IME
l’oferta formativa a les necessitats socioeconòmiques detectades.
Trasllat del Programes de Qualificació Professional Inicial als
antics espais de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró a
IME / Servei d’Obres
Cerdanyola
l’Avinguda Puig i Cadafalch (**)

Programa 1.2.4 Suport educatiu (3231)

1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3

1.2.4.4

1.2.4.5
1.2.4.6.

Accions
Consolidar l’ampliació de les accions del Pla Educatiu d’Entorn
(PEE) a tota la ciutat.
Consolidar les tutories externes d’acompanyament a l’escolaritat
obligatòria i per la promoció i millora de l’èxit escolar.
Millorar la coordinació entre els diferents serveis municipals
implicats en l’acompanyament de l’alumnat que acaba l’ESO
sense perspectives de continuïtat formativa. Crear un Dispositiu
Local d’Inserció.
Potenciar activitats de renovació pedagògica als centres educatius
de la ciutat. Intensificar la col·laboració amb els Serveis
Educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i mantenir la col·laboració amb el Moviment Educatiu
del Maresme pel que fa a la potenciació i coordinació d’activitats
de renovació pedagògica als diferents centres educatius de la
ciutat.
Revisió del sistema de beques i ajuts millorant la coordinació
entre els diferents serveis municipals.
Suport a aquelles accions provinents de centres educatius de la
ciutat que tinguin per objectiu promoure i millorar l’ús i
l’ensenyament de la llengua anglesa.

Responsable

Àmbit territorial

IME
IME

IME

IME

IME
IME

Programa 1.2.5 Educació al llarg de la vida (3241)
Accions
1.2.5.1

Revisar o reelaborar, si s’escau, el Projecte Educatiu de Centre
del Centre de Formació d’Adults municipal Can Noé.

Responsable
IME

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.5.4
1.2.5.5

Millorar la coordinació amb els serveis municipals implicats en el
circuit d’acollida de persones nouvingudes a la ciutat a fi de
facilitar el seu accés a la formació permanent.
Trasllat de les aules del Centre de Formació d’Adults Alarona a
les noves instal·lacions del C. Sant Cugat.
Fer del Centre de Formació Permanent Tres Roques un pol
d’atracció formativa per tota la ciutat.
Consolidar l’oferta actual del Centre de Formació Permanent
Tres Roques i procurar l’ampliació a noves franges d’edat.

IME
IME

Sudoest

IME

Cerdanyola

IME

Programa 1.2.6 Escola Municipal de Música

1.2.6.1

1.2.6.2.

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

Responsable

Àmbit territorial

IME

IME

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

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

Accions
Coordinació i publicació al web municipal de l’oferta formativa
de català a la ciutat i actualització i millora de la informació sobre
els drets lingüístics.
Detecció de les necessitats formatives dels alumnes que han fet
cursos d’acollida i habilitació de cursos adequats perquè es
puguin incorporar al circuit reglat, ajustant l’oferta a la demanda
de cursos de català.
Suport al Centre de Normalització Lingüística i a les entitats
col·laboradores per incrementar els participants en el programa
Voluntaris per la Llengua i per a la realització d’activitats
complementàries.
Organització d’activitats per a difondre el bon ús de la llengua i
aprofundir en aspectes de la cultura catalana.

Responsable

Àmbit territorial

Política Lingüística
Política Lingüística/
IME/
Nova Ciutadania
Política Lingüística/
IMAC/IME
Política Lingüística

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

1.4.1.1

1.4.1.2
1.4.1.3
1.4.1.4.

Accions
Impulsar la rehabilitació dels edificis d’habitatge i la instal·lació
d’ascensors amb l’atorgament de subvencions a les taxes i als
impostos.
Fomentar la rehabilitació d’habitatges avançant a les comunitats,
els ajuts atorgats per la Generalitat a la millora de l’accessibilitat i
els elements comuns dels edificis.
Potenciar la Borsa de Lloguer com a eina de col·laboració entre
administracions i ciutadans.
Prendre en consideració determinats col·lectius (gent gran,
famílies monoparentals,...) per a la inclusió en la Xarxa de
Mediació pel Lloguer Social per a futures promocions

Responsable
Habitatge

Habitatge
Habitatge
Habitatge

Àmbit territorial

Programa 1.4.2. Pla Local de Construcció d'Habitatges

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.2.4

1.4.2.5

1.4.2.6

1.4.2.7

1.4.2.8

1.4.2.9

Accions
Acabament al 2n trimestre de 2010 de les obres de la construcció
de 12 habitatges, de titularitat pública, en règim de lloguer i
conveni amb la Fundació GIMM al carrer de Vasco Núñez de
Balboa
Acabament al 2n trimestre de 2010 de les obres de construcció de
7 habitatges de titularitat publica en règim de lloguer per a joves
(Borsa d’habitatge) al carrer de Juan Meléndez Valdés, en un
solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró.
Acabament al 4t trimestre de 2010 de les obres de construcció de
12 habitatges de titularitat pública en règim de lloguer per a
famílies (Borsa d’habitatge) al carrer de Cristina – El Rierot, en
un solar de titularitat de la Fundació Cooperadors de Mataró i
d’acord amb la normativa establerta en el Pla Especial del
Patrimoni Arquitectònic.
Acabament al 1r trimestre de 2010 de les obres de construcció de
15 habitatges (6 de permuta i 9 de venda a preu concertat) al
carrer de Cosme Churruca.
Acabament al 1r trimestre de 2010 de la construcció de 3
habitatges a Vista Alegre, al carrer d'Almeria, en règim de
lloguer.
Acabament al 4t trimestre de 2010 de la construcció de 28
habitatges modulars, de titularitat pública en règim de lloguer a
Figuera Major.
Inici de la construcció de 12 habitatges a acabar al 4t trimestre de
2011 al carrer de Gibraltar, adreçats a la gent gran que no
disposa en l’actualitat d’ascensor als seus habitatges, per a la
millora de l’accessibilitat dins del barri de Rocafonda-el PalauEscorxador. Condicionat a l’obtenció de finançament.
Inici de la construcció, al 3r trimestre de 2010, de 35 habitatges
de titularitat pública en règim de lloguer al carrer de Joan
Maragall, amb aparcament i escola bressol, a acabar el 2012.
Condicionat a l’obtenció de finançament.
Inici, al 4t trimestre de 2010, de la construcció de 12 habitatges
en venda a preu concertat al carrer d'Alella 1 Llevantina, a
acabar al 3t trimestre de 2011. Condicionat a l’obtenció de
finançament.

Responsable

Àmbit territorial

Habitatge

CEH

Habitatge

CEH

Habitatge

CEH

Habitatge

CEH

Habitatge

Nord

Habitatge

Nord

Habitatge

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Habitatge

Cerdanyola

Habitatge

Nord

Responsable

Àmbit territorial

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

1.5.1.1

1.5.1.2
1.5.1.3

Accions
Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb entitats
sense afany de lucre, cooperatives i entitats del tercer sector per a
la construcció d’habitatges amb preu de protecció pública en els
nous sectors en desenvolupament.
Adequar l’ordenança d’edificació a les especificacions de
l'Agenda 21.
Adequar les ordenances i normatives a la nova Directiva Europea.

Habitatge

Habitatge
Habitatge

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

1.6.1.1
1.6.1.2.

Accions
Redactar el programa d’usos i definir el model de gestió del nou
centre integral d’atenció als animals de companyia.
Aprovar una nova ordenança que reguli la tinença, exposició i
exhibició d’animals domèstics i salvatges d’acord amb la Llei de
protecció dels animals

Responsable
Salut Pública i
Consum

Àmbit territorial

Salut Pública i
Consum

Programa 1.6.2 Promoció de la salut (3132)

1.6.2.1

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

Responsable

Àmbit territorial

Salut Pública i
Consum

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

Continuar la remodelació del CAP Camí del Mig incloent la
creació del servei d’urgències d’atenció primària.
Posada en funcionament dels centres assistencials ambulatoris de
salut mental i d’atenció a les drogodependències.
Seguiment del procés d’aprovació i desenvolupament del Pla
Estratègic del Consorci Sanitari del Maresme.
Desenvolupar un sistema d’informació de la salut dins del Pla
Municipal de la Salut.
Fer un seguiment de la programació d’activitat a l’Hospital de
Mataró en el període estival.
Seguiment dels programes de reducció de llistes d’espera de
l’Hospital de Mataró.

Responsable
Salut Pública /
Llicències d’Obres
Salut Pública /
Llicències d’Obres
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum
Salut Pública i
Consum

Col·laborar amb la Fundació TIC Salut per a la implantació de
projectes de millora de la salut relacionats amb les noves
tecnologies, especialment el desplegament de la televisió digital.

Benestar Social /
Salut Pública i
Consum

1.6.3.1

Inici del projecte d’ampliació del CAP Cirera-Molins.

1.6.3.2

Inici del projecte d’ampliació del CAP Ronda Prim.

1.6.3.3
1.6.3.4
1.6.3.5
1.6.3.6
1.6.3.7
1.6.3.8
1.6.3.9.

Àmbit territorial
Nord
Sudoest/CEH
Sudoest

Programa 1.6.4 Protecció de la salut alimentària (3134)

1.6.4.1

Accions
Continuar l’elaboració de protocols homogenis dins del
desplegament de l’Agència de Salut Pública a Mataró.

Responsable
Salut Pública i
Consum

Àmbit territorial

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

1.7.1.1

Accions
Desplegament del servei d’inspecció i control de les denúncies
plantejades a l’OMIC.

Responsable
Salut Pública i
Consum

Àmbit territorial

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

1.8.1.1
1.8.1.2

1.8.1.3

1.8.1.4

1.8.1.5
1.8.1.6
1.8.1.7

1.8.1.8

1.8.1.9
1.8.1.10

Accions
Seguiment i avaluació de l’acompliment de la Carta de Serveis de
la Policia de Catalunya a Mataró.
Seguiment i avaluació del Pla de Seguretat Local 2009-2011.
Millorar els nivells de seguretat ciutadana mitjançant la
coordinació de Policia Local i el Cos de Mossos d’Esquadra,
utilitzant com a instruments la Mesa de Coordinació policial i la
Junta Local de Seguretat.
Consolidació de la policia de proximitat en coordinació amb el
CME, amb la realització d’un mínim de 6.000 entrevistes de la
Policia de Barri als comerços, escoles i altres entitats de la ciutat.
(CC)
Reducció dels robatoris a l’interior de vehicles en relació a l’any
2009, per tal de contribuir a la millora dels índex delictius a la
ciutat.
Augmentar el control sobre el robatori de vehicles de dues rodes.
(CC)
Planificació i execució del Pla de control d’oci nocturn, d’acord
amb la nova Llei 11/2009 de regulació administrativa
d’espectacles públics i activitats recreatives.
Millora del coneixement sobre els efectes del consum de drogues
en els joves, amb l’execució del Pla de prevenció de delictes per
consum de drogues, en coordinació amb el Pla municipal de
drogodependències. Realització de 25 sessions formatives a
estudiants d’ESO d’instituts de Mataró.
Desenvolupament dels treballs de la Comissió interdisciplinar en
matèria de seguretat urbanística.
Anàlisi de la situació actual dels jutjats i, si s’escau, instar la
Generalitat per a la seva millora.

Responsable

Àmbit territorial

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

Policia Local/CME

Policia Local/CME
Policia Local
Policia Local/CME

Policia Local/
CME/Sanitat
Policia Local i resta
de serveis implicats
Serveis Centrals

Programa 1.8.2 Seguretat viària (1331)

1.8.2.1

1.8.2.2

1.8.2.3

1.8.2.4

Accions
Millorar l’educació viària entre els joves, mitjançant la realització
d’un mínim de 200 cursos d'educació viària als centres escolars
de la ciutat.
Millorar l’educació viària entre els conductors infractors, com a
mesura que contribueixi a reduir el nombre d’accidents, amb la
realització dels cursos alternatius a la denúncia de trànsit.
Reduir el nivell de contaminació acústica a la ciutat amb
l’execució del Pla de sorolls, mitjançant la realització d’un mínim
de 130 controls a la xarxa viària de la ciutat amb especial atenció
a les motocicletes. (CC)
Millorar els nivells de seguretat viària a la ciutat, d’acord amb els
objectius del Pla de Seguretat Viària 2008-2011.

Responsable

Àmbit territorial

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Policia Local

Programa 1.8.3 Protecció civil (1341)

1.8.3.1
1.8.3.2
1.8.3.3

Accions
Revisió i actualització dels plans d’actuació i els plans específics
municipals: Risc Químic, Fira d’Atraccions, Castell de Focs,
processons de Setmana Santa, i Pirotècnia-Correfocs.
Elaboració dels nous plans específics municipals de protecció
civil.
Elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis municipals que
encara no en disposin.

Responsable
Protecció Civil
Protecció Civil
Protecció Civil

Àmbit territorial

1.8.3.4

Realització d’un mínim de 25 cursos de formació en
autoprotecció als ciutadans, amb especial atenció a col·lectius
específics per millorar la seva eficàcia operativa.

Protecció Civil

Programa 1.8.4 Espais naturals (1721)

1.8.4.1

Accions
Actualització dels convenis de col·laboració amb la Creu Roja,
Associació de Defensa Forestal i Meteomar.

Responsable
Protecció Civil/
Sanitat

Àmbit territorial

Objectiu 1.9. Promoure la convivència i la ciutadania a través de mecanismes de resolució de conflictes
Programa 1.9.1 Mediació ciutadana (9245)
Accions
1.9.1.1

Impuls de les actuacions en l’espai públic per a la millora de la
convivència.

Responsable
Servei de
Participació
Ciutadana

Àmbit territorial

Objectiu 1.10. Promoure la cohesió social implicant la ciutadania cap a un civisme actiu i respectar l'espai col·lectiu,
millorant la convivència i les relacions ciutadanes i reduint els actes incívics premeditats.
Programa 1.10.1 Pla d’acció per al civisme a Mataró (2362)

1.10.1.1
1.10.1.2
1.10.1.3

Accions
Ampliar la participació al Grup de Treball de Civisme amb
representants d’entitats i associacions que es van adherir al
“Manifest Cívic”
Promoure l’educació en civisme per mitjà dels programes de
difusió de bones pràctiques amb informadors cívics.

Responsable

Secció de Civisme i
Cooperació

Continuació del Programa de Civisme en el marc de la Llei de
Barris de Rocafonda- El Palau- Escorxador.

Secció de Civisme i
Cooperació

Àmbit territorial

Secció de Civisme i
Cooperació

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Objectiu 1.11. Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats de les persones dependents i la gent gran fràgil i
adaptar i incrementar els serveis per tal de garantir la seva qualitat de vida
Programa 1.11.1 Agència d'atenció a les persones amb dependència (2331)

1.11.1.1

1.11.1.2

1.11.1.3

Accions
Augment del nombre de treballadors socials per l’atenció a la
dependència establerta per la LAPAD (Llei de Promoció
d’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de
Dependència).
Protocolarització dels seguiment dels acords PIAs (Programa
Individual d’Atenció) realitzats pel municipi.
Assoliment del 100% dels PIAs (Programa Individual d’Atenció)
de les persones amb reconeixement de dependències, prèvia
derivació del PRODEP (Programa per a l'impuls i l'ordenació de
promoció de l'autonomia personal i l'atenció de les persones amb
dependències) en el termini establert per la LAPAD (Llei de
Promoció d’Autonomia Personal i Atenció a les persones en
situació de Dependència).

Responsable
Benestar Social

Benestar Social

Benestar Social

Àmbit territorial

1.11.1.4.

1.11.1.5.

Adequació de l’Edifici Escola Universitària per millorar l’atenció
a les dependències, agència de la gent gran i ampliació Miquel
Biada. (**)
Sol·licitud a la Generalitat (ICASS) de la concreció de la
Programació Territorial prevista a la comarca fins al 2012 dels
serveis destinats a les persones amb discapacitat intel·lectual i
física.

Servei de Gestió
Econòmica / Servei
d’Obres
Benestar Social

Objectiu 1.12. Afavorir la participació de la gent gran a la vida activa del municipi, facilitant la seva incorporació a
l’agenda col·lectiva de la ciutat així com la seva circulació per la xarxa d’equipaments i serveis
Programa 1.12.1 Gent Gran (2312)

1.12.1.1
1.12.1.2
1.12.1.3
1.12.1.4
1.12.1.5.

Accions
Ampliació de l’ intercanvi de coneixements entres casals
municipals de la gent gran i els IES de la ciutat en el marc dels
projectes d’ aprenentatge i servei.
Planificació de la implementació per fases del nou model de
gestió dels casals municipals de gent gran.
Organització del 2n certamen de les arts dels Casals de la Gent
Gran de Mataró.
Realització d’ una Jornada de reflexió entorn a temes d’ interès
proposats per a les persones grans de la ciutat.
Realització d’ un estudi per tal de valorar la viabilitat d’ ampliar
el perfil d’ usuaris del carnet blau.

Responsable

Àmbit territorial

Gent Gran/IME
Gent Gran
Gent Gran
Gent Gran
Benestar Social

Objectiu 1.13. Impulsar accions dirigides a donar suport als nous models de família en situació de vulnerabilitat i oferir
atenció i protecció als infants i adolescents que es troben en situació de risc social, mitjançant la prestació de serveis i el
treball en xarxa afavorint sempre que sigui possible el manteniment del menor en el seu entorn social i familiar
Programa 1.13.1 Suport a la infància i la família (2311)

1.13.1.1
1.13.1.2
1.13.1.3
1.13.1.4

1.13.1.5
1.13.1.6

Accions
Difusió i implantació del nou protocol d’ intervenció
socioeducativa amb els centres educatius de la ciutat.
Reforç dels Equips d’ infància i família amb professionals de
l’àmbit de l’educació social.
Revisió i adequació de les intervencions socials en l’àmbit
d’infància en risc en previsió de la futura Llei d’Infància.
Ampliació de la cobertura dels tallers d’habilitats socials adreçats
a adolescents que presenten problemes d’integració social i/o
escolar.
Revisió continuada del protocol per abordar situacions de
maltractament i de risc social en infants i adolescents en previsió
de la futura Llei d’ Infància.
Consolidació dels processos participatius en el marc de la Taula
d’Infància.

Responsable
Benestar Social/
IME
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social

Benestar Social
Benestar Social

Àmbit territorial

Objectiu 1.14. Promoure la prevenció i eliminació de l’exclusió social, treballar per la integració de tots els ciutadans i
afavorir la solidaritat entre els diferents col·lectius de la ciutat
Programa 1.14.1 Promoció social (2321)

1.14.1.1
1.14.1.2
1.14.1.3
1.14.1.4
1.14.1.5

1.14.1.6
1.14.1.7.

Accions
Definició de l’ Observatori de Promoció social de la Ciutat per la
detecció i anàlisi de les situacions d’ exclusió social.
Posada en marxa del grup prelaboral en el marc de la Taula de
Promoció social.
Avaluació dels processos participatius de la Taula de Promoció
social.
Elaboració d’ un estudi de prospecció sobre les persones en fase
d’exclusió social de la ciutat.
Creació d’ una comissió de treball en el marc de la Taula de
Promoció per analitzar la situació en la qual es troben les famílies
més vulnerables en relació a l’ habitatge.
Potenciar l’atenció Social Bàsica consolidant els professionals de
l’OSAI avançant en l’increment de ràtios, d’acord amb la nova
llei de Serveis Socials.
Creació del Consell Municipal de Serveis socials

Responsable

Àmbit territorial

Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social/
Prohabitatge
Benestar Social
Benestar Social

Objectiu 1.15. Promoure els valors lligats a la convivència, la participació democràtica, la diversitat i la tolerància a
partir de l’experimentació i la pràctica quotidiana
Programa 1.15.1 Suport a la infància i a la família (2311)
Accions
1.15.1.1

Consolidar el dispositiu d’inscripcions dels Casals d’Estiu.

1.15.1.2

Col•laborar amb les entitats de lleure infantil i juvenil de la ciutat.
Replantejar les Fires de l’Infant, en el marc de l’actual situació
econòmica, i adreçar-les a la població jove.

1.15.1.3

Responsable
Joventut i Dona /
Atenció Ciutadana
Joventut i Dona

Àmbit territorial

Joventut i Dona

Objectiu 1.16. Ampliar i optimitzar el conjunt d’àmbits d’informació i assessorament amb la implantació de serveis
especialitzats en tots els àmbit d’interès de la ciutat
Programa 1.16.1 Joventut (2341)

1.16.1.1
1.16.1.2
1.16.1.3
1.16.1.4
1.16.1.5
1.16.1.6
1.16.1.7

1.16.1.8

Accions
Consolidar la xarxa d’espais d’estudi en època d’exàmens i
estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta.
Impulsar l’ús de l’oficina virtual d’informació.
Posar en funcionament la nova seu del Telecentre.
Consolidar el programa de ràdio.
Realitzar un programa pilot al canal de televisió Digital terrestre
d’acord amb les propostes de l’estudi realitzat.
Iniciar el desplegament del Pla Jove 2009-13.
Potenciar l’associacionisme juvenil.
Continuar gestionant els Espais Joves de la ciutat. Treballar amb
les entitats per oferir espais destinats a grafits.

Responsable

Àmbit territorial

Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona

Joventut i Dona

Cerdanyola/
Rocafonda-el
Palau-SantesEscorxador/
Nord

Programa 1.16.2 Dona (2342)

1.16.2.1

1.16.2.2
1.16.2.3
1.16.2.4
1.16.2.5
1.16.2.6
1.16.2.7

Accions
Consolidar el CIRD-Mataró establint el model de centre i
millorant la qualitat del servei, enfortint la coordinació per
l’abordatge integral de la violència des de la prevenció, detecció,
atenció i recuperació.
Ampliar les accions de prevenció de la violència masclista fent
èmfasi en al població jove.
Realitzar campanyes d’informació i sensibilització vers la
igualtat de gènere.
Foment de participació activa de les dones de la ciutat a través de
les TIC.
Ampliar i millorar els recursos d’atenció a les dones víctimes de
violència amb acords supramunicipals.
Promoure l’autonomia i l’apoderament de les dones a través del
treball de grup, activitats i tallers.
Incidir en la formació amb perspectiva de gènere (coeducació,
violència ...) als diferents agents presents al territori.

Responsable

Àmbit territorial

Joventut i Dona

Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona
Joventut i Dona

Objectiu 1.17. Facilitar la integració i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la ciutadania i de la
pròpia identitat de la societat acollidora
Programa 1.17.1 Pla Municipal per a la Nova Ciutadania (2351)

1.17.1.1

1.17.1.2
1.17.1.3
1.17.1.4
1.17.1.5
1.17.1.6
1.17.1.7
1.17.1.8
1.17.1.9
1.17.1.10

1.17.1.11

Accions
Desenvolupament de programes i actuacions previstes al Pla
Municipal per a la Nova Ciutadania, en coordinació amb els
serveis i organismes autònoms i en consens amb les entitats
ciutadanes.
Desenvolupar el Programa d´Acollida en col·laboració amb la
xarxa d’entitats d´acollida.
Impuls d’accions dirigides a l’atenció i acompanyament del
procés de reagrupament familiar des d’una perspectiva integral.
Consolidar els cursos de català per a nouvinguts en coordinació
amb les entitats conveniades.
Consolidació de programes d’inserció sociolaboral dirigits a joves
en risc d’exclusió social.
Impuls d’actuacions per a la promoció d’espais d’interrelació
entre els joves de la ciutat a través de nous llenguatges (música,
arts escèniques, història, etc.).
Consolidació de les accions per a la promoció social de les dones
nouvingudes en els àmbits sociosanitari i sociolaboral.
Impuls d’accions per a l’atenció de les dones nouvingudes des
d’una perspectiva psicosocial.
Desenvolupament de mecanismes de coordinació amb les entitats
per al desenvolupament d’accions de sensibilització.
Impuls d’actuacions de sensibilització intercultural dirigides al
conjunt de la població.
Consolidar el programa de Comunicació Intercultural d’acord
amb la realitat actual i potenciant la seva implicació en les
accions relacionades amb l’acomodació de les persones
nouvingudes.

Responsable
Nova Ciutadania

Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania
Nova Ciutadania

Nova Ciutadania

Àmbit territorial

Objectiu 1.18. Garantir la normalització de la prestació dels serveis i la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans i
ciutadanes
Programa 1.18.1 Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador (9247)
Accions
1.18.1.1.

Mantenir l’Oficina de la Llei de Barris com a centre d’impuls i
seguiment dels projectes de la Llei de Barris de Rocafonda-El
Palau-Escorxador.

Responsable
Habitatge

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador /
Cerdanyola

Objectiu 1.19. Facilitar l’accés a la cultura a tota la ciutadania
Programa 1.19.1 Biblioteques i arxius (3321)

1.19.1.1.
1.19.1.2.

Accions
Adaptar el model bibliotecari a les noves necessitats per oferir un
millor servei a la població.
Ampliació de les accions de foment de la lectura en especial a les
persones que s’inicien en l’aprenentatge del català.

Responsable

Àmbit territorial

IMAC
IMAC

Programa 1.19.2 Activitat museística (3331)

1.19.2.1
1.19.2.2
1.19.2.3
1.19.2.4
1.19.2.5
1.19.2.6
1.19.2.7.

Accions
Elaboració del projecte museístic de la nau petita de Can Marfà
conjuntament amb la Fundació Vilaseca.
Adequació del discurs sobre la ciutat d'iluro i l’arqueologia al
Museu de Mataró.
Continuació del procés per a la creació del futur Museu d’Art
Contemporani de Mataró col·lecció Bassat.
Adequació de la Nau Gaudí com a futur seu provisional del
Museu d’Art Contemporani de Mataró col·lecció Bassat. (**)
Creació d’un arxiu de memòria històrica.
Obres de rehabilitació al museu Can Serra per millora
museogràfica i exposicions permanents. (**)
Iniciar les gestions necessàries per trobar l’edifici que en el futur
haurà d’acollir i mostrar les col·leccions d’art del Museu de
Mataró.

Responsable

Àmbit territorial

IMAC

CEH

IMAC
IMAC
IMAC / Servei
d’Obres
IMAC/Gent Gran
IMAC / Servei
d’Obres

CEH

CEH

IMAC

Programa 1.19.3 Arts visuals i cinema (3332)

1.19.3.1
1.19.3.2
1.19.3.3
1.19.3.4

Accions
Treballar conjuntament amb el Consell de la Cultura i les Arts de
Catalunya el projecte de Can Xalant.
Definició i elaboració del projecte d’activitat de Can Minguell.
Posada en marxa conjuntament amb la Fundació Carmen i Lluís
Bassat de l’activitat a la Nau Gaudí.
Creació de l’oficina de Film Comission per atendre els rodatges
de la ciutat.

Responsable

Àmbit territorial

IMAC

Sudoest

IMAC

CEH

IMAC

CEH

IMAC

Programa 1.19.4 Promoció cultural (3341)

1.19.4.1
1.19.4.2
1.19.4.3

Accions
Implementació de la targeta cultural per facilitar l’accés a
productes culturals de la ciutat.
Connexió seus culturals al projecte Anella Cultural, i instal·lació
de l’equipament necessari. (**)
Foment de l’ús de noves tecnologies per a la realització d’actes
en el marc del projecte de l’Anella cultural.

Responsable
IMAC/IMPEM
IMAC
IMAC

Àmbit territorial

1.19.4.4
1.19.4.5
1.19.4.6

Fomentar la col·laboració i coordinació amb els equipaments
culturals de la ciutat gestionats per entitats.
Posada en marxa de l’espai web dedicat a la promoció dels
artistes.
Aplicació transversal de programes de proximitat en els diferents
àmbits d’acció cultural.

IMAC
IMAC
IMAC

Programa 1.19.5 Arts escèniques (3351)

1.19.5.1
1.19.5.2
1.19.5.3
1.19.5.4

1.19.5.5

1.19.5.6

Accions
Elaboració del projecte del nou teatre que s’emplaçarà en l’àrea
del Parc Central.
Reforma del Teatre Monumental per millorar-ne les condicions
acústiques.
Obres de millora del teatre Monumental. (**)
Posada en marxa del Centre de creació d’arts escèniques a la nau
de Can Gassol.
Potenciació de la oferta cultural d’estiu amb capacitat de
promoció de la ciutat: Les Santes, Cruïlla de Cultures i Festival
Shakespeare.
Potenciació de les activitats de Mataró ciutat amiga del circ i
d’espectacles de nous formats.

Responsable
IMAC
IMAC
IMAC / Servei
d’Obres
IMAC

Àmbit territorial
Nord
CEH
CEH
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

IMAC
IMAC

Programa 1.19.6 Arqueologia i patrimoni (3361)

1.19.6.1
1.19.6.2
1.19.6.3
1.19.6.4
1.19.6.5

Accions
Inici de la restauració dels mosaics de les estàncies de Torre
Llauder segons el Pla Director.
Seguiment de la restauració de Santa Maria fases 4 i 5 per part de
la comissió.
Elaboració de material de difusió del patrimoni arqueològic de la
ciutat.
Habilitació del magatzem de patrimoni arqueològic. (**)
Organitzar i centralitzar tot el material arqueològic en el nou
magatzem.

Responsable

Àmbit territorial

IMAC

Sudoest

IMAC / Serveis
Territorials

CEH

IMAC
IMAC/Manteniment
IMAC /
Manteniment i
Serveis

Programa 1.19.7 Cultura popular i tradicional (3381)

1.19.7.1
1.19.7.2
1.19.7.3
1.19.7.4
1.19.7.5
1.19.7.6

Accions
Foment dels actes de caràcter cultural i d’oci que esdevenen en
l’espai públic com a forma de cohesió social i vertebració
territorial.
Preparació, conjuntament amb la comissió organitzadora, de la
cloenda de Mataró com a ciutat Pubilla de la Sardana.
Oferir suport a la 41 trobada de pessebristes de Catalunya i
Balears a la ciutat.
Treballar per aconseguir que la Festa Major de Les Santes sigui
reconeguda com a Patrimoni Festiu de Catalunya.
Incorporació de les conclusions de la reflexió del model
participatiu de la Festa Major.
Elaboració de nous materials per a la difusió de la cultura
popular.

Responsable
IMAC
IMAC
IMAC
IMAC
IMAC
IMAC

Àmbit territorial

Objectiu 1.20. Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social;
la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social
Programa 1.20.1. Administració General (3401)

1.20.1.1

Accions
Creació de l’observatori de l’esport mataroní i estudi de viabilitat
de la creació de l’Arxiu de la memòria esportiva de la ciutat.

Responsable

Àmbit territorial

Institut d’Esports

Programa 1.20.2 Esport de competició (3411)

1.20.2.1

Accions
Desenvolupament dels acords relatius al Pacte pel Futbol aprovat
i també del Pla de manteniment i inversions 2007-2011 aprovat
arran de l’auditoria d’instal·lacions municipals (revisió objectius i
activitats per al 2010).

Responsable

Àmbit territorial

Institut d’Esports

Programa 1.20.3 Esport escolar (3412)

1.20.3.1
1.20.3.2

1.20.3.3

Accions
Desenvolupar el pla de millora de la vela: posada en marxa d’un
pla de vela escolar amb la Federació Catalana de Vela i el Club
Vela Mataró.
Estudi de viabilitat de la posada en marxa d’un servei
d’informació i assessorament a l’esportista.
Posada en marxa del programa “Fem equip, fem ciutat”, per al
desenvolupament de compromisos educatius a través de l’esport
per part de les entitats esportives i associacions esportives
escolars de Mataró, amb el suport de la Fundació del FC
Barcelona.

Responsable

Àmbit territorial

Institut d’Esports/
IME
Institut d'Esports

Institut d'Esports

Programa 1.20.4 Esport de lleure (3413)

1.20.4.1

Accions
Ampliació del Pla de Millora Esportiva a nous esports i clubs
esportius (esport adaptat).

Responsable

Àmbit territorial

Institut d'Esports

Objectiu 1.21. Dotar a la ciutat dels equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanes la pràctica
d’activitats esportives
Programa 1.21.1 Edificis, instal·lacions i elements de suport (3421)

1.21.1.1
1.21.1.2

Accions
Posada en funcionament del pavelló triple poliesportiu i sala
annexa del carrer Euskadi amb aparcament al subsòl.
Avançar en la concreció del Pla d’Usos, viabilitat i estudis previs
arquitectònics de la Zona Esportiva del Triangle-Molins (dins la
zona Mataró Nord).

1.21.1.3

Planificació dels nous usos del camp del CF Palau.

1.21.1.4.

Substitució de la gespa artificial al camp de futbol de Cerdanyola.
(**)

1.21.1.5.

Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol de la Llàntia. (**)

Responsable
Institut d’Esports /
Servei d'Obres

Àmbit territorial
Nord

Institut d’Esports /
Urbanisme

Nord

Institut d'Esports

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Institut d’Esports /
Manteniment
Institut d’Esports /
Manteniment

Cerdanyola
Nord

EIX 2. La ciutat: territori i desenvolupament econòmic
Objectiu 2.1 Desenvolupar el Pla General en compliment del model de ciutat del govern
Programa 2.1.1 Planejament (1513)

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.1.5

2.1.1.6

2.1.1.7

2.1.1.8

2.1.1.9

2.1.1.10

2.1.1.11

2.1.1.12

2.1.1.13

Accions
Reforç i anàlisi del model territorial del Pla General d’Ordenació
de 1996 i els límits de sòl urbanitzable on es dibuixava la ciutat
concebuda a partir de tres terços: l’urbà, el forestal i l’agrícola i
que s’ha convertit en un element central del sentiment de
pertinença de la ciutadania.
Reforç de l’estratègia de contenció del creixement urbanístic,
evitant nous usos residencials per sobre de l’autopista afavorint
la mobilitat sostenible.
Endegar estratègies de recerca de millora dels usos del sòl urbà i
urbanitzable ja existent per completar el desenvolupament del
PG.
Contribució a la regeneració del teixit productiu de la ciutat,
garantint el manteniment d’activitats industrials i terciàries i
facilitant la implantació de noves activitats productives
vinculades a les noves tecnologies, a la recerca, a la comunicació,
a la formació, i als serveis d’alt valor afegit, tot ajudant a la
reconversió i millora de la indústria tradicional.
Aprovació provisional de la Modificació de Pla General en
relació al sòl no urbanitzable i del catàleg de masies de l’àmbit
de les Cinc Sènies per adequació al PDUS.
Elaboració dels estudis i treballs necessaris per la redacció del
Pla Especial de les Cinc Sènies amb els objectius i criteris de
millora, protecció i conservació dels espais forestals d’interès
natural del municipi i dels espais lliures que integren l’anella
verda de la ciutat.
Definició de nova estratègia urbanística per la modificació de Pla
General del sector Lepant – Churruca – El Rengle amb
l’objectiu d’obtenció d’un gran equipament educatiu al centre.
Definició d’una nova estratègia urbanística per l’establiment de
l'Eix cultural, comercial i ciutadà de La Riera, des de La
Farinera als Turons.
Aprovació inicial de la modificació del Pla General del sector del
Sorrall amb els objectius i criteris de obtenció de sòl per
equipaments educatius, esportius i de proximitat, zones verdes,
habitatge i altres usos terciaris.
Aprovació inicial de la Modificació del Pla General de la
carretera de Cirera i del sector C1 (Hospital, Mataró Parc),
amb els objectius d’obtenció de sòl per equipaments esportius,
zones verdes i usos terciaris i comercials que completarien la
primera zona dels Turons.
Aprovació provisional de la Modificació de Pla General dels
Entorns Biada (Tetuan, Biada, Goya) amb l’objectiu de disposar
de sòl per equipaments educatius, zones verdes, habitatges, altres
usos terciaris i reconstrucció de la nau i xemeneia Fàbregas de
Caralt.
Aprovació provisional del Pla especial del Front Marítim en
l’àmbit del CNM i l'EUM per la millor utilització de les
instal·lacions existents i del passeig marítim.
Aprovació provisional de la MPG de la línea d’afectació com a
vial corresponent als patis de les cases del Callao per eliminarla.

Responsable

Àmbit territorial

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme
Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador / CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme/
PUMSA

CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

CEH

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Cerdanyola

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Nord

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

CEH

Urbanisme

CEH

Urbanisme

CEH

2.1.1.14

2.1.1.15
2.1.1.16

2.1.1.17
2.1.1.18
2.1.1.19

2.1.1.20

Aprovació inicial de la modificació del Pla General i Pla Especial
d’equipaments Mataró Nord per la reutilització del solar i edifici
de la Llar Cabanelles.
Aprovació inicial de la modificació de Pla General en l’àmbit
anomenat Lo Bassal.
Aprovació inicial, prèvia elaboració de l’Estudi Paisatgístic
justificatiu de la construcció que es proposa, de la modificació
del Pla General amb l’objectiu de posar en valor i museïtzar les
restes romanes trobades, obtenir un equipament central i
construir habitatges a Can Cruzate.
Aprovació definitiva de la reparcel·lació del sector Iveco Renfe
Farinera/ Veïnat de Valldeix
Aprovació definitiva de la reparcel·lació del entorns de la
Depuradora.
Creació de la Comissió de Qualitat per l’anàlisi i seguiment de
la llicència d’obres del nou centre comercial al carrer Miquel
Biada.
Millorar el planejament de l'Eix Herrera per fer possible
l’avançament de la construcció de l’escola Joan Coromines.

Urbanisme

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Urbanisme

Nord

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme/
PUMSA

CEH

Urbanisme

CEH/Nord

Urbanisme

Sudoest

Urbanisme

CEH

PUMSA

CEH

Responsable

Àmbit territorial

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

2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.1.5
2.2.1.6

Accions
Modificació del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic per la
protecció dels esgrafiats existents en façanes.
Seguiment del desmuntatge i trasllat de la fabrica Fàbregas de
Caralt per garantir-ne l’execució.
Seguiment de les obres públiques incloses en el Pla Especial del
Patrimoni Arquitectònic per garantir-ne l’execució.
Seguiment de les llicències d’obres dels edificis inclosos en el
Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic, per la millora del
paisatge urbà, amb noves propostes tècniques i de gestió de les
sol·licituds.
Elaboració i aprovació d’una carta de colors pels tractaments de
façanes com a normativa d’impuls a la millora del Paisatge Urbà.
Modificació dels criteris, procediment i comunicació del premis
d’Arquitectura Puig i Cadafalch per adaptar-los a les eines que
les noves tecnologies ofereixen.

Urbanisme
PUMSA

CEH

Urbanisme

Urbanisme

Urbanisme
Urbanisme

Objectiu 2.3 Reforçar el model territorial de la ciutat en l’àmbit supramunicipal
Programa 2.3.1 Participació en les àrees de decisió supramunicipal

2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

Accions
Seguiment de l’evolució del Pla Territorial Metropolità (PTM)
amb la participació activa dels treballs i documents que afecten
l’àmbit municipal i supramunicipal.
Seguiment i millora del mecanismes de col·laboració i treball
entre els municipis de l’entorn per l’assoliment de polítiques
conjuntes en el PTM, en la Carta del Paisatge de la Riera
d’Argentona, en l’àmbit de la Serralada del Litoral
Seguiment de l’evolució de la redacció del projecte de
construcció de vies laterals a la C32 i de l’acceptació de les
al·legacions presentades.

Responsable

Àmbit territorial

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

Cerdanyola

2.3.1.4

Seguiment de l’evolució del projecte de traçat de la línea orbital i
de l’acceptació de les al·legacions presentades.

Desenvolupament
Urbà/Urbanisme

Objectiu 2.4 Proveir/ Dotar la ciutat amb nous equipaments públics adequats a les necessitats del ciutadans
Programa 2.4.1 Escoles bressol (3211)

2.4.1.1

Accions
Redacció del projecte executiu de l’EB de Molí de Vent,

Responsable
Servei d'Obres

Àmbit territorial
Cerdanyola

Responsable

Àmbit territorial

Servei d'Obres

Nord

Responsable

Àmbit territorial

Servei d'Obres

Nord

Programa 2.4.2 CEIP’s (3212)

2.4.2.1

Accions
Inici de les obres de construcció de l’Escola Marta Mata amb
conveni amb la Generalitat.

Programa 2.4.3 Centres d'Educació Especial (3245)

2.4.3.1

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

Programa 2.4.4 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic (3361-Arqueologia i patrimoni)

2.4.4.1
2.4.4.2

2.4.4.3

2.4.4.4
2.4.4.5
2.4.4.6
2.4.4.7
2.4.4.8
2.4.4.9
2.4.4.10
2.4.4.11
2.4.4.12

Accions
Redacció del projecte executiu de rehabilitació de la Nau petita
de Can Marfà com a Museu Tèxtil.
Inici de les obres de rehabilitació de la nau petita de Can Marfà
com a Museu Tèxtil. (**)
Acabament de les obres de rehabilitació de la nau gran de Cabot
i Barba i de la planta baixa de l’edifici d’habitatges del carrer
Cosme Churruca, com a seu de Serveis Territorials de la
Generalitat.
Acabament de les obres de rehabilitació de la Nau Minguell com
a centre de formació i producció d’audiovisuals.
Acabament de les obres de rehabilitació i adequació del mercat
de la Plaça de Cuba.
Redacció del projecte executiu de rehabilitació de la nau petita
Cabot i Barba.
Inici de les obres de rehabilitació de la nau petita de Cabot i
Barba per a la seva adequació per a Telecentre i equipament
social. (**)
Redacció del projecte de reparació de la Sala de pintures de Can
Palauet.
Inici de les obres de rehabilitació dels edificis modernistes de
l’escorxador com a seu de la Biblioteca Pública Antoni Comas
(Llei de Barris).
Aprovació del projecte de rehabilitació de la 4a fase del
cementiri dels Caputxins.
Realització dels estudis tècnics i econòmics previs a la redacció
d’un Pla Director de les Esmandies. (**)
Anàlisi del cost i de la solució tècnica més viable per tal de cobrir
l’espai del pati de l’edifici de la presó, destinat a activitats
obertes al públic.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d'Obres

CEH

Servei d'Obres

CEH

Servei d'Obres
CEH
PUMSA
Servei d'Obres
Servei d'Obres

CEH
CEH
CEH

Servei d'Obres
CEH
Servei d'Obres

CEH

Servei d'Obres

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Manteniment

Nord

Servei d’Obres

Sudoest

Servei d’Obres

CEH

Programa 2.4.5 Plans Integrals Territorials

2.4.5.1
2.4.5.2
2.4.5.3
2.4.5.4
2.4.5.5
2.4.5.6.

Accions
Redacció del projecte executiu de construcció del Casal
municipal de la gent gran al carrer Penedès. Llei de Barris
Redacció del projecte executiu del Casal de la dona al carrer de
Gibraltar.
Acabament de les obres de construcció del poliesportiu del
carrer d'Euskadi i posada en funcionament.
Posar en funcionament el nou edifici del Pericó com a seu de
Manteniment i Serveis per fer possible l’inici de les obres de la
Biblioteca Pública Antoni Comas.
Redacció del projecte executiu de l’equipament social del carrer
de la Muntanya.
Sol·licitar a les operadores el seu mapa de cobertura en ADSL.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d'Obres

Cerdanyola

Servei d'Obres

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Servei d'Obres /
Institut d’Esports

Nord

Manteniment i Serveis

Nord

Servei d'Obres

Nord

Serveis Centrals /
Serveis Territorials

Programa 2.4.6 Jardineria i zones verdes (1711)
Accions
2.4.6.1

2.4.6.2

2.4.6.3
2.4.6.4

Acabament i posada en servei de les obres del nou Parc de
Rocafonda (Llei de Barris).
Acabament de l’execució de la fase II d’implantació del sistema
de comptatge en les escomeses dels recs de jardineria per a
controlar els consums telemàticament.
Acabament de l’adequació i millora a les àrees de jocs infantils
programades:
Pl. Rosa Sensat, Nau Gaudí, Roda de Andalucía.
Determinació de les directrius del futur Pla Director del Parc
Central.

Responsable
Servei d'Obres

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Manteniment i Serveis

Manteniment i Serveis
Manteniment i Serveis

CEH

Objectiu 2.5 Mantenir la xarxa viària en condicions d’ús
Programa 2.5.1 Vies públiques (1551)

2.5.1.1
2.5.1.2
2.5.1.3
2.5.1.4
2.5.1.5
2.5.1.6
2.5.1.7
2.5.1.8
2.5.1.9

Accions
Responsable
Àmbit territorial
Acabament de les obres de millora de l’accessibilitat de diverses
Manteniment i Serveis
Cerdanyola
cruïlles a Cerdanyola . (Llei de Barris)
Acabament de les obres d’urbanització de la nova zona del Camí
PUMSA
CEH
Ral – Hospital (Can Xammar).
Acabament de les obres d’urbanització de la zona Quintana,
PUMSA
CEH
Puigblanc, Madoz.
Redacció del projecte executiu del carrer de la Unió entre els
Servei d'Obres
CEH
carrers d'Iluro i de Cuba.
Inici de les obres de renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram
AMSA
CEH
al carrer de la Unió entre els carrers d’Iluro i de Cuba. (**)
Redacció del projecte executiu del carrer de Sant Joaquim entre
Servei d'Obres
CEH
els carrers Palmerola i Altafulla.
Inici de les obres de renovació de la xarxa d’aigua i clavegueram
al carrer de Sant Joaquim entre els carrers Palmerola i Altafulla.
AMSA
CEH
(**)
Acabament de les obres de millora del carrer de Burriac (Llei de
Servei d'Obres
Cerdanyola
Barris).
Acabament de les obres de millora dels carrers de Calassanç
Servei d'Obres
Cerdanyola
Marquès i de laVerge de Las Maravillas. (Llei de Barris).

2.5.1.10

Acabament de les obres de reurbanització del tram final de
l’Avinguda del Perú fins l’Avinguda d’Amèrica. (Llei de
Barris).

Servei d'Obres

2.5.1.11

Acabament de les obres de reurbanització del carrer de Josep
Faneca (Llei de Barris).

Servei d'Obres

2.5.1.12

Redacció del projecte executiu de la reurbanització del carrer de
Gibraltar (Llei de Barris).

Servei d'Obres

2.5.1.13

Redacció del projecte executiu de la millora del espais lliures del
grup Les Santes (Llei de Barris).

Servei d'Obres

2.5.1.14
2.5.1.15
2.5.1.16
2.5.1.17

2.5.1.18

2.5.1.19

2.5.1.20

2.5.1.21

2.5.1.22

2.5.1.23
2.5.1.24
2.5.1.25
2.5.1.26

2.5.1.27

Acabament de les obres d'urbanització dels entorns de la
depuradora. 1a fase.
Acabament de les obres d'urbanització del tram del carrer
central del Rengle.
Aprovació del projecte d’enderroc de l'edifici situat a la zona
verda entre els carrer Pompeu Fabra i ronda O’Donnell.
Acabament de les obres de millora de l’accessibilitat dels passos
soterrats d’accés al Passeig Marítim a executar per el Ministeri
de Medi Ambient.
Seguiment de la redacció del projecte, per part del Ministeri de
Medi Ambient, de millora del Passeig Marítim entre l’Escola
Universitària del Maresme i la Riera de Sant Simó.
Acabament de les obres de renovació de paviments:
Carrers de Sant Isidor, Riera de Cirera,
La Rambla (entre Lepant i Sant Agustí), Carlemany, del Parc, de
Mossèn Molé i de la Garrotxa (entre Bellavista i Cerdanya).
Aprovació del projecte executiu per la renovació de paviments a
executar en properes anualitats.
Actualització de l’inventari dels paviments de la ciutat amb la
incorporació de totes les obres executades i posada en
funcionament del mòdul de gestió corresponent als paviments
viaris.
Adaptació de les cinc àrees de contenidors soterrats existents a
la zona centre i creació d’una de nova, per a la recollida de les
cinc fraccions de residus. (**)
Canvi de sistema de recollida de residus a la zona centre. De la
recollida porta a porta a la recollida mitjançant contenidors
soterrats.
Execució de la renovació del clavegueram i xarxa d’aigua
potable al Camí Ral, Josep Abril i Méndez Núñez.
Execució de la renovació del clavegueram i xarxa d’aigua
potable als carrers de Balançó i Boter i de Sant Valentí
Execució de la renovació del clavegueram i xarxa d’aigua
potable als carrers de la Garrotxa (entre ronda Cerdanya i ronda
Bellavista), Mossèn Molé i Fra Luis de León.
Execució de la renovació del clavegueram i xarxa d’aigua
potable als carrers de Calassanç Marquès i Verge de las
Maravillas.

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

PUMSA

Sudoest

PUMSA

Sudoest

Servei d'Obres

Sudoest

Servei d'Obres

CEH

Serveis Territorials

CEH

Manteniment i Serveis

CEH/
Cerdanyola

Manteniment i Serveis

Manteniment i Serveis

Manteniment i Serveis

CEH

Manteniment i Serveis

CEH

AMSA

Sudoest/CEH

AMSA

Sudoest

AMSA

Cerdanyola/
Nord/CEH

AMSA

Cerdanyola

2.5.1.28

Execució de la renovació del clavegueram i xarxa d’aigua
potable del tram final del carrer del Perú.

AMSA

2.5.1.29

Execució de la renovació del clavegueram i xarxa d’aigua
potable al carrer de Josep Faneca.

AMSA

2.5.1.30

Instal·lació de comptadors en regs per a l’estalvi i eficiència en la
gestió de recursos hídrics. (**)

2.5.1.31

Sol·licitud a la Generalitat per a transformar la NII com a via
local, mitjançant el seu traspàs i la dotació de fons necessaris.

AMSA / Medi
Ambient i
Sostenibilitat
Serveis Territorials

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

Programa 2.5.2 Enllumenat (1651)

2.5.2.1
2.5.2.2

2.5.2.3
2.5.2.4
2.5.2.5

Accions
Redacció del projecte d’enllumenat del quadre BG al Passeig
Marítim des del carrer de Jordi Joan fins a Sant Simó.
Redacció del projecte d’enllumenat del quadre AJ als carrers de
Sant Josep i la Muralla del Tigre des del carrer de Sant Josep
fins al d'Argentona.
Redacció del projecte de millora puntual de l’enllumenat dels
carrers del Puigmal, de José Manuel Quintana i d’Enric Prat de la
Riba.
Redacció del projecte d’enllumenat del quadre O a la carretera de
Cirera des de la plaça de Gran Bretanya fins al Camí de Valldeix.
Execució de les obres d’enllumenat del quadre O a la carretera de
Cirera des de la plaça de Gran Bretanya fins el camí de Valldeix.

Responsable

Àmbit territorial

Manteniment i Serveis

CEH

Manteniment i Serveis

CEH

Manteniment i Serveis

CEH

Manteniment i Serveis

Nord.

Manteniment i Serveis

Nord

Responsable

Àmbit territorial

Objectiu 2.6. Vetllar per la vida útil dels equipaments municipals
Programa 2.6.1 CEIP's (3212)

2.6.1.1

Accions
Elaboració en el marc de la Taula Mixta de Planificació:
Ajuntament - Departament d’Educació, del pla quadriennal
d’actuació pel què fa al manteniment i millores en els diferents
centres escolars de la ciutat.

Manteniment i
Serveis/IME

Programa 2.6.2 Edificis, instal·lacions i elements de suport (9207)
Accions
2.6.2.1

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

Responsable
Manteniment i
Serveis/
Gestió Econòmica

Àmbit territorial

Responsable

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Objectiu 2.7. Protecció i millora del medi ambient
Programa 2.7.1 Espais naturals (1721)
Accions
2.7.1.1

Gestió i seguiment del nou equipament d’horts urbans al Bon
Recés.

2.7.1.2

Realitzar les gestions oportunes per recuperar la Font de l’Aulet.

2.7.1.3

Redacció d’una proposta per instal·lar als aparcaments públics
gestionats per l’empresa municipal GINTRA dispositius per a la
càrrega de vehicles elèctrics.

Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat /
Serveis Territorials
Medi Ambient i
Sostenibilitat /
GINTRA

Programa 2.7.2 Pla d'Acció i Seguiment de l'Agenda 21 (1722)

2.7.2.1
2.7.2.2

Accions
Seguiment de la implantació del Pla local contra el canvi
climàtic. PLCC-A21M
Seguiment de la implantació del Pla d’acció d’energia sostenible.
PAES

Responsable
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat

Àmbit territorial

2.7.2.3
2.7.2.4
2.7.2.5
2.7.2.6

Implantar un model centralitzat de gestió energètica integral de
les instal·lacions municipals.
Millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en les dependències
municipals.
Aplicació en el disseny dels edificis públics de criteris de
construcció sostenible per incrementar l’eficiència energètica.
Aplicar criteris d’eficiència energètica i de reducció d’emissions
a la mobilitat interna de l’Ajuntament.

2.7.2.7

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

2.7.2.8

Càlcul dels indicadors i controls ambientals del municipi.

2.7.2.9

Promoure la participació ciutadana en l’àmbit del medi ambient a
través de la dinamització del Consell sectorial corresponent.

2.7.2.10

Participació en la “Xarxa de ciutats espanyoles pel clima”.

2.7.2.11
2.7.2.12
2.7.2.13

Participació en la “Xarxa de ciutats i pobles cap a la
sostenibilitat”.
Participació en el “Consell consultiu i la Comissió de seguiment
del Parc del Montnegre i del Corredor”.
Foment de la millora del medi ambient amb l’establiment de
convenis i subvencions.

2.7.2.14

Gestionar el programa educatiu Mataró Sostenible.

2.7.2.15

Manteniment de la web municipal de sostenibilitat.

2.7.2.16

Potenciació de la conservació i seguiment dels alguers, en
col·laboració amb les entitats vinculades. Increment del seu
coneixement entre la ciutadania.

2.7.2.17

2.7.2.18
2.7.2.19
2.7.2.20
2.7.2.21

Establiment de barems de consum i aplicacions de mesures d’ús
per a l’estalvi energètic en els centres que disposin de telegestió.
Renovació quadres de llum per a la millora estalvi i eficiència
energètica. (**)
Renovació dels sistemes de climatització a escoles de la ciutat
per a la millora estalvi i eficiència energètica. (**)
Millora eficiència sistema d’instal·lació elèctrica a Ca l’Arenas.
(**)
Redacció del Pla de prevenció de residus municipals amb el
suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat /
Recursos Humans
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat /
Mateniment i Serveis /
Compres i
Contractacions
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Medi Ambient i
Sostenibilitat
Manteniment /
Medi Ambient i
Sostenibilitat

CEH

Objectiu 2.8 Garantir la mobilitat i el transport públic
Programa 2.8.1 Seguretat viària (1331)

2.8.1.1
2.8.1.2
2.8.1.3
2.8.1.4

Accions
Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de Mobilitat
Urbana en els projectes de vialitat.
Incorporació de les conclusions de l’auditoria sobre el carril
bicicleta a la xarxa existent i als nous projectes d’actuació.
Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants
i les limitades a 30 km/h., tal com estableix el Pla de Mobilitat
Urbana de la ciutat. (CC)
Implantació d’elements de gestió de la mobilitat, amb l’objectiu
de millorar la seguretat viària de vehicles i vianants.

Responsable
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat/Obres/
Manteniment i
Serveis/PUMSA
Mobilitat

Àmbit territorial

2.8.1.5
2.8.1.6
2.8.1.7
2.8.1.8
2.8.1.9
2.8.1.10
2.8.1.11

Millora de la visibilitat de les cruïlles i augment de l’oferta
d’aparcament per motos, incrementant en un mínim de 30 places
d’aparcament per motos en calçada.
Creació d’un mínim de 100 places d’aparcament gratuït, a la
ronda de Ramon Turró i a la ronda de Jaume Ferran. (CC)
Millora de la xarxa semafòrica i optimització del sistema de
gestió centralitzada.
Execució del pla de senyalització viària.
Adhesió i coordinació dels actes de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2010.
Resituar l’aparcament de motos del Centre Municipal d’Esports
el Sorrall fora del pas que dona accés als vianants prèvia
negociació amb la concessionària. (**)
Actuacions d’acondicionament del cami d’accés a la Torre de
Can Palauet. (**)

Mobilitat
Mobilitat

Cerdanyola/ Nord

Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat
Mobilitat

Cerdanyola

Manteniment i Serveis

Cerdanyola

Responsable

Àmbit territorial

Programa 2.8.2 Transport (1332)

2.8.2.1.

Accions
Desenvolupament dels treballs de seguiment i control de
funcionament de la xarxa de transport urbà de viatgers.

Mobilitat

Programa 2.8.3 Aparcaments (1334)

2.8.3.1
2.8.3.2
2.8.3.3
2.8.3.4
2.8.3.5
2.8.3.6
2.8.3.7.

Accions
Finalització de la construcció de l’aparcament de sota l’edifici
del TecnoCampus (464 places).
Finalització de la construcció de l’aparcament de la plaça de
Cuba (35 places).
Inici de la construcció de l’aparcament a la ronda de Barceló
(314 places).(*)
Inici de la construcció de l’aparcament a l’edifici de Ronda de
Barceló-Avinguda Maresme (200 places) (*)
Inici de la construcció d’un aparcament als entorns de La Riera –
Presó (262 places) (*)
Finalització de la construcció de l’aparcament de sota l’edifici
terciari a El Rengle (315 places).
Realització de campanyes de màrqueting per a rentabilitzar, ja
sigui per lloguer o per venda, els aparcaments de GINTRA.

Responsable

Àmbit territorial

GINTRA

Sudoest

GINTRA

CEH

GINTRA

CEH

GINTRA

CEH

GINTRA

CEH

GINTRA

Sudoest

GINTRA

(*) Condicionat a la signatura del conveni amb el promotor privat.

Objectiu 2.9 Augmentar i millorar les competències del capital humà del territori, fomentar la orientació i la formació
al llarg de la vida
Programa 2.9.1 Formació (2411)

2.9.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3

Accions
Augmentar les accions formatives de caràcter ocupacional per tal
de millorar la capacitació professional i les competències dels
treballadors/es en situació d’atur fent especial incidència en la
formació en sectors emergents.
Incrementar les actuacions a nivell de formació contínua per tal
de millorar les competències professionals dels treballadors/es en
actiu.
Mantenir les accions formatives, PQPI, de caràcter ocupacional
adreçades especialment a joves entre 16 a 25 anys que no han
superat el graduat en ESO.

Responsable
IMPEM

IMPEM

IMPEM/IME

Àmbit territorial

2.9.1.4

Taula de coordinació i planificació de la formació
professional a Mataró: Elaboració del Pla de capacitació que
englobi tota l’activitat formativa professionalitzadora vinculada
amb l’activitat econòmica de la ciutat pel curs 2010-2011.

IMPEM/IME

Programa 2.9.2 Formació- treball (2412)

2.9.2.1

2.9.2.2

2.9.2.3

Accions
Finalitzar l’actual escola taller (TecnoEscola) i valorar la
possibilitat de sol·licitar una nova escola que incorpori perfils
professionals relacionats amb el sector audiovisual pel període
2010-2012.
Finalitzar el Taller d’Ocupació de Serveis d’atenció a les
persones i avaluar la incorporació de nous perfils professionals a
la sol·licitud del proper taller, especialment pel que fa a l’atenció
a la gent gran
Reorganitzar el mapa de necessitats formatives en l’àmbit del
sector de Serveis d’atenció a les persones i impulsar les
actuacions del programa ILO-QUID (Iniciatives Locals
d’Ocupació per a la Qualitat i Dinamització del sector de serveis
d’atenció a les persones en el territori) d’acord amb la resta de la
comarca.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM

IMPEM

Objectiu 2.10 Aprofundir en la qualitat de l’ocupació i augmentar l'ocupabilitat de les persones, afavorint la igualtat
d’oportunitats en un mercat de treball
Programa 2.10.1 Informació-orientació (2413)

2.10.1.1

2.10.1.2

2.10.1.3

2.10.1.4

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

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

IMPEM

IMPEM
IMPEM/
Benestar Social

Programa 2.10.2 Intermediació laboral (2414)

2.10.2.1

2.10.2.2

2.10.2.3

Accions
Mantenir i enfortir les accions d’intermediació (borsa de treball)
amb les empreses, incrementant la prospecció i donant a
conèixer la cartera de serveis.
Apropar el SOM (Servei d’Ocupació de Mataró) a les
empreses de la ciutat especialment als barris de Cerdanyola i
Rocafonda.
Desenvolupar els plans de Responsabilitat Social a les empreses
de la ciutat i en especial als gremis i associacions empresarials,
implementant mesures concretes de conciliació laboral, personal
i familiar, plans d’igualtat d’oportunitats, etc.

Responsable
IMPEM

IMPEM

IMPEM

Àmbit territorial

2.10.2.4

Implementar actuacions al club de feina amb el suport de la
plataforma multimèdia Porta 22-Mataró, facilitant l’accés
autònom de les persones a informació útil pel seu itinerari
formatiu i per la recerca de feina. Així mateix iniciar el treball
de difusió dels beneficis del Porta 22 amb les empreses de la
ciutat i a la resta dels SLO (Serveis Locals d’Ocupació) del
Maresme.

IMPEM/Consell
Comarcal Maresme

Objectiu 2.11 Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les
corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per tal de millorar la
qualitat de l’ocupació i augmentar la competitivitat de l’economia en l’àmbit territorial
Programa 2.11.1 Pacte Local per l'Ocupació (2415)

2.11.1.1

Accions
Continuar amb el desplegament de l’Acord per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació al Maresme, posant
en marxa l’ADEM (Agència per al desenvolupament econòmic i
l’ocupació al Maresme).

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM/
Consell Comarcal del
Maresme

Objectiu 2.12 Difusió i recolzament de la cultura emprenedora
Programa 2.12.1 Emprenedors (4331)

2.12.1.1

2.12.1.2

2.12.1.3

2.12.1.4

2.12.1.5

Accions
Motivació i sensibilització vers la cultura emprenedora: estimular
el comportament emprenedor als centres educatius als estudiants
des de la primària fins la universitat, i als estudiants de
programes de formació ocupacional, com la Tecnoescola o els
Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
Creació d’empresa: acompanyament i assessorament a les
persones emprenedores en el seu procés d’anàlisi de viabilitat del
seu projecte empresarial.
La Incubadora: procés d’acollida i acompanyament de projectes
empresarials de base tecnològica, per a la seva acceleració i
consolidació.
La preincubadora: continuar el desplegament assegurant la seva
consolidació i traslladar la seva activitat a la Seu del TCM
(TecnoCampusMataró).
Xarxa de talent: Implementar una xarxa de talent a la ciutat i al
territori que actuï com una borsa de treball i relacions
especialitzada en l’àmbit TIC (Tecnologies de la informació i de
la comunicació).

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM/TCM/IME

IMPEM/TCM

IMPEM/TCM

TCM

Sudoest

TCM

Objectiu 2.13 Estimulació de la competitivitat del teixit productiu
Programa 2.13.1 Serveis estratègics per les PIMES (4332)

2.13.1.1

Accions
Apropament al teixit empresarial de la ciutat dels serveis per la
seva projecció en matèria de internacionalització, innovació,
cooperació i orientació estratègica.

Responsable
IMPEM/TCM

Àmbit territorial

2.13.1.2

2.13.1.3

2.13.1.4

2.13.1.5

2.13.1.6
2.13.1.7
2.13.1.8

Formació adreçada al teixit empresarial amb l’objectiu de
millorar la competitivitat de les PIME i de les microempreses de
la ciutat, sobre temàtiques com noves formes d’organització i
sistemes de gestió empresarial, gestió del temps i conciliació,
innovació i creativitat, cooperació i creació de xarxes,
internacionalització, fonts de finançament,...
Apropament del finançament a les empreses: informació i
assessorament per l’accés a subvencions, concursos, productes
financers, capital privat, etc.
Estudi i anàlisi d’usos Pla Especial Cinc Sènies, amb la
col·laboració de sindicats i empreses del sector agrícola, amb la
inclusió d’un pla de suport a les activitats agrícoles, que inclogui
un anàlisi i estudi de les noves activitats dins la pagesia, com el
foment de productes agrícoles ecològics.
Analitzar la situació dels principals polígons industrials de la
ciutat, actualització del cens i definició d’una pla d’acció amb
l’objectiu de contribuir a la millora de la seva competitivitat.
Constituir i dinamitzar una comunitat empresarial a l’entorn de
TCM (TecnoCampusMataró), generant sinèrgies amb l’entorn
territorial.
Desplegar la cartera de serveis d’innovació i transferència de
tecnologia per a empreses del territori .
Desplegar punts d’accés xarxa WIFI a diferents equipaments
(Mercat Pl. Cuba, TCM, Nau Minguell , Oficina de Turisme ...)

IMPEM/TCM

IMPEM/TCM

IMPEM

Cinc Sènies

IMPEM

TCM
TCM
Àrea Innovació i
Promoció de Ciutat

CEH/Sudoest

Responsable

Àmbit territorial

Programa 2.13.2 Clústers (4333)

2.13.2.1

Accions
Concretar i desenvolupar polítiques sectorials sota els eixos
vertebradors de la innovació, la cooperació i la capacitació
aplicades a: Tèxtil, Turisme, Hostaleria, Comerç, Audiovisuals,
Construcció i afins, TIC (Tecnologies de la informació i de la
comunicació), Serveis a les persones i Agricultura, amb la
complicitat dels gremis i associacions empresarials.

IMPEM / TCM

Programa 2.13.3 Economia cooperativa (4334)

2.13.3.1
2.13.3.2.

Accions
Desenvolupament del Pla de promoció de l’economia
cooperativa a Mataró i concreció d’un pla d’acció temporalitzat.
Inclusió en els estudis universitaris del TCM
(TecnoCampusMataró), crèdits relacionats amb l’economia
social per tal de promoure-la.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM
TCM

Objectiu 2.14 Impulsar el Parc Tecnocampus, la gran aposta de la ciutat per un nou model de desenvolupament
econòmic lligat al coneixement, la recerca i la innovació per tal d’esdevenir més competitius, i atreure talent i capital.
Programa 2.14.1 TecnoCampusMataró (3251-Ensenyament Universitari)

2.14.1.1
2.14.1.2
2.14.1.3
2.14.1.4

Accions
Acabar les obres de la seu del Parc TecnoCampus MataróMareme (TCM).
Traslladar i potenciar l’activitat dels centres universitaris en la
Seu de TCM.
Definir i implementar la nova titulació de grau en infermeria
en el marc del TCM.
Potenciar i consolidar els grups de recerca del TCM i la seva
activitat de transferència i innovació.

Responsable

Àmbit territorial

TCM

Sudoest

TCM

Sudoest

TCM
TCM

2.14.1.5
2.14.1.6
2.14.1.7
2.14.1.8
2.14.1.9
2.14.1.10

Consolidar els centres extramurs del parc, a través de la posada
en marxa de la Nau Minguell com a Centre especialitzat en
audiovisual.
Iniciar l’activitat de la Incubadora i la preincubadora en la seu
del TCM.
Implementar els procediments per a la instal·lació efectiva
d’empreses, institucions i activitat comercial a la seu del TCM.
Estudiar viabilitat de construir apartaments o residències per
estudiants universitaris a l’entorn del TCM i establir acords
amb institucions per portar a terme el projecte.
Estudiar la viabilitat d’implantació d’alguna universitat
internacional o delegació a l’entorn o dins del TCM.
Implementació i posada en marxa de nous màsters oficials.

TCM / IMAC

CEH

TCM

Sudoest

TCM

Sudoest

TCM

Sudoest

TCM

Sudoest

TCM

Objectiu 2.15 La dinamització del sector comercial de la ciutat, fent especial atenció al comerç urbà, inclosa la dels
mercats municipals, mitjançant la realització d’accions específiques.
Programa 2.15.1 Mercats (4311)

2.15.1.1

2.15.1.2
2.15.1.3

Accions
El nou Mercat de la Plaça de Cuba: finalització de les obres.
Establir un model de gestió i dinamització del nou equipament
comercial amb la participació dels diferents agents comercials
implicats.
Continuar amb la gestió, dinamització i integració del mercat de
la Plaça Gran en les polítiques comercials del centre urbà.
La gestió dels mercats de marxants i l’impuls a la seva potencial
funció com a formats comercials d’atracció de la ciutat.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM

CEH

IMPEM

CEH

IMPEM

Programa 2.15.2 Comerç urbà (4312)

2.15.2.1

2.15.2.2

2.15.2.3
2.15.2.4

2.15.2.5.

2.15.2.6.

Accions
Consolidar les línies de suport i cooperació adreçades al sector
comerç per a enfortir les iniciatives sectorials d’interès per la
ciutat.
Garantir els mecanismes d’informació i sensibilització per a
fomentar:
1. L’adequació dels establiments comercials a les necessitats i
requeriments actuals, tant normatius com de mercat.
2. El prestigi i importància de l’activitat comercial en el marc
socioeconòmic de la ciutat.
Continuar amb la potenciació del comerç de la ciutat amb
l’objectiu de posicionar Mataró com a referent d’excel·lència a
través d’accions innovadores en el nostre entorn.
Revisar i modificar, si s’escau , les ordenances i Reglaments
d’acord amb la Directiva 2006/123/CEE.
Estudiar la possibilitat juntament amb les associacions de
comerciants de la ciutat d’implementar serveis de provisió de
mercaderies molt més eficients, àgils i menys greus pel trànsit i
la circulació de la ciutat.
Creació d’una línia de captació d’inversors conjuntament amb les
associacions de comerciants.

Responsable
IMPEM

IMPEM

IMPEM
IMPEM/Llicències
d'Activitats
IMPEM

IMPEM

Àmbit territorial

Objectiu 2.16 La potenciació del turisme a través de la creació d’espai turístic, de producte i de la seva difusió
Programa 2.16.1 Promoció de la ciutat (4321)

2.16.1.1

2.16.1.2
2.16.1.3
2.16.1.4

Accions
Garantir la qualitat de l’espai turístic i serveis vinculats: Q de
qualitat de platges i SICTED (Sistema Integral de Qualitat
Turística Espanyola en Destinacions).
Redefinir les línies de suport i cooperació amb entitats
promotores d’iniciatives amb potencialitat d’incidir en la millora
de l’atractivitat de la ciutat vers l’exterior.
Definir i planificar actuacions del projecte Mataró Marítim del
període 2010-2011.
Fomentar la cooperació en l’eix Mataró-Granollers en els àmbits
econòmic, turístic, cultural, esportiu, comercial i formatiu.

Responsable

Àmbit territorial

IMPEM/Ciutat
Sostenible
IMPEM
Àrea Innovació i
Promoció de Ciutat
Àrea Innovació i
Promoció de Ciutat

CEH

Programa 2.16.2 Fires (4322)

2.16.2.1

Accions
Desplegament del model i calendari firal promogut per l’IMPEM
com a instrument de dinamització econòmica i redefinir el suport
a iniciatives firals d’altres entitats locals.

Responsable
IMPEM

Àmbit territorial

EIX 3. L’Ajuntament al servei de les persones

Objectiu 3.1. Conèixer l’entorn socioeconòmic mitjançant la recollida, tractament, anàlisi i difusió de la informació de
ciutat
Programa 3.1.1 Informació socioeconòmica (4921)

3.1.1.1

Accions
Definició de l’Observatori Social.

Responsable
Serveis Personals

3.1.1.2.

Seguiment de l'Observatori de la Crisi.

Servei d'Estudis i
Planificació/
Servei de Benestar
Social/IMPEM

Àmbit territorial

Programa 3.1.2 Planificació estratègica (4922)

3.1.2.1.

Accions
Seguiment i avaluació del Pacte per al Desenvolupament
Econòmic i Social.

Responsable
Servei d'Estudis i
Planificació

Àmbit territorial

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

3.2.1.1.
3.2.1.2.

Accions
Posada en funcionament del quadre de comandament vinculat al
pressupost per programes.
Aprovació i Implantació de projectes procedents del Pla de
Qualitat.

Responsable
Servei d'Estudis i
Planificació
Servei d'Estudis i
Planificació

Àmbit territorial

Accions
Disseny, consens i primera fase d’implantació d’un sistema
d’avaluació de l’acompliment que permeti millorar l’eficiència
de l’organització.

Responsable
Direcció de Recursos
Humans

Àmbit territorial

Ampliació dels continguts del portal corporatiu en matèria de
gestió del personal, millora de les eines de Plantilla i Relació de
llocs de treball.
Elaboració del procediment de coordinació empresarial des de
Prevenció de Riscos Laborals.
Redacció d’un nou Pla de comunicació interna.

Direcció de Recursos
Humans

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

3.3.1.1.

3.3.1.2.

3.3.1.3.
3.3.1.4.

Direcció de Recursos
Humans
Direcció de Recursos
Humans

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

3.4.1.1.

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

Responsable
Direcció de Recursos
Humans

Àmbit territorial

Objectiu 3.5. Millorar els serveis oferts als usuaris garantint un millor i més fàcil accés als serveis informàtics
corporatius
Programa 3.5.1. Gestió de recursos tecnològics (9203)
Accions
3.5.1.1.

3.5.1.2.
3.5.1.3.
3.5.1.4.

3.5.1.5.

3.5.1.6.
3.5.1.7.
3.5.1.8.
3.5.1.9.
3.5.1.10.
3.5.1.11.
3.5.1.12.
3.5.1.13.
3.5.1.14.

Mecanització en la plataforma de gestió processos del
procediment de contractació obert.
Desenvolupament de l’aplicació de gestió dels expedients de
Serveis Socials.
Desenvolupament de la nova versió de l’aplicació de Gestió
d'Espais per facilitar la cessió a entitats.
Millorar les funcionalitats del programa de pressupost per
programes i indicadors, que permetin millorar la presa de
decisions.
Treballar conjuntament amb el Consorci AOC per implantar un
sistema de notificacions electròniques amb els ciutadans, que
permeti eliminar paper i millorar l’eficàcia del sistema de
notificacions.
Garantir la plena disponibilitat dels sistemes de tramitació
electrònica diferenciant la "Seu electrònica" dins del web
municipal.
Implantació de la factura electrònica.
Redacció de l’Ordenança d’administració electrònica.
Anàlisi i revisió dels processos dels expedients sancionadors
com a fase prèvia a la seva informatització, d’acord amb el que
es preveu a la Llei de Procediment administratiu comú.
Mecanització en la plataforma de gestió processos del
procediment sancionador comú.
Desenvolupament d’un sistema d’avisos i alertes per SMS (**)
Implantació signatura digital en aplicacions de gestió de
processos (**)
Ampliació capacitat de processament de la base de dades
corporativa i de la capacitat d’emmagatzematge d’informació
(**)
Desplegament xarxa wi-fi mallada per ús corporatiu (**)

Responsable
SSIT/
Servei de Compres i
Contractacions

Àmbit territorial

SITT
SITT
SITT

SITT

SITT
SITT
SITT
Servei jurídic
Administratiu
SITT
SITT
SITT
SITT
SITT

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

3.6.1.1.

Accions
Execució dels contractes de neteja d'edificis, telefonia adjudicats
al 2009, amb criteris de contenció econòmica, per tot el grup
municipal

Responsable
Servei de Compres i
Contractacions

Àmbit territorial

3.6.1.2.
3.6.1.3.

3.6.1.4.

Millorar la tramitació de factures per reduir els terminis
administratius.
Promoció de criteris de compra sostenible en els plecs de
contractació pública de productes i serveis.

Impulsar la incorporació de clàusules socials en els processos de
contractació pública tenint en compte la nova Llei de Contractes
amb l’administració pública (Llei 30/2007, de 30 d’octubre).

Servei de Compres i
Contractacions
Servei de Compres i
Contractacions / Medi
Ambient i
Sostenibilitat
Servei de Compres i
Contractacions

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

3.7.1.1.

Accions
Increment del nombre d’autoliquidacions amb pagament per
internet.

Responsable

Àmbit territorial

Servei d’Ingressos

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

3.8.1.1.

Accions
Desenvolupament del Pla de control tributari.

Responsable
Servei d’Ingressos

Àmbit territorial

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

3.9.1.1.
3.9.1.2.

Accions
Revisió de beneficis fiscals i bonificacions en tributs municipals.
Facilitar la tramitació de beneficis fiscals dels contribuents
millorant la comunicació interadministrativa.

Responsable
Servei d’Ingressos

Àmbit territorial

Servei d’Ingressos

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

3.10.1.1.
3.10.1.2.

Accions
Millorar la informació sobre beneficis fiscals.
Increment del nombre d’expedients de reclamacions tributàries
amb tramitació on-line.

Responsable
Servei d’Ingressos
Servei d’Ingressos

Àmbit territorial

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

3.11.1.1.
3.11.1.2.

Accions
Millorar l’inventari de patrimoni, i incorporar-hi els organismes
autònoms.
Optimització dels espais de lloguer.

Responsable
Servei de Gestió
Econòmica
Servei de Gestió
Econòmica

Àmbit territorial

Objectiu 3.12. Apropar l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes de Mataró, treballant sota els paràmetres d’un model
determinat d’atenció ciutadana
Programa 3.13.1. Atenció al ciutadà (9251)

3.12.1.1

3.12.1.2
3.12.1.3

Accions
Millorar la informació sobre campanyes i iniciatives d’atenció
ciutadana amb especial cura per a atendre les necessitats
ciutadanes.
Desenvolupament de nous Protocols d’informació per a millorar
l’atenció que es dona als ciutadans i ciutadanes.
Redacció del projecte de millora dels espais destinats a l’atenció
ciutadana a nivell presencial (Oficines d'Atenció Ciutadana).

Responsable

Àmbit territorial

Atenció Ciutadana
Atenció Ciutadana
Atenció Ciutadana

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

3.13.1.1.

3.13.1.2.

Accions
Impuls de la coordinació dels consells municipals de
participació, territorials i sectorials.

Analitzar els resultats obtinguts del procés participatiu de
l’elaboració del PAM i estudiar noves alternatives que hauran de
treballar-se amb els integrants dels consells.

Responsable
Àmbit territorial
Rocafonda, el
Servei de Participació
Palau,
SantesCiutadana
Escorxador /
Nord /
Sudoest /
Cerdanyola /
CEH
Servei de Participació
Ciutadana /
Serveis Centrals

Programa 3.13.2. Suport del teixit associatiu (9243)

3.13.2.1.

Accions
Desplegar el programa d’enfortiment del teixit associatiu.

Responsable
Àmbit territorial
Servei de Participació
Rocafonda, el
Palau, SantesCiutadana
Escorxador

Programa 3.13.3. Xarxa d’equipaments (9244)

3.13.3.1.

Accions
Elaboració d’una proposta conjunta de programació d’activitats
des dels centres cívics.

Responsable

Àmbit territorial
Rocafonda, el
Palau, SantesServei de Participació
Escorxador/
Ciutadana
Nord/
Sudoest/
Cerdanyola

3.13.3.2.

Posada en marxa de la Taula coordinadora dels centres cívics,
com a òrgan de participació en la gestió d’aquests equipaments
municipals, tal i com estableix el Reglament d’ús dels
equipaments cívics.

Servei de Participació
Ciutadana

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador/
Nord/
Sudoest/
Cerdanyola

Objectiu 3.14. Vetllar pel desenvolupament dels programes de millora dels barris de Cerdanyola i Rocafonda-El PalauEscorxador
Programa 3.14.1. Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador (9247)

3.14.1.1.

Accions
Impulsar la renovació, actualització, manteniment i millora dels
edificis a través dels ajuts de rehabilitació i d’instal·lació
d’ascensors, juntament amb les eines que ofereix l’Ajuntament a
les comunitats per assolir un nombre de 15 estudis previs (TEDI)
i 15 ascensors.

Responsable

Àmbit territorial

Habitatge/
Servei de Participació
Ciutadana

Rocafonda, el
Palau, SantesEscorxador

Objectiu 3.15. Elaborar informació periodística per als mitjans de comunicació propis i locals per a fer arribar a la
ciutadania les activitats i iniciatives de l'Ajuntament de Mataró
Programa 3.15.1. Comunicació (4911)

3.15.1.1.
3.15.1.2.

3.15.1.3.

Accions
Aprofundir, desenvolupant les eines d’interacció, amb els usuaris
del nou web municipal.
Adequar els recursos materials per desenvolupar continguts
multimèdia aprofitant les produccions realitzades per altres
mitjans públics.
Potenciar altres espais de diferents serveis dins la nova web
municipal.

Responsable

Àmbit territorial

Gabinet d’Alcaldia
Gabinet d’Alcaldia
Gabinet d’Alcaldia

Objectiu 3.16. Participar des de l’àmbit local en accions de solidaritat amb la resta de pobles del món promovent la
defensa dels Drets Humans i el desenvolupament local i comunitari.
Programa 3.16.1. Cooperació internacional (2361)

3.16.1.1.

3.16.1.2.
3.16.1.3.

3.16.1.4.
3.16.1.5.
3.16.1.6.

Accions
Promoció de les activitats de difusió i sensibilització en
solidaritat i cooperació internacional, tenint com a línia
estratègica de les actuacions els 8 Objectius del Mil·lenni i la
difusió del Comerç Just.
Fomentar la formació, l’intercanvi i la col·laboració entre les
entitats de Solidaritat i Cooperació Internacional.
Potenciar el treball en xarxa entre el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació Internacional i altres consells municipals
com el de Benestar Social, de Dona, de Medi Ambient i d’altres.
Valorar l’organització del Dia de la Solidaritat i celebrar l’acte
de la “Nit de la Solidaritat” dins d’aquest marc.
Establir relacions amb un municipi africà i llatinoamericà per a
concretar acords de col·laboració.
Participar en un projecte de col·laboració municipal entre
ajuntaments catalans i ajuntaments del nord del Marroc per al
desenvolupament del municipalisme.

Responsable
Civisme i Cooperació

Civisme i Cooperació
Civisme i Cooperació
Civisme i Cooperació
Civisme i Cooperació
Civisme i Cooperació

Àmbit territorial

Objectiu 3.17. Palesar la vocació de Mataró de ciutat oberta al món, que vol viure la realitat europea i poder-la
compartir amb els ciutadans i ciutadanes
Programa 3.17.1. Agermanaments i intercanvis (3371)

3.17.1.1.
3.17.1.2.

Accions
Mantenir relacions de col·laboració i suport amb els centres
educatius de secundària en la realització d’intercanvis escolars.
Participar en activitats organitzades en l’àmbit de la Xarxa de
Ciutats agermanades amb Mataró.

Responsable

Àmbit territorial

Civisme i Cooperació
Civisme i Cooperació

Programa 3.17.2. Unitat de relació amb Europa
Accions
3.17.2.1.

Primera fase (recerca de finançament) de la implantació d’una
Unitat de Relacions amb Europa.

Responsable
Servei d'Estudis i
Planificació/
Servei d’Ingressos

(**) Proposta d’accions del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 2010 (FEOSL).

Àmbit territorial

