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Mataró, a 30 de gener de 2014

PAM 2014

Zona
EIX 1: EMPRENEDORA I INNOVADORA
Àmbit: 1.1. Empresa
1.1.2. Alinear tots els serveis de l'Ajuntament per afavorir i facilitar les condicions necessàries
per al creixement de les empreses existents i la implantació de noves empreses, amb especial
atenció a qüestions urbanístiques (ubicació) i mediambientals (llicències i permisos).
1.1.2.1. Implementar un pla d'inspeccions d'ofici coordinat entre serveis que en defineixi la
temporalització i els criteris. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Urbanisme i del Consell
de Promoció Econòmica.
Rosa Busqué Bonamusa
1.1.5. Intensificar la cooperació i la transferència de coneixement universitat-empresa.
1.1.5.1. Implicar empreses i institucions en el desenvolupament de les titulacions
universitàries del Tecnocampus via dinamització dels consells de titulació.
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
1.1.5.2. Potenciar la participació de professionals en l'activitat docent ordinària
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
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1.1.5.3. Fomentar la realització de pràctiques de qualitat en empreses i institucions, en
particular en les vinculades amb el Parc TCM. * Relacionat amb una proposta del Consell de
Joventut.
Montse Vilalta Ferrer
Marcos Faúndez Zanuy
Esther Cabrera Torres
1.1.9. Crear la finestreta única de l'empresa, tant virtual com presencial, per facilitar i agilitzar
la relació del teixit empresarial amb l'Ajuntament, potenciant especialment la tramitació
electrònica.
1.1.9.1. Desenvolupar la carpeta empresa/finestreta única AOC
Juan Pablo Magro Muñoz
1.1.10. Facilitar el règim de comunicació i declaració davant del règim d'autorització per
facilitar l'inici de les activitats sense que l'administració sigui un fre.
1.1.10.1. Modificar el Reglament d'Activitats
Rosa Busqué Bonamusa
1.1.11. Redefinir, simplificar i eliminar significativament els procediments administratius i
redactar una Carta de Serveis Administratius Municipals establint uns compromisos de qualitat i
uns temps de resposta amb especial èmfasi a facilitar l'emprenedoria i el creixement del teixit
empresarial.
1.1.11.1. Redactar la Carta de Serveis del Servei de Manteniment i Serveis (Acció 1.1.11.1.
de PAM 2013).
Joan Campmajó Sebastià
1.1.11.2. Revisar la Carta de Serveis del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats
Rosa Busqué Bonamusa
1.1.12. Promoure conferències i actes orientats a difondre exemples de bones pràctiques pel
teixit empresarial.
1.1.12.1. Desenvolupar un programa de coneixement amb jornades d'actualitat empresarial
per tal d'ajudar a les empreses a millorar les seves estratègies de creixement empresarial.
Albert García Pujadas
1.1.12.2. Difondre i posicionar casos d'èxit per tal de valoritzar la figura de
l'empresari/emprenedor
Albert García Pujadas
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1.1.13. Posar en valor la figura de l'empresari i l'emprenedor a través dels mitjans de
comunicació i acostant el seu esperit a les escoles, difonent el seu valor social necessari.
1.1.13.1. Celebrar l'acte "Apropa't a emprenedors d'èxit del teu territori" per a estudiants de
secundària (Acció 1.1.13.1. de PAM 2013).
Albert García Pujadas
Àmbit: 1.2. Competitivitat de les empreses
1.2.2. Fomentar la internacionalització: incentivar acords entre empreses per exportar.
Aprofitar la xarxa de ciutats agermanades i la xarxa de contactes del TCM per acompanyar a les
empreses en l'exportació
1.2.2.1. Desenvolupar el programa Internacionalització express
Albert García Pujadas
1.2.2.2. Desplegar els convenis de Business Landing existents (Castres i South Florida)
Albert García Pujadas
1.2.2.3. Ampliar la xarxa de parcs de Business Landing amb dos nous acords
internacionals.
Jaume Teodoro Sadurní
1.2.3. Facilitar el finançament: integrar fons d'inversió, xarxes de business angels i inversors
estrangers.
1.2.3.1. Facilitar el finançament a les empreses amb gran potencial de creixement a través
dels Fòrums de finançament.
Albert García Pujadas
1.2.3.2. Activar la inversió camb capital informal mitjançant el club d'inversió Tecnocampus
Albert García Pujadas
1.2.3.3. Facilitar l'accés al finançament públic dels projectes empresarials territorials
Albert García Pujadas
1.2.5. Posar en valor els graus en enginyeria com a centrals per generar innovació.
1.2.5.1. Vetllar per l'actualització dels graus en enginyeria com elements generadors
d'innovació.
Marcos Faúndez Zanuy
1.2.11. Acompanyar els emprenedors en el procés de creació de la seva empresa potenciant
el paper del TecnoCampus i incentivant la col·laboració d'assessors externs/privats en aquest
camí.
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1.2.11.1. Execució del programa d'alt rendiment dissenyat a mida per emprenedors de base
tecnològica, Innoemprèn.
Albert García Pujadas
1.2.11.2. Execució de les línies de suport als emprnedors (bàsic i avançat) per tal
d'acompanyar-los en el procés d'elaborar el pla d'empresa i un model de negoci viable.
Albert García Pujadas
1.2.11.3. Execució del programam anual de formació i capacitació pels emprenedors.
Albert García Pujadas
1.2.12. Fer del TecnoCampus el Centre d'Emprenedoria del Maresme.
1.2.12.1. Posar en marxa l'acceleradora de creixement territorial del programa Start-up
Catalonia.

Maresme

Albert García Pujadas
1.2.13. Fomentar activitats empresarials sectorials de valor afegit i menys vulnerables a les
crisis econòmiques.
1.2.13.1. *** Promoure acords, amb dotació econòmica, amb joves emprenedors que
vulguin portar a terme actuacions innovadores.
Albert García Pujadas
1.2.13.2. *** Reconvertir la tercera planta de la Nau Minguell en un espai d'innovació i de
creació per a nous i joves emprenedors, contemplant la possibilitat de subvencionar un número
determinat de propostes de nous emprenedors amb un lloguer de baix cost perquè puguin
començar a caminar, prioritzant aquells projectes que fomentin la creació de nous llocs de treball.
Albert García Pujadas
1.2.14. Impulsar i anunciar noves formes i oportunitats de negoci entorn del sector marítim,
aprofitant les conclusions del projecte “Mataró i Maresme Marítim”, que ha d'entrar en una nova
etapa de treball.
1.2.14.1. Participar activament en l'associació Maresme Marítim. *Relacionat amb una
proposta del Consell de Promoció Econòmica.

Maresme

Albert García Pujadas
1.2.24. Treballar juntament amb gremis i associacions tecnològiques per a la creació
d'infraestructures al servei de la indústria, com centres de suport i centres de desenvolupament i
transferència tecnològica, implicant entitats externes que aportin recursos.
1.2.24.1. Posar en funcionament i desenvolupar la cartera de serveis que oferirà el nou
Centre de Processament de Dades.
Ajuntament de Mataró

Pàgina 5 de 105

Jaume Teodoro Sadurní
1.2.25. Dotar amb recursos econòmics el recent Pla d'Actuacions dels Polígons Industrials,
per tal de potenciar-ne la millora, el manteniment i el creixement, així com la captació de noves
indústries intensives en creació d'ocupació.
1.2.25.1. Implementar accions per dinamitzar els polígons industrials de Mataró. *Relacionat
amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Albert García Pujadas
1.2.25.2. Impulsar la creació d'associacions o xarxes organitzades d'empresaris dels
polígons industrials. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Albert García Pujadas
1.2.25.3. *** Desenvolupar un pla de millora de la competitivitat dels polígons industrials.
Valorar quines són les actuacions més prioritàries - millora de la mobilitat, la senyalització, les
comunicacions, els serveis, les infraestructures tecnològiques i continuar amb les accions per
recollir les necessitats de les empreses.
Albert García Pujadas
Ferran Angel García
1.2.26. Fomentar intercanvis d'experiències d'empreses de l'entorn des del nou Servei
Empresa.
1.2.26.1. Realització de jornades de networking en diferents formats amb l'objectius de crear
vincles i sinèrgies entre les empreses que formen part de la Xarxa Empresarial TCM.
Albert García Pujadas
1.2.27. Treballar de forma conjunta amb la totalitat d'associacions de comerciants de la ciutat
perquè tots els eixos comercials esdevinguin autèntics punts neuràlgics de la ciutat, creant Eixos
d'Excel·lència, zones d'especial interès comercial que cal vetllar per desenvolupar-ne tot l'atractiu
i el potencial.
1.2.27.1. Detectar i desenvolupar Iniciatives per a contrarestar l'impacte negatiu dels locals
comercials buits
Àngel Remacha Grimal
1.2.27.2. Elaboració , de forma cooperada amb el gremi d'hostaleria i turisme de Mataró i
Maresme, d'un pla d'impuls per al sector de la restauració: Primera Fase. *Relacionat amb una
proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Àngel Remacha Grimal
1.2.27.3. Consolidació del servei de preorientació sectorial per a projectes
d'autoocupació/emprenedoria sobre activitat comercial que es presta des del Servei de Promoció
Ajuntament de Mataró
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de Ciutat i Comerç de la Direcció de Promoció Econòmica.
Àngel Remacha Grimal
Albert García Pujadas
1.2.27.4. Continuar amb el desenvolupament d'accions de dinamització de ciutat de forma
coordinada amb les entitats sectorials i els serveis municipals promotors d'activitats culturals,
esportives, comercials.. com a elements potenciadors d'atracció a la ciutat, i fent especial atenció
a l'optimització i convivència de calendari i espais. *Relacionat amb una proposta del Consell
Municipal de Cultura i del Consell de Promoció Econòmica.
Àngel Remacha Grimal
Esther Merino Tarafa
1.2.27.5. *** Seguiment de l'execució del conveni entre Ajuntament i associacions de
comerciants per la preparació de l'arribada del Corte Inglés a Mataró. Actualització i execució.
Àngel Remacha Grimal
1.2.28. Revisar l'accessibilitat, la mobilitat i la senyalització del comerç de la ciutat, tenint en
compte cadascun dels centres comercials existents, tenint especial cura amb la senyalització dels
aparcaments, l'accessibilitat, la mobilitat i els punts d'interès. Es buscarà la creativitat i la
imaginació en la senyalització.
1.2.28.1. Desplegament de les accions de senyalització comercial i informació comercial
previstes al projecte FEDER (c/Cuba i entorn Plaça de les Tereses) un cop es materialitzin les
accions urbanístiques prèvies. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Urbanisme.

Centre, Eixample, Habana

Àngel Remacha Grimal
1.2.29. Reformar el mercat de la plaça Gran per tal que no perdi competitivitat davant dels
nous eixos comercials, i ajudar a revitalitzar el barri antic de la ciutat creant un mercat amb una
oferta centrada en productes de gran qualitat, amb degustació i assessorament gastronòmics,
formant part de l'agenda d'oci, cultural i d'actes de la ciutat. *Relacionat amb una proposta del
Consell Territorial Centre-Eixample-Havana i del Consell de Promoció Econòmica.
1.2.29.1. Definició d'un pla de millora pel mercat de la plaça Gran, prioritzar les accions i
iniciar el desplegament d'accions en base als recursos disponibles.

Centre, Eixample, Habana

Àngel Remacha Grimal
Lluís Gibert Fortuny
Joan Campmajó Sebastià
Mariona Gallifa Rosanas
1.2.29.2. *** Redactar el projecte del mercat i entorns de la Plaça Gran.
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Lluís Gibert Fortuny
Àngel Remacha Grimal
1.2.30. Reordenar el model existent de mercats de marxants, la seva ubicació, la seva oferta i
demanda tot fent especial atenció als productors de proximitat o “consum Km0” per eixugar
l'actual dèficit anual i garantir la rendibilitat futura dels mercats.* Proposta Consell de Promoció
Econòmica.
1.2.30.1. Definició i posada en funcionament del nou sistema de recollida i tractament de
residus dels mercats de marxants
Àngel Remacha Grimal
Joan Campmajó Sebastià
1.2.30.2. En coordinació amb el Consell Comarcal del Maresme orientar el projecte "Collits a
Casa" de foment de productes de km.0 cap a accions vinculades a l'àmbit gastronòmic i amb
especial atenció a les intol·leràncies alimentàries.
Àngel Remacha Grimal
Carlos García Oquillas
1.2.31. Revisar els reglaments dels mercats municipals buscant la màxima qualitat en el
servei i l'oferta.* Proposta Consell de Promoció Econòmica.
1.2.31.1. Desplegar la nova ordenança reguladora dels mercats de marxants
Àngel Remacha Grimal
1.2.31.2. Consensuar i aprovar el nou reglament del mercat de la Plaça Gran (en el sí del
pla de millora del mercat)

Centre, Eixample, Habana

Àngel Remacha Grimal
1.2.32. Incorporar elements de millora contínua a la plaça de Cuba com el nou reglament de
funcionament, l'harmonització amb el nou entorn i la dinamització tot assegurant la viabilitat futura
del mercat i eixugant el dèficit anual actual. * Proposta Consell de Promoció Econòmica.
1.2.32.1. Conciliar l'activitat comercial del mercat pl.cuba i entorn amb el tractament
urbanístic previst al projecte FEDER pel c.Cuba i entorns pl.Tereses

Centre, Eixample, Habana

Àngel Remacha Grimal
Joan Campmajó Sebastià
1.2.33. Iniciar i estudiar la redacció d'un Pla de dinamització/usos de les principals àrees
comercials de la ciutat per mantenir-ne i millorar-ne la qualitat. * Relacionat amb una proposta del
Consell Territorial del Pla d'en Boet – Peramàs i amb una proposta Consell de Promoció
Econòmica.
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1.2.33.1. Programa Comerç Actiu: en el marc del Pla d'Impuls Comercial, actualitzar
informació sobre la realitat comercial d'eixos de proximitat i detectar possibles línies d'intervenció.
*Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Pla d'en Boet-Peramàs i del Consell
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.
Àngel Remacha Grimal
Àmbit: 1.3. Promoció de la ciutat
1.3.1. Elaborar un nou pla de promoció de la ciutat que revisi els eixos del PAPC del 2004 i
que en proposi de nous, si s'escau, i determini un Pla de Comunicació.
1.3.1.1. Execució de la revisió del Pla d'actuació per a la Promoció de la Ciutat (PAPC) i
anàlisi i aplicació de les línies de reorientació que s'en derivin. *Relacionat amb una proposta del
Consell de Promoció Econòmica.
Àngel Remacha Grimal
Mireia Ràfols Tomàs
Josep Maria Torrent Urpí
Esther Merino Tarafa
1.3.2. Crear i aprofitar sinergies amb poblacions del Maresme i el Vallès Oriental per tal de
col·laborar en aspectes culturals, turístics i gastronòmics, potenciant l'eix Mataró-Granollers-VicRipoll.
1.3.2.1. Continuar proposant i participant de les iniciatives supralocals surgides en el sí del
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme
Àngel Remacha Grimal
1.3.2.2. Detectar possibles línies de treball conjunt en el marc d'un Pla de col·laboració
Mataró-Granollers
Àngel Remacha Grimal
Mireia Ràfols Tomàs
1.3.3. Potenciar la nova marca turística Costa de Barcelona i treballar amb el Consell
Comarcal del Maresme per potenciar el paper turístic familiar i de congressos de Mataró i el
Maresme posicionant-nos com a Porta Nord de la Gran Barcelona.
1.3.3.1. El turisme esportiu com a nou segment de captació de visitants per Mataró.
Definició del pla d'Impuls de l'Esport i el Turisme.
Àngel Remacha Grimal
1.3.3.2. Reforçar l'atractivitat de Mataró com a destinació de turisme de reunions a través de
la paquetització d'oferta complementària d'oci aftermeeting
Ajuntament de Mataró
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Àngel Remacha Grimal
Albert García Pujadas
1.3.5. Consolidar el servei d'informació turística actual i estudiar la possibilitat d'ubicar nous
punts d'informació turística a la ciutat i dotar-los dels recursos necessaris, com per exemple la
Nau Cabot i Barba, davant l'estació de tren.
1.3.5.1. Detectar i dur a terme les possibilitats d'adaptació de la senyalització/informació
turística de la ciutat com a suport complementari al servei prestat des de l'oficina d'informació
turística
Àngel Remacha Grimal
1.3.7. Fomentar el turisme de congressos i negocis, centralitzant la difusió dels recursos de la
ciutat a través d'una única plataforma i impulsant un borsa de productes d'after meeting.
1.3.7.1. Impulsar la comercialització del Centre de congressos de TCM com a pol d'atracció
i jornades innovadores.
Albert García Pujadas
1.3.8. Complementar l'oferta de Barcelona i oferir l'alternativa d'una ciutat preparada per
acollir el turisme familiar.
1.3.8.1. Dinamització del Parc Forestal tot integrant activitats d'oci que comlementin el seu
valor com a recurs natural .
Mireia Ràfols Tomàs
Immaculada Pruna Ribas
Lluïsa Boatell Boba
Àngel Remacha Grimal
1.3.9. Formular un Pla de dinamització i d'usos del Port de Mataró que en faciliti la integració i
l'apropament al municipi.
1.3.9.1. Definir i desplegar conjuntament amb els agents implicats el Pla de Dinamització del
Port de Mataró per l'any 2014. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Urbanisme.

Port

Àngel Remacha Grimal
Mireia Ràfols Tomàs
Àmbit: 1.4. Societat del Coneixement i tecnologies de la informació i la comunicació
1.4.1. Prioritzar la transferència universitat-empresa com a gran eix diferenciador del
TecnoCampus, traslladant a l'àmbit universitari del parc les necessitats de les empreses en
termes de perfils professionals, grups d'R+D, pràctiques i plans d'estudi, implicant les empreses i
potenciant al màxim l'ocupabilitat dels estudiants del TecnoCampus.
Ajuntament de Mataró
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1.4.1.1. Implicar empreses i institucions en el desenvolupament de les titulacions
unviersitàries del TCM via dinamització dels consells de titulació.
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
Marcos Faúndez Zanuy
1.4.1.2. Fomentar la realització de pràctiques de qualitat en empreses i institucions, en
particular les vinculades a TCM.
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
Marcos Faúndez Zanuy
1.4.1.3. Donar a conèixer els grups de recerca i de transferència de coneixement del TCM,
com a elements de valor per a la competitivitat de les empreses.
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
Marcos Faúndez Zanuy
1.4.1.4. *** Donar continuïtat al model del TCM basat en la generació de coneixement, la
transferència i la localització del mateix amb l'objectiu de generar riquesa i llocs de treball al
nostre territori. És imprescindible potenciar la qualitat de la formació universitària basada en els
tres pilars del model: l'emprenedoria, la professionalització i la internacionalització; i augmentar
els recursos adreçats als emprenedors i les empreses del territori, amb programes de creació i
creixement empresarial. Cal potenciar els espais TecnoCampus per garantir el model en xarxa,
no només a Mataró sinó també a la comarca.
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
Marcos Faúndez Zanuy
Albert García Pujadas
Jaume Teodoro Sadurní
1.4.3. Incentivar les sinèrgies entre estudis de caràcter tècnic i científic amb escoles de
negocis i entre estudis de la salut i l'Hospital de Mataró.
1.4.3.1. Analitzar la viabilitat de dobles titulacions en àmbits de coneixement creuat
(Tecnologia, Salut, Negoci)
Montse Vilalta Ferrer
Ajuntament de Mataró
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Esther Cabrera Torres
Marcos Faúndez Zanuy
1.4.4. Col·laborar en els programes d'incorporació laboral dels nous graduats, donar suport a
les borses de treball de la universitat i les beques de treball en pràctiques.
1.4.4.1. Potenciar la borsa de treball de TCM
Marcos Faúndez Zanuy
Esther Cabrera Torres
Montse Vilalta Ferrer
1.4.5. Atracció de talent i coneixement mitjançant el Centre de Congressos i de reunions.
1.4.5.1. Incrementar el nombre de jornades i actes d'alt valor afegit i innovadors del centre
de congressos de Tecnocampus
Albert García Pujadas
1.4.6. Estimular la creació i la captació d'empreses de base innovadora mitjançant la difusió
de bones pràctiques ja existents.
1.4.6.1. Realització dels premis creatic com element per a l'atracció de projectes i empreses
innovadores i de base tecnològica.
Albert García Pujadas
1.4.7. Incubació d'empreses de base innovadora per a l'acceleració del seu procés de
maduració.
1.4.7.1. Consolidar els espais i les fórmules d'incubació al Parc TCM.
Albert García Pujadas
1.4.11. Afavorir l'acceleració i el creixement de les empreses del Maresme vinculades als
clústers que impulsa el TCM.
1.4.11.1. Execució dels serveis avançats d'acceleració empresarial per empreses
innovadores i/o de base tecnològica.
Albert García Pujadas
1.4.13. Garantir que les noves infraestructures de les xarxes de telecomunicació arribin a
totes les empreses, a les zones comercials i als polígons industrials.
1.4.13.1. Posar en funcionament i desenvolupar la cartera de serveis que oferirà el nou
Centre de Processament de Dades
Jaume Teodoro Sadurní
1.4.16. Incrementar l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica en les relacions amb els
Ajuntament de Mataró
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ciutadans, les empreses i les altres administracions.
1.4.16.1. Potenciar les sessions formatives per fer extensiva, entre els ciutadans, la
utilització del certificat digital DNI-e.
Josep Pocurull Esclusa
Xavier Febrer Claveras
Albert Cot Villora
1.4.17. Posar en marxa l'administració electrònica en compliment de la Llei 11/2007, d'accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, que facilitarà la comunicació i la realització de tràmits
a través de diferents canals: pàgina web, dispositius mòbils, quioscs tàctils d'autoservei..., evitant
desplaçaments i esperes.
1.4.17.1. Definició i posada en marxa conjuntament amb ORGT del canal d'accés telemàtic
per a la presentació de les al.legacions i recursos de multes en matèria de trànsit.
Juan Pablo Magro Muñoz
Nonis Massaguer Ferrer
1.4.18. Millorar el processos interns de l'àrea econòmica, implantant l'administració electrònica
en la relació amb els proveïdors de l´Ajuntament: la carpeta de contractació, la carpeta
personalitzada del proveïdor de l´Ajuntament i la factura electrònica.
1.4.18.1. Posada en marxa de l'Oficina Virtual
M. Adela González Sola
Juan Pablo Magro Muñoz
1.4.18.2. Manteniment, seguiment i millora funcionament Oficina Virtual
M. Adela González Sola
Juan Pablo Magro Muñoz
1.4.21. Convertir Mataró en una ciutat intel·ligent o Smart City, aprofitant el potencial de les
noves xarxes de comunicació i seguir i ampliar els projectes orientats a la millora de l'eficiència
del medi ambient i la prestació de serveis a la ciutadania en tots els àmbits, començant per les
actuacions següents: Implantar l'Oficina Virtual OVAC, el Canal de twitter, el Canal de facebook, i
la Carpeta Personal de la Salut, i emprant la connectivitat WiFi existent a diferents zones de
l´espai públic, connectar equipaments públics sense connexió amb fibra òptica.
1.4.21.1. Posicionar Netlab com a grup de transferència de coneixement en l'àmbit de les
xarxes de sensors sense fils.
Léonard Janer Garcia
1.4.21.2. Definir l'estratègia Smart city per Mataró
Ajuntament de Mataró
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Juan Pablo Magro Muñoz
1.4.21.3. Proveïr WI-FI als equipaments municipals
Juan Pablo Magro Muñoz

Ajuntament de Mataró
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Zona
EIX 2: MATARÓ DEL TREBALL I LES OPORTUNITATS
Àmbit: 2.1. Creació d'ocupació
2.1.1. Crear el Consell Econòmic i Social que actuï com a Taula per a la reactivació de
l'economia i l'ocupació, i que consensuï un Pla de Xoc que fomenti les polítiques actives
d'ocupació, amb la participació dels agents socioeconòmics, per tal d'aprofitar al màxim les
oportunitats de creació d'ocupació.
2.1.1.1. Donar suport al Consell Econòmic i Social en la concreció de les propostes de
programes per afavorir l'ocupació
Montserrat Gómez Fernández
2.1.1.2. *** Acordar un Pacte econòmic i social per a l'ocupació: redactar el pla de treball del
Pacte amb l'objectiu de posicionar Mataró en l'horitzó del 2020. Iniciar abans de finals d'any el seu
desenvolupament.
Montserrat Gómez Fernández
Mireia Ràfols Tomàs
2.1.2. Identificar els sectors generadors d'ocupació, nous perfils professionals i facilitar el
procés de reconversió cap a aquests nous sectors. * Relacionat amb una proposta del Consell de
Joventut.
2.1.2.1. Mantenir els treballs amb el Servei d'Estudis de l'ajuntament, el Servei d'Ocupació
de Catalunya i altres entitats i associacions que ofereixen informació que permet identificar i
perfilar els nous sectors ocupacionals
Montserrat Gómez Fernández
2.1.3. Posicionar el servei d'ocupació de l'Ajuntament com la porta d'entrada de les empreses
a la ciutat per tal de conèixer de primera mà les necessitats de personal i per oferir la borsa de
treball i altres programes vinculats.
2.1.3.1. Elaborar juntament amb el Servei de llicències un programa de Benvinguda i
acolliment a les empreses que s'instal·len a la ciutat
Montserrat Gómez Fernández
Rosa Busqué Bonamusa
2.1.3.2. Incrementar en un 20 % les ofertes de feina que és gestionen des del Servei
d'Ocupació
Montserrat Gómez Fernández
Ajuntament de Mataró
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2.1.4. Fomentar la intermediació entre l'oferta i la demanda laboral mitjançant la visualització
d'una única borsa de treball municipal integrada, en col·laboració amb serveis similars del sector
privat.
2.1.4.1. Donar continuitat als treballs per tal de crear sinergies entre les diferents borses de
treball de la ciutat (Tecnocampus, Institut Miquel Biada..)
Montserrat Gómez Fernández
Fàtima Prat Tordera
Fundació Tecnocampus
2.1.5. Impulsar la bosa de treball del Servei d'Ocupació per facilitar que les persones trobin
feina (nou redactat provinent de la fusió del compromís 2.1.5. i 2.1.6. del PAM 2012)
2.1.5.1. Augmentar en un 20% les acccions de prospecció a les empreses de la ciutat i
àmbit d'influència. *Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar Social.
Montserrat Gómez Fernández
2.1.5.2. Continuar amb els treballs de millora de la WEB per apropar les diferents borses de
treball a les persones que busquen feina i a les empreses
Montserrat Gómez Fernández
2.1.7. Reindustrialitzar Mataró. Aprofitar totes les oportunitats per aglutinar una indústria
Tèxtil, cultural, turística, comercial, marítima/nàutica, de les TIC, de serveis a les persones (salut i
benestar), de l'educació (contínua i universitària), de l'esport i el lleure, etc.
2.1.7.1. Creació de dinàmiques de cooperació entre les empreses, professionals i actors
vinculats al sector tèxtil, amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector tèxtil i generar noves
oportunitats de desenvolupament futur. *Proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Albert García Pujadas
2.1.7.2. Augment de les possibilitats d'ocupació de dos col·lectius específics, joves creadors
i aturats de llarga durada, amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector tèxtil i generar
noves oportunitats de desenvolupament futur. *Proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Albert García Pujadas
2.1.7.3. *** Redactar un Pla de reimplantació del tèxtil i sectors afins.
Albert García Pujadas
2.1.8. Mantenir les accions d'acompanyament a les empreses, els gremis i les associacions
de la ciutat en matèria de responsabilitat social i continuar impulsant la Xarxa Retos entre les
empreses del territori per tal de fomentar la construcció d'una ciutat socialment responsable.
2.1.8.1. Alinear les actuacions que es desenvolupen des del Servei d'Ocupació de Mataró
Ajuntament de Mataró
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en matèria de RSO a les empreses del territori obrint noves vies de col·laboració
Montserrat Gómez Fernández
2.1.8.2. Ampliar en un 25% la Xarxa de RS a Mataró i Maresme i implementar actuacions
conjuntes
Montserrat Gómez Fernández
Àmbit: 2.2. Millora de l'ocupabilitat
2.2.1. Coordinar les actuacions que desenvolupa el Servei d'Ocupació de Mataró i l'Oficina de
Treball de la Generalitat, per tal de no duplicar serveis i provocar sinergies, amb la col·laboració
de les entitats privades que també ofereixen aquests serveis, especialment en l'àmbit de la
formació.
2.2.1.1. Mantenir els treballs de coordinació amb l'Oficina de Treball de la Generalitat per
crear sinergies i optimitzar el treball amb les persones i les empreses usuaries del Servei
Montserrat Gómez Fernández
2.2.1.2. Continuar els treballs de col·laboració amb les entitats i empreses que treballen
l'àmbit ocupacional per tal de coordinar les actuacions que desenvolupem en la ciutat
Montserrat Gómez Fernández
2.2.2. Desenvolupar programes d'acompanyament cap a la inserció social laboral per a
persones en situació d'atur optimitzant els recursos existents a la ciutat (nou redactat provinent de
la fusió del compromís 2.2.2. i 2.2.3. del PAM 2012).
2.2.2.1. Atendre les demandes de les persones que busquen feina per mitjà del dispositiu
d'orientació
Montserrat Gómez Fernández
2.2.2.2. Desenvolupar itineraris específics d'inserció en funció del perfil competencial de les
persones que busquen o volen millorar la feina
Montserrat Gómez Fernández
2.2.2.3. Avaluar els resultats del programa Xarxes per l'Ocupació desenvolupat a l'any 2013
i si s'escau desenvolupar nous grups de treball
Montserrat Gómez Fernández
2.2.4. Dissenyar un programa per donar a conèixer el mercat laboral actual, les noves
ocupacions, les ocupacions en transformació i les emergents, i les noves cultures, valors del
treball, actituds i aptituds més ben valorades.
2.2.4.1. Desenvolupar el programa "Anem per feina" accions de formació/informació que
tenen per objecte la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament professional
Ajuntament de Mataró
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Montserrat Gómez Fernández
2.2.4.2. Desenvolupar un blog i/o altre recurs 2.0 per apropar la informació del mercat de
treball a les persones i les empreses
Montserrat Gómez Fernández
2.2.5. Mantenir actiu l'espai del club de feina.
d'atur

2.2.5.1. Posar en marxa l'Espai de Recerca de feina adreçat a 400 persones en situació
Montserrat Gómez Fernández

2.2.6. Impulsar els programes de plans d'ocupació des de l'administració com una oportunitat
per a la incorporació de les persones en situació d'atur en el mercat laboral ordinari.
2.2.6.1. Posar en marxa el proprama Plans d'Ocupació adreçat a un mínim de 58 persones
aturades menors de 30 anys que no cobrin cap prestació
Montserrat Gómez Fernández
2.2.6.2. Posar en marxa el programa Plans d'Ocupació adreçat a persones que cobren la
Renda Mínima d'Inserció
Montserrat Gómez Fernández
2.2.6.3. *** Posar en marxa Plans d'Ocupació que permetin la contractació temporal de
persones que hagin esgotat tota mena d'ajuts, amb el finançament de les altres administracions
públiques (Diputació/Generalitat) i amb l'aportació de l'Ajuntament. Concretament posar en marxa
4 programes d'ocupació que permetran la contractació d'aproximadament 185 persones durant
l'any 2014:* 63 persones dins la convocatòria de PPOO del SOC.* 32 persones dins la
convocatòria de PPOO del SOC destinada a perceptors/es del PIRMI.* 28 persones dins la
convocatòria "treball als Barris".* Aproximadament 60 persones PPOO Diputació de Barcelona.
Montserrat Gómez Fernández
2.2.7. Impulsar juntament amb la Direcció d'Ensenyament el dispositiu d'inserció laboral creat
recentment com a eina per garantir els recursos formatius i ocupacionals disponibles per als joves
que no progressen en l'escolarització.
2.2.7.1. Seguir potenciant el dispositiu d'inserció laboral com a eina per garantir els recursos
formatius i ocupacionals disponibles per als joves que no progressen en l'escolarització.
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar.
Montserrat Gómez Fernández
Josep Timoneda Mauri
2.2.7.2. *** Elaborar i posar en funcionament un Pla per als joves entre 18 i 25 anys que no
estudien ni treballen amb l'objectiu d'orientació i assessorar per a una millor inserció formativa,
Ajuntament de Mataró
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ocupacional i social.
Montserrat Gómez Fernández
Josep Timoneda Mauri
2.2.8. Consolidar Ocupació Jove com un recurs a disposició dels centres de formació (reglada
i no reglada) i com una eina de suport al professorat en el disseny de processos de transició
escola-treball i potenciant la coordinació amb entitats i empreses que ofereixen serveis similars.
2.2.8.1. Desenvolupar el catàleg d'activitats adreçades als centres de formació i escoles
d'adults de la ciutat
Montserrat Gómez Fernández
2.2.8.2. Posar en marxa el programa Joves per l'Ocupació adreçat a joves menors d'entre
16 i 25 anys amb baixa qualificació i/o deficits formatius
Montserrat Gómez Fernández
2.2.8.3. Posar en marxa el programa Fem Ocupació Jove adreçat a joves de 18 a 30 anys
ens situació de desocupació que disposin del GES o el batxillerat i que prioritariament tenen
experiència anterior.
Montserrat Gómez Fernández
2.2.9. Reforçar els programes específics (Xplora, Singular...) que es desenvolupen amb els
centres educatius i amb la Direcció d'Ensenyament per afavorir la transició escola-treball dels
col·lectius amb més risc d'exclusió social. **Relacionat amb una proposta del Consell Municipal
Escolar.
2.2.9.1. Desenvolupar juntament amb la Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament i el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat el programa Singular. *Relacionat amb una
proposta del Consell Municipal Escolar.
Montserrat Gómez Fernández
Josep Timoneda Mauri
Emili Muñoz Martínez
2.2.11. Facilitar l'accès a la informació per treballar a l'estranger (nou redactat provinent de la
fusió del compromís 2.2.11. i 2.2.12. del PAM 2012).
2.2.11.1. Continuar amb les accions de divulgació i assessorament a les persones que
busquen informació per marxa a trebakkar a l'estranger per mitja de l'oficina de mobilitat
Montserrat Gómez Fernández
Carlos García Oquillas
2.2.13. Fomentar l'aprenentatge d'idiomes, especialment de l'anglès, com a competència
Ajuntament de Mataró
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imprescindible per accedir a ofertes de feina.
2.2.13.1. Oferir mòduls d'idiomes, especialment d'angès en aquells actuacions ocupacionals
que ho permetin
Montserrat Gómez Fernández
2.2.13.2. Matenir el conveni amb les acadèmies de la ciutat per a fomentar l'aprenenentatge
d'idiomes i vetllar pel seu compliment
Montserrat Gómez Fernández
2.2.14. Recuperar la participació en tot tipus de programes internacionals d'intercanvi que
afavoreixin la possibilitat que els joves puguin realitzar estades pràctiques i intercanvis en altres
països.
2.2.14.1. Facilitar informació dels diferents programes europeus per mitjà de l'oficina de
mobilitat
Montserrat Gómez Fernández
Carlos García Oquillas
Josep Timoneda Mauri
Àmbit: 2.3. Millora de la capacitació i l'acreditació professional
2.3.1. Impulsar el nou Consell de la Formació Professional com a ens de planificació i
coordinació de la formació professionalitzadora de la ciutat. * Relacionat amb una proposta
Consell de Promoció Econòmica.
2.3.1.1. Participar de forma activa en el grup de treball per tal d'establir l'Observatori de la
formació a Mataró
Emili Muñoz Martínez
Montserrat Gómez Fernández
2.3.1.2. Coordinar l'oferta formativa de la ciutat i vetllar per tal de que s'apropi al model de
creixement econòmic
Montserrat Gómez Fernández
2.3.1.3. Mantenir la participació en el marc del forum de ciutats amb Consell de la FP
Montserrat Gómez Fernández
2.3.2. Dur a terme accions de formació ocupacional i contínua que responguin a les
necessitats del teixit empresarial tot ajustant-los als perfils professionals requerits per les
empreses.
2.3.2.1. Posar en marxa els cursos de formació ocupacional adreçats prioritariament a
persones treballadores en situació d'atur. *Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar
Ajuntament de Mataró
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Social.
Montserrat Gómez Fernández
2.3.2.2. Analitzar i diversificar les possibilitats d'impartir altres especialitats formatives
vinculades a Certificats de Professionalitat
Montserrat Gómez Fernández
2.3.3. Preveure l'acreditació de competències en totes les accions formatives de caràcter
ocupacional i informar dels programes existents per al seu reconeixement.
2.3.3.1. Informar i sensibilitzar pel que fa el tema de l'acreditacions de compentències a les
persones i les empreses
Montserrat Gómez Fernández
2.3.3.3. Ajustar les accions formatives que desenvolupem a la normativa i per tant als
requisits existent pel que fa els Certificats de Professionalitat
Montserrat Gómez Fernández
2.3.4. Impulsar accions formatives que prevegin les pràctiques laborals a empreses del
territori, implicant les empreses en el procés d'aprenentatge-treball.
2.3.4.1. Possibilitar que en totes les accions formatives que desenvolupem es contemplin
estades en pràctiques com a eina per a facilitar la inserció dels usuaris del Servei
Montserrat Gómez Fernández
2.3.5. Incidir en la requalificació de treballadors/es expulsats/es del mercat de treball,
especialment els provinents dels sectors de la construcció i afins, cap a nous sectors econòmics.
2.3.5.1. Implementar dispositius d'inserció laboral que inclouin la formació com a principal
eina per la requalificació de treballadors expulsats dels sectors més generadors de desocupació
Montserrat Gómez Fernández
2.3.8. Estudiar juntament amb els agents socioeconòmics la viabilitat d'impulsar nous àmbits
d'actuació per a possibles projectes de formació i treball adreçats als joves, fomentant la figura de
l'aprenent.
2.3.8.1. Analitzar l'encaix de la figura de l'aprenent en els programes ocupacionals que
desenvolupem
Montserrat Gómez Fernández
2.3.8.2. Col·laborar amb l'Intitut Thos i Codina en la recerca de pràctiques per afavorir el
desenvolupament del Cicle formatiu de comerç en la modalitat dual
Montserrat Gómez Fernández
2.3.9. Experimentar noves metodologies formatives per complementar i innovar els programes
Ajuntament de Mataró

Pàgina 21 de 105

formatius ocupacionals que es desenvolupen (exemple: formació simulada, formació on line,
autoformació) (nou redactat provinent de la fusió del compromís 2.3.9. i 2.3.10. del PAM 2012).
2.3.9.1. Analitzar la viabilitat i si s'escau possar en marxa un programa formatiu on line
utilitzant el sistema MOOC
Montserrat Gómez Fernández

Ajuntament de Mataró
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Zona
EIX 3: MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE
Àmbit: 3.1. Urbanisme
3.1.7. Impulsar accions per dinamitzar el sòl no urbanitzable.
3.1.7.1. Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals. *Proposta del Consell
d'Urbanisme.
Xavier Alemany Vilches
3.1.7.2. Plans Especials en àmbits puntuals (Can Ribot, etc.)

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Xavier Alemany Vilches
3.1.7.3. Gestionar amb el sector de la pagesia, la possibilitat de crear un banc de terres
hermes per tal de possibilitar i potenciar el seu conreu. *Proposta del Consell Territorial de
Rocafonda-Palau-Escorxador.
Xavier Alemany Vilches
3.1.10. Promoure el coneixement, la divulgació i la millora del patrimoni arquitectònic i
ambiental de la ciutat.
3.1.10.1. Impulsar accions de coneixement i divulgació del Patrimoni: Promoure i organitzar
la 4ª edició de les 48 hores Puig i Cadafalch, Promoure i organitzar la 13ª edició del Premis Puig i
Cadafalch, Promoure la 4ª edició de la Mostra d'Arquitectura del Maresme, Impulsar la signatura
d'un conveni amb l'Ajuntament d'Argentona per promoure l'obra de Puig i Cadafalch, Completar
l'inventari d'arbres i arbredes d'interès
Mariona Gallifa Rosanas
3.1.10.2. Impulsar accions de protecció i millora del Patrimoni: Impulsar accions per a la
millora del paisatge urbà; Estudiar un projecte de senyalització del patrimoni catalogat situat dins
de l'àmbit del Pla d'Impuls Comercial. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental.
Mariona Gallifa Rosanas
3.1.11. Redactar i aprovar un nou Pla d´Equipaments, valorat i prioritzat.
3.1.11.1. Anàlisi de la distribució actual d'equipaments existents a partir de la definició de
ratis de cobertura.
Jordi Arderiu Camarasa
3.1.11.2. Publicar en la web municipal la guia urbana amb el serveis, equipaments,..
Juan Pablo Magro Muñoz
Ajuntament de Mataró
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3.1.13. Impulsar les accions preliminars per a la revisió del Pla General. **Relacionat amb una
proposta del Consell d'Urbanisme.
3.1.13.1. Refós del planejament sobre la base cartogràfica actualitzada municipal
Xavier Alemany Vilches
3.1.17. Impulsar accions i mesures urbanístiques per a la incentivació econòmica.
3.1.17.1. Accions i mesures per dinamitzar les zones industrials urbanes:- Àmbit illes de Ca
l'Ymbern, - Àmbit illes industrials a l'Entorn Parc de la llibertat, - Àmbit Illa Cta Mata / Ronda
Alfons X el Sabi, - Àmbit a l'Entorn Plaça de la Justícia

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador/Sudoest/
Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.17.2. Accions i mesures per dinamitzar polígons industrials:Revisió dels usos admesos,
Revisió del nombre d'activitats-establiments per parcel·la
Xavier Alemany Vilches
3.1.17.3. Accions i mesures per dinamitzar Sectors Terciaris:
- Sector del Sorrall, Sector carretera de Cirera (Abocador), - Sector Turons C-1 (Ampliació zona posterior Mataró
Parc)

Cerdanyola/Nord

Xavier Alemany Vilches
3.1.17.4. Concurs d'idees per a la regeneració urbana de la Pl. de les Tereses i eix Sant
Benet-Sant Josep

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.17.5. *** Redactar, amb els gremis implicats, d'un Pla director de la rehabilitació urbana i
d'habitatge que generi ocupació en el sector de la construcció i l'eficiència energètica.
Xavier Alemany Vilches
Xavier Comas Bartra
3.1.18.1. Sector Entorns Biada

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.18.2. Sectors àmbit Iveco-Renfe-FarineraSector PMU-09: Av Ernest LluchTecnocampus.Sector PMU-11: Iveco-Farinera.*Relacionat amb una proposta del Consell
d'Urbanisme.

Centre, Eixample, Habana/ Sudoest

Xavier Alemany Vilches
3.1.18.3. Lepanto-Churruca:Enderroc, Aparcament, Pati escola, Habitatges

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.18.4. Cirera-Rocafonda. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial CireraAjuntament de Mataró

Nord/ Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador
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Molins-Vista Alegre-Camí de la Serra.
Xavier Alemany Vilches
3.1.18.5. Mafoz-Puigblanc

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.18.6. Rda. Barceló-Illa de Can Fàbregas

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.18.7. Eix Herrera

Centre, Eixample, Habana/
Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Xavier Alemany Vilches
3.1.19. Impulsar accions per dinamitzar el Centre Històric.
3.1.19.1. Sector Illa de Can Cruzate. *Relacionat amb una proposta del Consell
d'Urbanisme.

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.19.2. Sectors de la Presó i Cercle Catòlic

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.19.3. Sector Colón-Tolón.

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
3.1.19.4. Realitzar estudis per a la reforma de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament

Centre, Eixample, Habana

Xavier Alemany Vilches
Àmbit: 3.2. Infraestructures
3.2.1. Millorar la connexió ferroviària de Mataró (nou redactat que recull l'anterior compromís
3.2.1., 3.2.13. i 3.2.14 del PAM 2013).
3.2.1.1. Promoure el desenvolupament de l'eix ferroviari orbital:Modificació del traçat de la
Línia Orbital Ferroviària en l'àmbit de les Cinc Sènies. *Relacionat amb una proposta del Consell
d'Urbanisme.
Lluís Berenguer Maimó
3.2.1.2. Treballar pel soterrament de la línia ferroviària de la costa.
Lluís Berenguer Maimó
3.2.1.3. Reivindicar el tren directe a l'aeroport.
Lluís Berenguer Maimó
Ajuntament de Mataró
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3.2.1.4. Vetllar per la implementació de mesures que garanteixin la seguretat i continuïtat
del servei de Rodalies
Lluís Berenguer Maimó
3.2.2. Millorar l'accessibilitat de la C32 a Mataró (nou redactat que recull l'anterior compromís
3.2.2. i 3.2.4. del PAM 2013).
3.2.2.1. Promoure i vetllar pel desenvolupament dels nous accessos a Mataró: nous
accessos a l'oest de Mataró i nova sortida per accés al Sorrall.
Lluís Berenguer Maimó
3.2.2.2. Lluitar per una C32 lliure de peatge al Maresme
Lluís Berenguer Maimó
3.2.2.3. *** Renegociar amb la Generalitat els accessos Nord de la C-32 per resoldre els
embussos actuals i fer-ne seguiment en el marc de les comissions de l'acord.
Lluís Berenguer Maimó
3.2.16. Impulsar altres infraestructures per a la reactivació econòmica.
3.2.16.1. Definir i configurar una anella verda a Mataró.
M. Teresa Jubany Claus
Àmbit: 3.3. Medi ambient i sostenibilitat
3.3.9. Desenvolupar i gestionar la Sostenibilitat Integrada Mataró (SIM) (integra els anteriors
compromisos 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., i 3.3.7. i el compromís 3.1.8. de l'Àmbit
d'Urbanisme).
3.3.9.1. Impulsar i fer el seguiment del model integral per al manteniment dels equipaments
municipals.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.2. Impulsar i fer el seguiment del Pla de gestió de la neteja i recollida de residus.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.3. Impulsar i fer el seguiment del Pla director de l'enllumenat públic.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.4. Impulsar i fer el seguiment de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible:
nova xarxa d'autobusos, accessos a Mataró, Pla d'aparcament, Pla de senyalització, eix futur
centre comercial/Pl. Tereses/Pl. Gran
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.5. Impulsar i fer el seguiment del Pla de prevenció d'incendis forestals.
Ajuntament de Mataró
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Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.6. Gestionar el Front Costaner: preservació de l'alguer i obtenció de la Q de qualitat
de les platges.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.7. Gestionar els espais lliures: ampliació de l'oferta d'horts urbans.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.8. Gestionar la participació i la implicació ciutadana en la consecució d'una ciutat més
sostenible: programació Casa Capell, programa educatiu Mataró Sostenible.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.9. Implantar i fer el seguiment del Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21
Lluïsa Boatell Boba
3.3.9.10. Incentivar l'ús eficient de l'aigua i millorar el sistema de sanejament: Ampliació de
la xarxa de reg, Millora de la gestió i utilització d'aigua pròpia, Millora de la gestió i control del
consum d'aigua de la xarxa (PDAM) i Adequació de la xarxa de clavegueram .
Lluis Santcliment Alcaraz
3.3.9.11. Redactar una proposta de recuperació de les Rieres de Sant Simó i d'Argentona.
*Proposta del Consell Municipal de Medi Ambient. (Acció 3.3.3.12. de PAM 2013). (Acció
3.3.3.12. de PAM 2013).
Joan Carbonell Angelats
3.3.9.12. Publicar en la web municipal del plànol de radiacions de les antenes de telefonia i
altres camps electromagnètics
Juan Pablo Magro Muñoz
3.3.10. Promoure un model energètic basat en l'estalvi, l'eficiència i la implantació d'energies
renovables.
3.3.10.1. Impulsar el Pla de Bones Pràctiques Energètiques
Lluïsa Boatell Boba
3.3.10.2. Implantar el Projecte Euronet 50/50 max.
Lluïsa Boatell Boba
3.3.10.3. Crear la figura del Gestor Energètic Municipal
Lluís Berenguer Maimó
3.3.10.4. Crear la Comissió Municipal de l'Energia
Ajuntament de Mataró
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Lluís Berenguer Maimó
3.3.10.5. Dissenyar l'Observatori Municipal de l'Energia
Lluïsa Boatell Boba
3.3.10.6. *** Desenvolupar el Pla d'energies sostenibles.
Lluïsa Boatell Boba
Àmbit: 3.4. Mobilitat
3.4.1. Revisió del Pla de Senyalització informativa tant a la zona urbana com a l'agrícola i la
forestal.
3.4.1.1. Realitzar l'estudi del Pla de senyalització, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, del
Consell de Promoció Econòmica i del Consell d'Urbanisme.
Ferran Angel García
3.4.2. Cercar alternatives als laterals de les Rondes per afavorir l'accessibilitat.
3.4.2.1. Realitzar l'estudi dels accessos a Mataró, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i
sostenible.
Ferran Angel García
3.4.3. Revisar el Pla d'Aparcaments de la ciutat i vetllar perquè hi hagi aparcaments a tots els
barris, així com cercar mesures per donar sortida a les places construïdes pel Grup Pumsa.
3.4.3.1. Realitzar l'estudi del Pla d'aparcaments, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i
Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Ferran Angel García
3.4.3.2. Implementar places de zona d'estacionament limitat "taronja" al carrer Sant Cugat i
a la ronda de Francesç Macià. *Proposta del Consell Territorial del Pla d'en Boet-Peramàs.

Centre, Eixample, Habana/ Sudoest

Ferran Angel García
3.4.3.3. Estudiar la possibilitat d'utilitzar solars com a aparcaments. *Proposta del Consell
d'Urbanisme.
Ferran Angel García
M. Teresa Jubany Claus
Joan Campmajó Sebastià
3.4.3.4. Estudiar la millora d'accessos de vianants a la zona d'aparcament de Can
Maitanquis. *Proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana.
Ajuntament de Mataró
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Ferran Angel García
3.4.3.5. *** Millorar la gestió de l'aparcament, per tal d'endreçar l'ús del vehicle privat i
facilitar el seu estacionament fora de la calçada. Així com la gestió d'estacionament en superfície:
de rotació, motos i CiD amb visió de conjunt.
Ferran Angel García
3.4.4. Promoure l'ús de la bicicleta.
3.4.4.1. Constituir el grup de treball de la bicicleta en el si del Consell de Mobilitat. *Proposta
del Consell Municipal de Mobilitat.
Ferran Angel García
3.4.4.2. Revisar el pla de bicicletes en el Pla de mobilitat urbana.
Ferran Angel García
3.4.5. Promoure l'ús del transport públic i adaptar les línies a les necessitats de la ciutadania i
les noves zones de desenvolupament urbà, prestant atenció a no generar dèficits que no puguin
ser eixugats en l'any corresponent.
3.4.5.1. Realitzar l'estudi de la nova xarxa d'autobusos, en el marc del Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista
Alegre-Camí de la Serra.
Ferran Angel García
3.4.5.2. *** Encetar el procés participatiu per definir un nou model de transport públic urbà.
Ferran Angel García
3.4.10. Proposar noves zones de preferència per als vianants i establir la limitació de 30
Km/hora a un nombre més elevat de vies.
3.4.10.1. Realitzar un estudi de l'Eix ECI/Plaça Gran- Pça de les Tereses en el marc del Pla
de Mobilitat Urbana

Centre, Eixample, Habana

Ferran Angel García
3.4.11. Revisar els elements de reducció de la velocitat adequant-los a la normativa i al sentit
comú (bandes reductores, passos de vianants elevats, tanques protectores, noves pilones fixes).
3.4.11.1. Revisar el pas de vianants a la zona d'accés a la biblioteca Antoni Comas i millora
de la senyalització si s'escau. *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Ferran Angel García
3.4.11.2. Millorar l'estat del pas de vianants i calçada al carrer de Sant Pol. *Proposta del
Consell Territorial de Via Europa-la Llàntia.
Ajuntament de Mataró
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Ferran Angel García
Joan Campmajó Sebastià
Àmbit: 3.5. Obres municipals
3.5.3. Promoure accions per assegurar el manteniment del patrimoni municipal.
3.5.3.1. Elaborar un inventari per al manteniment de les escultures situades en espais
públics. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i
Ambiental.
Mariona Gallifa Rosanas
Joan Campmajó Sebastià
3.5.3.2. Publicar en la web municipal del plànol de Mataró amb inventari patrimonial
Juan Pablo Magro Muñoz
3.5.3.3. Integració i conciliació dels béns propietat dels organismes autònoms a l'inventari
de l'Ajuntament
M. Adela González Sola
3.5.12. Desenvolupar accions de millora o reurbanització de carrers de la ciutat.
3.5.12.1. Redacció i execució del projecte de renovació i manteniment de paviments urbans
a desenvolupar dins del marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de
Barcelona. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Via Europa-La Llàntia.
Joan Campmajó Sebastià
3.5.12.2. Actualització de l'auditoria i inventari dels paviments de la ciutat
Joan Campmajó Sebastià
3.5.12.3. Redacció, aprovació i execució del projecte d'urbanització del carrer Cuba i
entorns de la Plaça de les Tereses. (finançament FEDER)

Centre, Eixample, Habana

Ferran Aparicio Ibáñez
3.5.12.4. Peatonalització del C. Sant Joan Bosco

Cerdanyola

Ferran Aparicio Ibáñez
3.5.13. Implementar un model integral per al manteniment dels equipaments municipals.
3.5.13.1. Unificar les bases de dades gràfiques i numèriques que actualment tenen els
diferents serveis municipals
Lluís Gibert Fortuny
Joan Campmajó Sebastià
Ajuntament de Mataró
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M. Adela González Sola
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
3.5.13.2. Inspeccionar amb criteris tècnics els diferents edificis municipals (ITE) i elaborar
auditories energètiques
Lluís Gibert Fortuny
3.5.13.3. Incorporar en els contractes de manteniment normatiu, preventiu i correctiu
aquells edificis procedents dels antics organismes autònoms
Lluís Gibert Fortuny
3.5.13.4. Proposar actuacions per millorar l'estalvi energètic dels equipaments municipals
Lluís Gibert Fortuny
3.5.13.5. Definir una estratègia de gestió per als 10 edificis que tenen major consum
energètic
Lluís Gibert Fortuny
3.5.14. Realització de projectes, estudis, plans o actuacions per a la millora, viabilitat o
posada en marxa d'equipaments.
3.5.14.1. Desenvolupar els diferents projectes previstos en la subvenció de la Xarxa de
Governs Locals 2012-2015.
Lluís Gibert Fortuny
3.5.14.2. Redactar el projecte executiu de la Casa de la cultura popular
Lluís Gibert Fortuny
3.5.14.3. Redactar el projecte executiu de l'equipament cívic als c.Transversal i Muntanya

Nord

Lluís Gibert Fortuny
3.5.14.4. Execució de les obres d'ampliació de la nova escola d'adults Can Noé

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Lluís Gibert Fortuny
3.5.14.5. Seguiment de la redacció del projecte executiu de la nova escola Angeleta Ferrer.

Centre, Eixample, Habana

Lluís Gibert Fortuny
3.5.14.6. *** Reemprendre el debat ciutadà per a la planificació del Triangle de Molins per
construir nous equipaments esportius i culturals.

Nord

Xavier Febrer Claveras
3.5.14.7. Obrir a la ciutadania el pati de l'antic Cafè Nou un cop acabades les obres
d'arranjament.
Ajuntament de Mataró
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Joan Campmajó Sebastià
3.5.14.8. Estudiar la millora de l'entorn del Clos Arqueològic. *Proposta del Consell
Territorial del Pla d'en Boet-Peramàs

Sudoest

Joan Campmajó Sebastià
3.5.14.9. Realitzar un inventari de solars buits i estudiar les possibles activitats a realitzar-hi
de forma provisional. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Urbanisme.
Joan Campmajó Sebastià
3.5.14.10. Realitzar una proposta d'usos provisionals en solars municipals buits amb la
finalitat de regenerar el teixit urbà i induir dinamisme social a l'entorn. *Relacionat amb una
proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, del Consell Territorial de
Rocafonda-Palau-Escorxador, del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència i del
Consell d'Urbanisme.
Joan Campmajó Sebastià
3.5.14.11. *** Seguir adaptant els espais de l’escola municipal de música per adequar-los
als ensenyaments que imparteixen i a les necessitats de coordinació i gestió.
Lluís Gibert Fortuny
Emili Muñoz Martínez
Àmbit: 3.6. Habitatge
3.6.6. Facilitar l'accés de la ciutadania a l'habitatge i, en especial, d'aquells col·lectius afectats
per la crisi.
3.6.6.1. Ajudar a prevenir el desnonament de l'habitatge a famílies en situació d'insolvència
sobrevinguda, reforçant l'acció de la Comissió Especial Mixta.
Xavier Comas Bartra
3.6.6.2. Incentivar l'augment de l'oferta d'habitatge de lloguer a preus socials promovent
convenis amb propietaris d'habitatges buits. *Relacionat amb una proposta del Consell
d'Urbanisme.
Xavier Comas Bartra
3.6.6.3. Incentivar l'augment del nombre d'habitatges privats gestionats per la Borsa de
lloguer.
Xavier Comas Bartra
3.6.6.4. Potenciar l'oferta d'habitatge protegit cercant aliances públic-privades
Xavier Comas Bartra
Ajuntament de Mataró
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3.6.6.5. Millorar la informació i la gestió de la tramitació dels ajuts de lloguer
Xavier Comas Bartra
3.6.6.6. *** Desnonaments: seguir potenciant l'oficina d'intermediació hipotecària en el marc
del contracte de mediació comunitària.
Xavier Comas Bartra
3.6.7. Impulsar i gestionar un Observatori de l'Habitatge de Mataró.
3.6.7.1. Elaborar estudis previs per a la revisió del Pla Local de l'Habitatge
Xavier Comas Bartra
3.6.7.2. Definir els indicadors de l'Observatori Local de l'Habitatge i establir els mecanismes
per actualitzar la informació i fer-ne el seguiment
Xavier Comas Bartra
3.6.8. Millorar el coneixement sobre l'estat del parc d'habitatge del municipi, impulsant la
rehabilitació, millora i gestió.
3.6.8.1. Incrementar el control i coneixement de l'habitabilitat dels habitatges del municipi
Xavier Comas Bartra
3.6.8.2. Potenciar el coneixement de les problemàtiques específiques dels edificis
construits amb parets de tàpia
Xavier Comas Bartra
3.6.8.3. Facilitar al ciutadà la informació i gestió dels tràmits per als ajuts a la rehabilitació o
a la supressió de barreres arquitectòniques, així com fer-ne el seguiment i control de les peticions
presentades.
Xavier Comas Bartra
3.6.8.4. Facilitar la gestió i administració de les comunitats de propietaris refonçant la
col·laboració.
Xavier Comas Bartra
Àmbit: 3.7. Via Pública
3.7.14. Millorar la gestió i l'eficiència de la neteja i de la recollida de residus urbans.
3.7.14.1. Desenvolupar, pel que fa a l'any 2014, el Pla de Reducció de Residus 2012-2020
Joan Campmajó Sebastià
3.7.14.2. Proposta d'homologació de gestors privats per a la recollida de residus comercials
en el terme de Mataró
Ajuntament de Mataró
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Joan Campmajó Sebastià
3.7.14.3. Aprovació dels Plecs de Condicions Tècniques i posada en funcionament del nou
contracte de recollida de residus i neteja viària
Joan Campmajó Sebastià
3.7.14.4. Estudiar mecanismes per incentivar l'ús de la deixalleria. *Relacionat amb una
proposta del Consell Municipal de Medi Ambient.
Joan Campmajó Sebastià
Rosa Busqué Bonamusa
3.7.15. Realitzar actuacions de manteniment i millora dels parcs i jardins de la ciutat.
3.7.15.1. Redacció i execució dels projectes de millores i d'adequació de parcs i zones
verdes a desenvolupar dins del marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la
Diputació de Barcelona
Joan Campmajó Sebastià
3.7.15.2. Revisió del Pla Director de l'Arbrat Viari de la ciutat
Joan Campmajó Sebastià
3.7.15.3. Aprovació dels Plecs de condicions tècniques i posada en funcionament del nou
contracte de manteniment de la jardineria de Mataró
Joan Campmajó Sebastià
3.7.15.4. Aprovació dels Plecs de condicions tècniques i posada en funcionament del nou
contracte de neteja de les zones verdes de la ciutat
Joan Campmajó Sebastià
3.7.15.5. Revisió del Pla de Manteniment de la platja i front marítim
Joan Campmajó Sebastià
3.7.15.6. Realitzar un estudi acustic del parc i redactar una proposta de reducció del soroll
en aquelles zones d'estada. *Proposta del Consell Municipal de Medi Ambient.
Joan Campmajó Sebastià
3.7.15.7. Realitzar el manteniment dels elemenst naturals catalogats. *Relacionat amb una
proposta del Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental.
Joan Carbonell Angelats
3.7.15.8. *** Executar mitjançant la programació 2013-2014 de la Concertació Xarxa de
Governs Locals una part del Pla de millora del mobiliari i àrees de jocs infantils, entre les que ja
es preveu la dels Jardins de l'Escorxador per completar l'entorn de la nova BAC i atesa la seva
Ajuntament de Mataró
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proximitat a l'EB Els Menuts.
Joan Campmajó Sebastià
3.7.16. Realitzar actuacions per millorar els serveis a la via pública.
3.7.16.1. Redacció del Pla Director de l'enllumenat públic
Joaquim Sendra Vicens
3.7.16.2. Aprovació dels Plecs de condicions tècniques i posada en funcionament del nou
contracte de manteniment integral de l'enllumenat públic
Joaquim Sendra Vicens
3.7.16.3. Redacció del protocol de tractament contra la legionel·la de les instal·lacions
d'aigua de les dutxes de la platja
Joan Campmajó Sebastià
3.7.16.4. Estudi de la col·locació de bancs en els recorreguts de vianants mes freqüentats
dins del casc urbà
Ferran Aparicio Ibáñez
3.7.16.5. Realitzar un estudi de la necessitat de cobriment d'escocells de la ciutat per
millorar l'accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques de la xarxa viaria de la ciutat
Joan Carbonell Angelats
3.7.16.6. Ampliar la parada d'autobús de la Pl. Miquel Biada

Centre, Eixample, Habana

Joan Campmajó Sebastià
3.7.16.7. Estudi de la millora dels accessos per a vianants en els entorns de l'Hospitat de
Mataró. *Proposta del Consell Municipal de Mobilitat.

Nord

Ferran Aparicio Ibáñez
3.7.16.8. Ampliacio del tram de la parada C20 de St Simo per col.locari una marquesina.
*Proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana.

Centre, Eixample, Habana

Ferran Aparicio Ibáñez
3.7.16.9. *** Arribar a acords per executar les fases pendents d'eliminació dels pals elèctrics
de Molins-Vista Alegre, informant de les negociacions i fent-ne el seguiment a través de la
comissió de seguiment oportuna.

Nord

Joan Campmajó Sebastià
Àmbit: 3.8. Llei de Barris
3.8.2. Cercar recursos per impulsar les actuacions necessàries en equipaments i cohesió
social dels territoris que pateixen més mancances.
Ajuntament de Mataró
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3.8.2.1. Oferir suport i facilitar acompanyament a les comunitats de veïns que requereixen
una atenció especial ateses les seves problemàtiques, en els barris de Rocafonda, El Palau,
l'Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Xavier Febrer Claveras
Jordi Merino Noé
3.8.2.2. Oferir un punt d'informació territorial per als veïns i veïnes de Rocafonda, El Palau i
l'Escorxador, en relació a temes de comunitats de veïns i d'altres problemàtiques d'aquests barris.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Xavier Febrer Claveras
Jordi Merino Noé
3.8.2.3. Desplegar les actuacions de millora social i econòmica del Projecte d'Intervenció
Integral dels barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Xavier Febrer Claveras
Jordi Merino Noé
Laia de Balanzo Aguilar
3.8.2.4. Desenvolupar i continuar potenciant els projectes de patis oberts escolars i l'espai
de criança. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
3.8.2.5. Continuar donant suport al projecte 4 cordes
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
3.8.2.6. *** Consolidar del programa d'educadors socials a Rocafonda-El Palau-Escorxador i
a Cerdanyola.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador/
Cerdanyola

Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras

Ajuntament de Mataró
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Zona
EIX 4: MATARÓ EFICIENT
Àmbit: 4.1. Atenció Ciutadana
4.1.2. Unificar l'atenció ciutadana presencial, posar en marxa l´Oficina Virtual d´Atenció
Ciutadana i millorar i potenciar la Carpeta Ciutadana.
4.1.2.1. Aplicació de gestió d'inscripcions d'activitats
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.4. Incrementar atenció telemàtica vs. presencial i telefònica.
4.1.4.1. Desenvolupar tràmit per internet: Al·legacions a sancions per ordenança de civisme
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.4.2. Desenvolupar tràmit per internet: Inscripció a un procés selectiu (Oposicions)
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.4.3. Desenvolupar tràmit per internet: cita previa ofiac
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.6. Dotar d'eines informàtiques el servei per millorar-ne atenció.
4.1.6.1. Desenvolupar el sistema per validar tots el documents electrònics generats per
l'ajuntament (Codi Segur de Validació)
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.6.2. Habilitar la digitalització de documents d'entrada en l'OFIAC
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.10. Augmentar els tràmits que es poden fer per telèfon.
4.1.10.1. Augmentar la tramitació telefònica en aquelles campanyes municipals que siguin
transferides al Servei d'Atenció Ciutadana (Acció 4.1.10.2. de PAM 2013).
Josep Pocurull Esclusa
4.1.11. Apropar la figura del Defensor del Ciutadà.
4.1.11.1. Desenvolupar tràmit per internet: cita previa defensor del ciutadà
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.13. Establir nous canals de relació entre l´Ajuntament i la ciutadania, amb informació
integrada entre tots ells.
4.1.13.1. Incorporar la missatgeria SMS com a canal de comunicació de sortida vinculat a la
Ajuntament de Mataró
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Bústia Ciutadana
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.13.2. Incorporar la missatgeria SMS com a canal de comunicació de sortida vinculat a la
Bústia Ciutadana. (Acció 4.1.13.3. de PAM 2013).
Josep Pocurull Esclusa
Josep Pocurull Esclusa
Juan Pablo Magro Muñoz
4.1.14. Millorar els nivells de resposta de les peticions rebudes a través dels canals estables
de comunicació d'incidències, suggeriments i queixes.
4.1.14.1. Establir un sistema de transparència en les respostes: Elaboració d'un informe
mensual i públic de l'estat de les incidències, amb publicació de les dades més rellevants al web
municipal. (Acció 4.1.14.1. de PAM 2013).
Josep Pocurull Esclusa
Àmbit: 4.2. Política fiscal
4.2.1. Establir els beneficis fiscals en els tributs municipals al servei de la política econòmica.
4.2.1.1. Incrementar normativament les mesures per facilitar el pagament dels tributs i les
multes
M. Adela González Sola
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
4.2.1.2. Subvencionar/bonificar tributs per política social.
Assumpció Muñoz Guerrero
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
4.2.1.3. Bonificació del 75% de la taxa de llicència ambiental per inici d'activitat de joves
menors de 30 anys que provenen de l'atur. *Proposta del Consell de Joventut.
Mireia Ràfols Tomàs
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
4.2.1.4. Subvencionar tributs relacionats amb l'activitat econòmica realitzada per petites
empreses (menys de 5 treballadors) que generin llocs de treball estables i especialment per
treballadors amb atur de llarga durada.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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Mireia Ràfols Tomàs
4.2.1.5. Subvencionar tributs relacionats amb activitats d'obres realitzades per particulars en
zones que han estat objecte de llei de barris a Mataró.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
M. Teresa Jubany Claus
Xavier Comas Bartra
4.2.1.6. Subvencionar l'IBIU de 2014 pels habitatges de la borsa municipal de lloguer social.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
M. Teresa Jubany Claus
Xavier Comas Bartra
4.2.1.7. *** Subvencionar a les empreses de nova creació que es dediquin a la fabricació i/o
a la instal·lació d'energies renovables.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Rosa Busqué Bonamusa
4.2.1.8. *** Subvencionar als particulars que optin per instal·lar algun tipus d'energia
renovable a la seva llar.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Rosa Busqué Bonamusa
4.2.1.9. *** Subvencionar les noves empreses que dins del camp de les TIC generin com a
mínim dues noves ocupacions/any.
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Mireia Ràfols Tomàs
4.2.3. Millorar l'equitat tributària vetllant pel compliment de les obligacions fiscals i gestionant
amb eficiència els tributs municipals.
4.2.3.1. Efectuar les accions previstes al Pla de control tributari (Acció 4.2.3.1. de PAM
2013).
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
4.2.4. Millorar el grau de cobertura de les taxes i els preus públics que no tinguin un impacte
en polítiques socials.
4.2.4.1. realitzar els estudis de costos amb aquesta finalitat (Acció 4.2.4.1. de PAM 2013).
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Ajuntament de Mataró
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4.2.8. Facilitar tots els tràmits tributaris que el ciutadà realitza amb la nostra administració
emprant tots els canals d'atenció, fent especial incidència en l'atenció telemàtica.
4.2.8.1. Millorar el format d'accés i lectura de la normativa fiscal a l'espai web municipal.
Toni Cebrian Mercado
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
4.2.8.2. Millorar el format i contingut dels tràmits web tributaris (primera fase: les activitats
econòmiques)
Juan Pablo Magro Muñoz
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
4.2.8.3. Mostrar a la web el càlcul d'Impost sobre l'Increment del valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana.
Juan Pablo Magro Muñoz
4.2.8.4. Crear el tràmit per internet per sol·licitar el pagament del càlcul d'Impost sobre
l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Juan Pablo Magro Muñoz
4.2.9. Informar anualment de totes les bonificacions fiscals existents.
4.2.9.1. Impulsar la Guia Fiscal 2014 a través de la web municipal (Acció 4.2.9.1. de PAM
2013).
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
Àmbit: 4.3. Política financera
4.3.2. Coordinar la política financera del grup.
4.3.2.1. Nova redacció dels contractes programa de l'Ajuntament amb els ens dependents
M. Adela González Sola
4.3.2.2. Seguiment dels nous contractes programa
M. Adela González Sola
4.3.2.3. Mantenir i incorporar noves mesures de coordinació dels ens dependents de
l'Ajuntament. Aquestes mesures es recullen en la revisió del Pla d'Ajust 2013-2023
M. Adela González Sola
4.3.9. Millorar l'eficiència en el control i gestió de les subvencions.
4.3.9.1. Creació i posada en marxa d'un equip de millora transversal per la revisió i millora
de processos en el seguiment i comptabilització de subvencions (1a. fase)
Ajuntament de Mataró
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M. Adela González Sola
4.3.9.2. Millora de processos d'acceptació de subvencions finalistes
M. Adela González Sola
4.3.9.3. Millora de processos de seguiment de comptabilització de subvencions (1a fase)
M. Adela González Sola
Àmbit: 4.4. Modernització
4.4.2. Aprovar l´Ordenança d´Administració Electrònica.
4.4.2.1. Redacció d'ordenança Administració electrònica
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.2.2. Redacció Ordenança Tauler d'Edictes
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.2.3. Redacció Ordenança Notificacions electròniques
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.2.4. Redacció Ordenança Registre electrònic
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.2.5. Redacció Ordenança Seu Electrònica
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.5. Implantar totes les eines necessàries per complir la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels
ciutadans als serveis públics.
4.4.5.1. Connectar-se amb Via Oberta per obtenir les dades dels ciutadans disponibles en
altres administracions
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.6. Augmentar el nombre de procediments administratius gestionats amb aplicacions
informàtiques buscant l'estandardització i les bones pràctiques del sector.
4.4.6.1. Implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels atestats per
accidents de trànsit, en el marc del Pla de Policia més propera i ciutat més cívica i segura.
Mateo Sánchez Reyes
Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.6.2. Implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels informes no de
trànsit, en el marc del Pla de Policia més propera i ciutat més cívica i segura.
Mateo Sánchez Reyes
Ajuntament de Mataró
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Juan Pablo Magro Muñoz
4.4.6.3. Segona fase de posada en marxa del programa informàtic PSG: Actualització,
millores i incorporació dels últims tràmits del procediment sancionador d'expedients tramitats des
del Servei Jurídic-administratiiu de Via Pública.
Juan Pablo Magro Muñoz
Nonis Massaguer Ferrer
4.4.6.4. Integració dels serveis gestors en el disseny de processos de digitalització i arxiu
dels documents comptables
M. Adela González Sola
4.4.6.5. Posada en marxa dels processos de digitalització dels documents comptables
M. Adela González Sola
4.4.7. Implantar les notificacions electròniques en la resolució i la notificació de procediments
a ciutadans/es i empreses.
4.4.7.5. Disposar d'una nova aplicació de gestió horària i control de presència
Juan Pablo Magro Muñoz
Àmbit: 4.5. Informació i Transparència
4.5.2. Informar la ciutadania dels costos dels serveis i del grau de cobertura de taxes i preus
públics.
4.5.2.1. Difusió en el web dels costos dels serveis
Jordi Arderiu Camarasa
4.5.3. Informar de l'estat d'execució del Pressupost i del PAM a través d'internet.
PAM.

4.5.3.1. Incorporació d'informació pressupostària en el seguiment del Pla de Mandat i del
Jordi Arderiu Camarasa

4.5.4. Difondre al web el grau d'execució del Pla de Mandat a partir d'un quadre de
comandament.
4.5.4.1. Incorporació d'indicadors de Gestió en el seguiment del Pla de Mandat i del PAM.
Jordi Arderiu Camarasa
4.5.6. Facilitar l'accés i la consulta de la informació socioeconòmica disponible del municipi.
4.5.6.1. Incorporació de nova informació socioeconòmica en el nou espai al WEB de
l'Ajuntament, continguts procedents de nous observatoris, Perfil de Ciutat, publicacions
periòdiques...
Ajuntament de Mataró
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Jordi Arderiu Camarasa
4.5.7. Open data. Accés obert, normalitzat i amigable a la informació de les bases de dades
de l´Ajuntament d'acord amb la legislació de protecció de dades vigent.
4.5.7.1. Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat
Juan Pablo Magro Muñoz
4.5.7.2. Adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat
Juan Pablo Magro Muñoz
4.5.12. Crear un servei d'avisos, comunicacions i enviament de publicacions per mitjans
telemàtics.
4.5.12.1. Desenvolupar aplicació de gestió i enviament de serveis avisos, alertes i serveis
de difusió
Juan Pablo Magro Muñoz
4.5.13. Creació d'una agenda d'actes de la ciutat, en format electrònic, que reculli el màxim
d'activitats relacionades amb la cultura, l'esport, l'oci, l'associacionisme...
4.5.13.1. Crear web agenda d'actes de ciutat multiplataforma
Juan Pablo Magro Muñoz
4.5.14. Fomentar l'ús dels nous canals de xarxes socials per la relació amb la ciutadania com
a eina per fomentar la transparència, la participació, comunicació i la reducció de les despeses.
4.5.14.1. *** Policia 2.0: millorar la interlocució amb la ciutadania a través de les xarxes
socials i millora de les tramitacions
Mateo Sánchez Reyes
Ana Villaverde Valle
Juan Pablo Magro Muñoz
4.5.15. Disposar d'un mapa de la ciutat amb tota la informació relativa a serveis, incidències,
queixes, conflictes, etc.
excel

4.5.15.1. Creació del web Open data de Mataro, lligat a l'exportació de dades de mapes a
Juan Pablo Magro Muñoz

4.5.19. Implementar i revisar el grau de transparència de l’activitat municipal com a eina de
control per part de la ciutadania.
4.5.19.1. Dissenyar i posar el marxa l'Observatori de la Mobilitat de Mataró
Ferran Angel García
Ajuntament de Mataró
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Àmbit: 4.6. Austeritat
4.6.4. Promoure l'estalvi de la despesa corrent mitjançant l'elaboració d'un quadre de
comandament municipal que faciliti la informació dels consums corrents.
4.6.4.1. Optimització de la distribució d' impressores i fotocopiadores
Immaculada Pruna Ribas
4.6.5. Ajustar i renegociar els contractes amb proveïdors, prioritzant el manteniment dels
serveis.
4.6.5.1. Detecció del grau de despesa fora de contracte
Immaculada Pruna Ribas
4.6.6. Aconseguir la màxima eficiència en la contractació del grup ajuntament a fi d'aconseguir
estalvis econòmics i procedimentals derivats de les economies d'escala.
4.6.6.1. Continuar amb les contractacions conjuntes del grup Ajuntament
Immaculada Pruna Ribas
Àmbit: 4.7. Organització del grup Ajuntament (Ajuntament, organismes autònoms i
empreses municipals)
4.7.7. Millorar l'eficiència d'Aigües de Mataró, S.A. (AMSA) i Mataró Energia Sostenible, S.A.
(MESSA) i coordinar les activitats d'aquestes companyies amb la resta de serveis de
l'Ajuntament. Realitzar un pla estratègic de negoci de MESSA per assegurar-ne la viabilitat.
4.7.7.1. Millora continuada de la xarxa d'abastament. Manteniment de les instal.lacions per
garantir el rendiment
Lluis Santcliment Alcaraz
4.7.7.2. Qualitat de l'aigua. Qualitat en la gestió del servei. Qualitat en atenció al client
Lluis Santcliment Alcaraz
4.7.7.3. Actualització del pla de negoci de MESSA i estudi de viabilitat a mig i llarg termini
Lluis Santcliment Alcaraz
4.7.8. Vetllar pel compliment del Pla Director d'Inversions d'Aigües i Clavegueram sempre que
les possibilitats financeres de les companyies i l'Ajuntament ho permetin, sempre dins del marc
del contracte de programa anual aprovat per l'Ajuntament.
4.7.8.1. Evolució i execució de les actuacions previstes en el Pla Director de l'Aigua de
Mataró (PDAM).
Lluis Santcliment Alcaraz
4.7.8.2. Evolució i execució de les actuacions previstes en el Pla Director del Clavegueram
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(PDCLAV).
Lluis Santcliment Alcaraz
Àmbit: 4.8. Recursos Humans
4.8.2. Elaborar i/o millorar nous plans, procediments, protocols i eines de RRHH, amb la
col·laboració dels agents socials.
4.8.2.1. Elaborar el pla d'igualtat intern de l'Ajutnament
Mercedes Baeza Garcia
Carlos García Oquillas
Virgínia Valero Amorós
4.8.2.2. Elaborar el pla de mobilitat del personal de l'Ajuntament
Virgínia Valero Amorós
Jordi Catarina Solano
4.8.2.3. Elaborar unes noves bases de provisió.
Anna Maria Molist Bordas
Mercedes Baeza Garcia
4.8.3. Aprovar i executar el Pla de Formació del mandat i l'execució de la programació anual.
4.8.3.1. Fomentar entre el personal de l'Ajuntament el coneixement de la llengua catalana
de signes, mitjançant el finançament de la seva participació en cursos de formació. *Relacionat
amb una proposta del Consell de Benestar Social.
Anna Maria Molist Bordas
4.8.5. Millorar l'equitat, la mobilitat i la recol·locació dels treballadors.
4.8.5.1. Estudi i diagnosi de l'impacte sobre els llocs de treball municipals de la integració i
les noves normatives sobre condicions laborals en termes d'equitat i funcions.
Virgínia Valero Amorós
Anna Maria Molist Bordas
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Zona
EIX 5: MATARÓ SEGURA
Àmbit: 5.1. Seguretat Ciutadana
5.1.1. Actuar de forma més contundent contra els actes d'incivisme, amb una revisió de
l'ordenança per poder fer-la més efectiva en la seva aplicació, per adequar-la i poder incidir de
manera decisiva i enèrgica contra les conductes incíviques. * Relacionat amb una proposta del
Consell de Seguretat i Prevenció.
5.1.1.1. Regular noves conductes i modificar l'Ordenança de Civisme, en el marc del Pla de
policia més pròxima i ciutat més cívica i segura.
Mateo Sánchez Reyes
Nonis Massaguer Ferrer
5.1.3. Revisar, atesa la nova realitat socioeconòmica de la ciutat, el Pla Estratègic de la
Policia Local aprovat fa uns anys.
5.1.3.1. *** Elaborar un nou Pla Estratègic de la policia per als propers anys tenint en
compte la nova situació socioeconòmica i prenent com a eixos la policia de proximitat i la
modulabilitat en funció de les variables delictuals canviants.Potenciar aquesta vocació de servei
en funció de les variables amb un marc de recursos humans no rígid. Així com també la
proximitat, física i a través de les xarxes socials (Tw, FB, Whatshapp...) com a element de relació
tant per rebre avisos com per a difondre alertes, riscos, consells i generar empatia amb la
ciutadania.
Mateo Sánchez Reyes
5.1.4. Incrementar la presència policial de carrer en aquells barris a on sigui més necessari.*
Relacionat amb una proposta del Consell de Seguretat i Prevenció.
5.1.4.1. Adquirir 2 cotxes patrulles per a renovació en el marc del Pla de policia més
pròxima i ciutat més cívica i segura.
Mateo Sánchez Reyes
5.1.4.2. Adquirir material de transmissions per renovació, en el marc del Pla de policia més
pròxima i ciutat més cívica i segura.
Mateo Sánchez Reyes
5.1.4.3. Aplicar el pla de contingència del Pla Específic de Barris per part de la Policia de
Catalunya, en el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i segura. *Relacionat amb
una proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador i del Consell de Seguretat i
Prevenció.
Ajuntament de Mataró
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Mateo Sánchez Reyes
5.1.4.4. Instal.lar la primera fase de càmeres de seguretat a les vies i llocs amb més
afectació d'inseguretat, en el marc del Pla de policia més pròxima i ciutat més cívica i segura.
Mateo Sánchez Reyes
5.1.4.5. *** Ampliar el nombre de districtes de la Policia de Barri de 5 a 10. *Relacionat amb
una proposta del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista Alegre-Camí de la Serra, del Consell
Territorial de Via Europa-la Llàntia i del Consell de Seguretat i Prevenció.
Mateo Sánchez Reyes
5.1.4.6. *** Cobrir, durant el 2014, totes les places vacants d’agents i caporals a la Policia
Local.
5.1.4.7. *** Activar un pla d'actuació contra l'alarma social derivada dels delictes de robatori
en interior d'habitatges.
Mateo Sánchez Reyes
5.1.5. Promoure els serveis conjunts entre la Policia Local i el Cos dels Mossos d´Esquadra i
altres cossos de seguretat. * Relacionat amb una proposta del Consell de Seguretat i Prevenció.
5.1.5.1. Realitzar operatius conjunts per a la reducció de la venda no sedentària il.legal,
especialment al mercat del polígon de Pla d'en Boet, en el marc del Pla de policia més pròxima i
ciutat més cívica i segura.

Sudoest

Mateo Sánchez Reyes
5.1.18. Perseguir els responsables de deposicions canines a la via pública.
5.1.18.1. Realització de campanyes periòdiques distribuïdes durant tot l'any de "Gossos a
la via pública". *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista AlegreCamí de la Serra, del Consell Territorial de Via Europa-la Llàntia i del Consell Territorial de
Cerdanyola.
Mateo Sánchez Reyes
Àmbit: 5.2. Protecció civil
5.2.1. Mantenir i actualitzar els plans municipals de protecció civil i autoprotecció d'edificis de
titularitat municipal davant situacions d'emergència, incrementant els plans de difusió i de
sensibilització de tots els veïns, amb simulacres d'avaluació i millora.
5.2.1.1. Elaborar els plans d'autoprotecció dels edificis del Teatre Monumental i les
biblioteques Pompeu Fabra i Antoni Comas, en el marc del Pla de seguretat en edificis
municipals.
Carlota Dicenta Mira
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5.2.1.2. Instal.lar desfibril.ladors semi-automàtics en els edificis municipals que disposi la
normativa, en el marc del Pla de seguretat en edificis municipals.
Carlota Dicenta Mira
5.2.1.3. Assegurar la realització del simulacre anual als centres públics municipals que
tenen pla d'autoprotecció. *Proposta del Consell de Seguretat i Prevenció.
Carlota Dicenta Mira
5.2.2. Coordinar amb les urbanitzacions l'execució de les mesures d'autoprotecció
obligatòries.
5.2.2.1. Construir una bassa d'aigua per abastament dels helicòpters de bombers en la lluita
contra les incendis forestals, en el marc del Pla de prevenció d'incendis forestals. Condicionada a
consignació pressupostària.
Carlota Dicenta Mira
5.2.2.2. Elaborar els plans d'autoprotecció de les urbanitzacions de Can Vilardell, Les
Sureres i La Fornenca en el marc del Pla de prevenció d'incendis forestals.

Nord

Carlota Dicenta Mira
Àmbit: 5.3. Seguretat Viària
5.3.6. Implementar mesures de reducció de velocitat i d'ordenació del trànsit.
5.3.6.1. Estudiar la regulació semafòrica a la cruïlla de ronda president Tarradellas amb els
carrers Carlemany i Germà Doroteu, a l'alçada de l'aparcament del Sorrall.

Cerdanyola

Ferran Angel García
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Zona
EIX 6: MATARÓ DELS VALORS, L'ENSENYAMENT I EL CONEIXEMENT
Àmbit: 6.1. L'administració de l'ensenyament
6.1.1. Participar, conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament
de la Generalitat, en la planificació i coordinació educativa, explicitant-ne els objectius i els
compromisos a curt, mitjà i llarg termini per mitjà de la taula mixta de planificació. * Relacionat
amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola.
6.1.1.1. Promoure la participació de la ciutat i de la comunitat educativa en la Planificació
escolar
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.1.1.2. Establir trobades periòdiques amb els SSTT de la Generalitat de Catalunya per tal
d'arribar a acords en temes comuns d'educació
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.1.2. Crear, en la mesura que ho permetin els pressupostos, els serveis que es considerin
oportuns per a la millora de la qualitat de l'ensenyament a la ciutat de Mataró, per a tots els nivells
d'edats.
6.1.2.1. Seguir potenciant i implementant en la mesura que ho permetin els pressupostos,
accions que incideixin especialment en la promoció de l'èxit escolar
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.1.2.2. Impulsar l'observatori de la qualitat de l'educació a Mataró per tal de tenir dades de
les etapes obligatòries i post obligatòries. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal
Escolar.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
Montserrat Gómez Fernández
6.1.2.3. *** Garantir la viabilitat econòmica de les escoles bressol, l'escola d'adults i l'escola
de música.
Emili Muñoz Martínez
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Josep Timoneda Mauri
6.1.4. Planificar, conjuntament amb els Serveis corresponents i amb els Serveis Territorials
del Departament d'Ensenyament, les millores dels centres atenent les necessitats
d'escolarització, seguretat, sostenibilitat i tenint en compte el Pla d´Accessibilitat Universal de la
Ciutat.
6.1.4.1. *** Desenvolupar el Pla de manteniment i millora de les instal·lacions escolars.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.1.4.2. Col·laborar en la coordinació entre el Servei d'Equipaments, reponsable del
manteniment, i els centres educatius.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.1.4.3. Fer el seguiment de les accions de vigilància i control, especialment en cap de
setmana i dies festius, en els centres educatius de la ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.1.4.4. *** Reclamar a la Generalitat la construcció dels nous centres escolars d’acord amb
la proposta de criteris de planificació escolar de mataró 2013/2020 que s’ha de formular al
departament d’Ensenyament, sorgida del procés participatiu sobre planificació escolar impulsat
pel govern i coordinat pel Consell Escolar Municipal.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
Àmbit: 6.2. Ensenyament de 0 a 3 anys
6.2.1. Ajustar l'oferta educativa i el model d'escoles bressol a les necessitats del moment per
tal de donar la millor resposta a les demandes de la societat.
6.2.1.1. Ajustar l'oferta de places en funció de la demanda de places de cada escola.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.1.2. Analitzar l'organització de les EB per tal d'ajustar al màxim el servei a les demandes
de la societat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
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6.2.1.3. Revisió dels criteris de puntuació per accedir a les escoles bressol.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.1.4. Estudiar la construcció d'un nou edifici en substitució l'actual Escola Bressol
Cerdanyola.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.2. Dinamitzar la participació de la comunitat educativa a les escoles bressol.
6.2.2.1. Coordinar i dinamitzar els Consells Escolars de les escoles bresol.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.3. Mantenir la qualitat educativa de l'etapa 0-3 potenciant la funció educativa i social com
a complement de la tasca familiar tot facilitant la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
6.2.3.1. Continuar la formació de les professionals de l'etapa 0-3, facilitant l'intercanvi de
bones pràctiques.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.3.2. Potenciar la difusió externa de la tasca de les escoles, a diferents nivells: famílies,
altres professionals, població en general.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.3.3. Continuar la tasca educativa i social dels espais Infants i Família, potenciant la seva
difusió i el treball conjunt amb altres serveis municipals.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.2.4. Reforçar el treball de les escoles bressol com a mitjà de detecció de problemàtiques
dels infants en col·laboració amb altres institucions de la ciutat.
6.2.4.1. Reforçar i consolidar els serveis de l'escola bressol pels menors amb situació de
risc, en col·laboració entre el Servei de Benestar Social i la Direcció d'Ensenyament. Continuar la
col.laboració amb institucions com DCIAP,EAIA,EAP,Benestar social amb la finalitat de fer un
bon treball de detecció de problemàtiques. *Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar
Social.
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Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
Àmbit: 6.3. Ensenyament obligatori
6.3.1. Treballar per aconseguir l'encaix de la llibertat d'elecció d'escola, el model educatiu, la
igualtat d'oportunitats i la cohesió social.
6.3.1.1. Col·laborar amb la Comissió de garanties d'admissió en l'acompanyament escolar
de les famílies d'alumnes amb NEE que ho requereixin i que es trobin en la franja d'escolarització
obligatòria
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.1.2. Mantenir la coordinació contínua amb la presidència de la comissió de garanties per
tal treballar temes relacionats directament amb la Comissió de garanties (detecció d'alumnes
amb NEE, repartiment alumnes NEE, dificultats derivades de les adjudicacions a centres llunyans
del domicili familiar,...)
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.2. Planificar, juntament amb el Departament d´Ensenyament, les necessitats educatives
del municipi per tal d'actualitzar el mapa escolar i equilibrar l'oferta escolar de la
ciutat.**Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar.
6.3.2.1. Planificar, juntament amb el Departament d'Ensenyament l'escolarització dels
infants residents a la ciutat, epecialment els que s'han d'incorporar a P3.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.2.2. Elaborar conjuntament amb el Departament d'Ensenyament, i en el marc de la taula
mixta de planificació, una nova proposta de mapa escolar pels propers anys.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.3. Potenciar l'aprenentatge de l'anglès durant l'ensenyament obligatori.
6.3.3.1. Donar suport, en alló que s'escaigui, a les actuacions dels centres i del
Departament d'Ensenyament en aquest camp
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
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6.3.4. Promocionar (juntament amb el Departament d´Ensenyament), la coordinació entre els
diferents centres de la ciutat per a l´intercanvi de bones pràctiques educatives amb la
col·laboració de totes les entitats educatives de la ciutat.
6.3.4.1. Promoure i donar suport, juntament amb el Departament d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a activitats de renovació pedagògica en els centres educatius de la
ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.4.2. Seguir mantenint la coordinació amb el Moviment Educatiu del Maresme pel que fa
a la potenciació i coordinació d'activitats de renovació pedagògica a la ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.4.3. Dissenyar un espai web a fi que les escoles puguin intercanviar les experiències
d'Aprenentatge i Servei que es duen a terme als centres escolars.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.5. Dinamitzar els organismes i els processos de participació de la comunitat educativa de
la ciutat.
6.3.5.1. Continuar dinamitzant el Consell Escolar Municipal fent que la Comissió Permanent
elabori les propostes a desenvolupar per tal de potenciar la participació.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.5.2. Millorar la coordinació entre els representants de la Direcció d'Ensenyament als
Consell Escolars del centres educatius de la ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.5.3. Potenciar el treball de la Comissió representativa institucional del PEE per tal de
dissenyar actuacions pròpies del PEE: promoció de l'èxit escolar, cohesió social i llengua
catalana. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola, del Consell
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència i del Consell de Benestar Social.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
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6.3.5.4. Col·laborar amb el Servei de Benestar Social en actuacions sobre la població
escolar amb entorn social i/o cultural desafovorit que puguin incidir en el millor rendiment escolar.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.5.5. Iniciar i desenvolupar el projecte pilot de Consell d'Infants en col·laboració amb els
Serveis de Benestar Social i Participació Ciutadana.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.5.6. *** Dissenyar accions, amb recursos i objectius avaluables, per tal de reduir el
fracàs escolar conjuntament amb els agents educatius que formen part del Consell Escolar
Municipal.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.6. Potenciar i col·laborar amb totes les propostes educatives orientades als joves en edat
escolar de la ciutat en l'àmbit de la salut, la cultura, l'esport i el lleure. **Relacionat amb una
proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.
6.3.6.1. Impulsar amb la resta de Serveis Municipals en la realització de propostes
educatives orientades als adolescents i altres escolars de la ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.6.2. Donar el màxim de difusió a les propostes educatives, entre els Centres educatius
de la ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.7. Dinamitzar els Camins Escolars per promoure la mobilitat segura i sostenible.
**Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana i del Consell
Municipal de Mobilitat.
6.3.7.1. Potenciar i col·laborar en les propostes de "Camins escolars" que sorgeixin als
centres escolars de la ciutat tenint en compte l'estudi redactat per la Diputació de Barcelona i fer
el seguiment de les actuacions realitzades. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial
del Centre-Eixample-Havana i del Consell Municipal de Mobilitat.
Emili Muñoz Martínez
Ajuntament de Mataró

Pàgina 54 de 105

Josep Timoneda Mauri
6.3.7.2. Realitzar el projecte de Camí Escolar a Cor de Maria i Tomàs Viñas condicionat a la
col.laboració de les AMPAS. *Proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana i del
Consell de Mobilitat.

Centre, Eixample, Habana/Cerdanyola

Josep Timoneda Mauri
Ferran Angel García
6.3.8. Continuar treballant per afavorir la formació de les famílies en diferents àmbits i la
cooperació entre AMPA.
6.3.8.1. Optimitzar els recursos que, des del Pla Educatiu d'Entorn, s'ofereixen a les AMPA
per tal de potenciar la formació de les famílies.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.8.2. Recollir i coordinar l'oferta municipal d'activitats adreçades a les famílies, fer-ne
difusió i facilitar la realització.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.3.10. Donar suport al Pla d'Acollida per afavorir la integració dels nouvinguts a l'escola.
6.3.10.1. Continuar amb la col·laboració i el suport a diferents serveis de l'Ajuntament per tal
d'afavorir la integració dels nouvinguts tant en el sistema educatiu com en la vida social de la
ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
Àmbit: 6.4. Formació postobligatòria
6.4.1. Desenvolupar una Formació Professional adequada i compatible amb les necessitats
derivades de l'entorn econòmic i social de Mataró. * Relacionat amb una proposta Consell de
Promoció Econòmica.
6.4.1.1. Fer reunions periòdiques amb els centres d'FP de la ciutat i el Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per tal de compartir experiències i elevar al
Consell de la FP les demandes i opinions que se'n derivin.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.2. Impulsar un bon treball en xarxa juntament amb tots els centres, organismes i entitats
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que incideixen, d'una manera o una altra en l'FP.
6.4.2.1. Fer reunions periòdiques amb els centres de la ciutat que tenen oferta de PQPI amb
la finalitat de compartir bones pràctiques educatives i posar sobre la taula aspectes en comú.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.3. Fomentar els convenis de col·laboració entre els centres educatius i les empreses de
l'entorn.
6.4.3.1. Donar suport a les accions previstes pels centres per tal de donar a conèixer la
formació professional als empresaris.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.3.2. Potenciar l'establiment de convenis de col·laboració entre els centres que
imparteixen Formació Professional i les empreses.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.4. Impulsar accions orientades a coordinar el món universitari mataroní amb els centres
educatius de la ciutat.
6.4.4.1. Eixamplar les relacions amb els centres educatius de Mataró i Maresme
organitzant i/o participant en actuacions conjuntes que puguin ser de l'interès tant pels estudiants
com pel professorat.

Maresme

Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
6.4.5. Impulsar programes de formació orientats a facilitar la inserció sociolaboral de
col·lectius amb especials dificultats.
6.4.5.1. *** Adequar l'oferta formativa (ocupacional, PQPI...) amb les noves necessitats
ocupacionals i de col·lectius (joves, aturats de llarga durada...).
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.5.2. Reforçar i potenciar programes específics (projectes singulars, ...) orientats a
facilitar la inserció sociolaboral de col·lectius amb especials dificultats. *Relacionat amb una
proposta del Consell Municipal Escolar.
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Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.6. Promoure accions encaminades a facilitar la formació i/o l'acreditació amb l'objectiu de
facilitar la inserció laboral.
6.4.6.1. Acollir als alumnes que ho sol·licitin al programa de mesures de flexibilitat de la FP
de l'Institut Miquel Biada.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.6.2. Facilitar en la mesura del possible, l'accés a cicles formatius reglats de persones
adultes que necessiten acreditar una formació professional determinada.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.6.3. Adequar l'oferta de places de l'escola d'adults a les necessitats del moment.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.7. Treballar conjuntament amb les escoles d'idiomes per aconseguir la expansió màxima
d'aquest potencial.
6.4.7.1. Mantenir contactes amb les escoles d'idiomes per tal d'estudiar la possibilitat de
col·laboració
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.8. Proporcionar als alumnes d'estudis postobligatoris una bona orientació acadèmica i/o
professional per tal d'incrementar el percentatge d'alumnes que realitzin estudis superiors.
6.4.8.1. Continuar amb la Setmana de la Informació i la orientació professional, i millorar la
coordinació amb el tecnocampus, per tal de donar a conèixer els itineraris i les convalidacions
entre els estudis d'FP i els graus universitaris.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.9. Establir col·laboracions entre els centres de Secundària i el TecnoCampus per tal de
donar-ne a conèixer l'oferta formativa.
6.4.9.1. Millorar la col·laboració del TCM en la planificació de la SIOP, per tal de planificar
activitats que s'ajustin a la demanda dels centres de secundària.
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Esther Cabrera Torres
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.4.9.2. Organitzar la jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer l'oferta formativa
del Tecnocampus.
Albert García Pujadas
6.4.9.3. Donar a conèixer el programa de beques socials als centres de secundària.
Albert García Pujadas
6.4.11. Impulsar la innovació educativa en els centres educatius de la ciutat. **Relacionat amb
una proposta del Consell Municipal Escolar.
6.4.11.1. Donar suport als centres educatius en els projectes que porten a terme per a
innovar en la metodologia emprada per a alumnes d'etapa postobligatòria.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
Àmbit: 6.5. Formació universitària
6.5.1. Treballar per bastir un nou model que possibiliti una millora substancial de la qualitat
docent, de la producció científica i intel·lectual i de llur contribució a l'economia productiva.
Impulsar un model de gestió mitjançant contractes programa.
6.5.1.1. Adequació dels equipaments i ampliació del fons bibliogràfic i audiovisual del CRAI
TCM a mesura que es vagin implantant noves titulacions.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.1.2. Consolidar la Unitat Tecno Didàctica com instrument d'innovació pedagògica.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.2. Fer del TecnoCampus Mataró Maresme un espai de formació i de recerca de qualitat i
de referència internacional, fent que sigui un pol d'atracció de talent, estudiants, professors i
d'investigadors valuosos, de centres de recerca i d'empreses innovadores. Hem de treballar i
competir per tenir els millors.
6.5.2.1. Completar el procés d'adscripció única a la Universitat Pompeu Fabra de les tres
escoles universitàries situades al Tecnocampus
Jaume Teodoro Sadurní
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6.5.2.2. Desenvolupament i millora contínua dels graus i màsters actuals.
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
6.5.2.3. Potenciar i promocionar els centres universitaris TCM, a través de l'organització
d'actuacions que donin prestigi a l'organització.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.2.4. Promoure l'emprenedoria com a àmbit transversal i diferencial del Tecnocampus.
Executar l'itinerari d'emprenedoria universitària, Innoemprèn Universitari.
Albert García Pujadas
6.5.2.5. Promoure la digitalització de l'educació, a través del desenvolupament de cursos
oberts massius online, campus virtual, desenvolupament de programes formatius en formats no
presencials i a través de la innovació pedagògica.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.3. Promoure la transferència tecnològica entre les nostres universitats, els centres de
recerca i les empreses. Cal tancar l'escletxa que separa la capacitat d'innovació de la seva difusió
i aplicació a les empreses.
6.5.3.1. Posar en valor els grups de recerca i transferència de coneixement de
Tecnocampus
Marcos Faúndez Zanuy
Léonard Janer Garcia
6.5.3.2. Potenciar la incorporació de TCM en les xarxes de centres de transferència i
recerca reconegudes a nivell nacional i internacional.
Marcos Faúndez Zanuy
Léonard Janer Garcia
6.5.3.3. Desenvolupar el programa "Innoempren Printed Electronics", realitzat conjuntament
entre Tecnocampus i CETEMMSA, que té com a objectiu millorar l'aplicabilitat al mercat de la
tecnologia Printed Electronics. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció
Econòmica.
Albert García Pujadas
6.5.4. Internacionalitzar el TecnoCampus i promoure la cultura de la mobilitat estudiantil dins
la universitat. Internacionalitzar els programes docents i atraure estudiants. Garantir el
coneixement i l'ús, oral i escrit, de l'anglès i d'altres llengües en tots els nivells universitaris. Un
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pla d'internacionalització específic, per a la captació d'estudiants en àrees geogràfiques de parla
hispana.
6.5.4.1. Establir convenis amb universitats i centres universitaris internacions que tinguin
les mateixes finalitats de TCM.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.4.2. Impulsar i incentivar les estades de professorat de TCM en centres universitaris
internacionals.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.4.3. Incorporar l'ús de l'anglès en la docència de TCM.
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.4.4. Incorporar l'anglès en el material de comunicació del TCM
Albert García Pujadas
6.5.4.5. Potenciar els cursos d'idiomes que TCM ofereix a través del Programa
d'Ensenyament d'Idiomes
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
6.5.5. Apostar per la qualitat docent universitària incentivant la innovació docent, promovent
avaluacions internes i externes i facilitant els incentius pertinents per a l'estímul de les millores en
els resultats.
6.5.5.1. Promoure les acreditacions per les agències de qualitat competents entre el
professorat del TCM.
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
6.5.5.2. Promoure la contractació de professorat doctor i acreditat per les agències de
qualitat competents del TCM.
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
6.5.6. Incrementar la visibilitat internacional en recerca i establir indicadors per mesurar la
qualitat de la internacionalització en les àrees prioritàries de recerca.
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6.5.6.1. Potenciar les accions internacionals en els grups de recerca i transferència de
coneixement pel TCM.
Marcos Faúndez Zanuy
Léonard Janer Garcia
6.5.7. Establir diàleg amb la Generalitat, amb l'objectiu de fer polítiques actives en la qualitat
universitària.
6.5.7.1. Treballar els models de qualitat universitària de les universitats adscrites als
centres universitaris Tecnocampus
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.9. Disposar d'una política de beques i ajuts per recompensar l'esforç.
6.5.9.1. Dispoar de programes de beques i ajuts pels estudiants del TCM per tal que aquells
estudiants amb difiicultats econòmiques però amb un bon expedient acadèmic puguin accedir als
centres universitaris Tecnocampus.
Marcos Faúndez Zanuy
Esther Cabrera Torres
Montse Vilalta Ferrer
6.5.12. Promoure la relació i la integració del Tecnocampus a la ciutat mitjançant la celebració
de diferents actes i esdeveniments.
6.5.12.1. Desenvolupar la universitat d'estiu, un esdeveniment acadèmic al juliol, obert i
participatiu, que acosti TCM a la ciutat amb el lema "Mataró, ciutat universitària".
Jaume Teodoro Sadurní
6.5.12.2. Organtizar, de forma conjunta amb l'Associació d'estudiants del Tecnocampus, la
segona edició de la festa universitària UniSantes.
Jaume Teodoro Sadurní
Àmbit: 6.6. Ensenyament al llarg de la vida
6.6.1. Facilitar l'accés de totes les persones als beneficis de l'ensenyament en els diferents
graus i modalitats, a partir de la igualtat d'oportunitats i del principi d'equitat.
6.6.1.1. Difondre la oferta de formació per a persones adultes a la ciutat, per tal de que en
tinguin coneixement i informació, totes aquelles persones que són susceptibles de beneficiar-se'n
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.6.2. Adequar i racionalitzar l'oferta de cursos de formació d'adults, especialment en llengua
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catalana i tecnologies.
6.6.2.1. Fer un recull de la oferta que fa la ciutat, per tal de detectar-ne mançances i
solapaments
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.6.3. Dinamitzar activitats de formació permanent.
6.6.3.1. Continuar amb les activitats obertes a tothom i amb cost eficient al centre de
formació permanent de Tres Roques.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.6.3.2. Fer un seguiment de les programacions de les activitats que puguin representar
alternatives formatives per a persones majors de 40 anys. *Proposta del Consell Municipal
Escolar.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.6.4. Vetllar per l´ús del català en els diferents àmbits promovent accions formatives per
aconseguir-ho.
6.6.4.1. Vetllar per l'ús del català a totes les escoles d'adults, i treballar el tema des de la
coordinació amb el Departament d'Ensenyament
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
Àmbit: 6.7. Ensenyaments artístics
6.7.2. Vetllar per la consolidació dels estudis de música.
6.7.2.1. Revisar, fer el seguiment i avaluar l'aplicació del Reglament de Règim Intern i el
Projecte Curricular de l'Escola Municipal de Música.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.7.2.2. Consolidar el model de centre i de gestió de l'escola.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.7.2.3. Seguir adaptant els espais de l'Escola Municipal de Música per adequar-los als
Ajuntament de Mataró
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ensenyaments que imparteixen. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.7.3. Treballar per disposar d'estudis superiors de música.
6.7.3.1. Preparar des de l'Escola Municipal de Música per a les proves d'accés a estudis
superiors.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.7.4. Impulsar accions coordinades amb els agents culturals de la ciutat.
6.7.4.1. Consolidar la col·laboració d'agents culturals en les activitats relacionades amb el
teatre, cinema, música, dansa, etc, a les escoles.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.7.5. Impulsar l'Aula de Teatre i els estudis de dansa per incorporar els alumnes al món
cultural projectant-ne el retorn a la riquesa cultural de la ciutat.
6.7.5.1. Estudiar la viabilitat d'executar els estudis de grau superior de tècniques teatrals
per a l'actuació en viu i als mitjans audiovisuals.

Maresme

Esther Merino Tarafa
Àmbit: 6.8. Educació en valors
6.8.1. Fomentar accions encaminades a reforçar la cultura i l'educació en valors com ara:
l'esforç, la convivència, el respecte, la solidaritat, la cooperació, la responsabilitat i el compromís,
entre d'altres.
6.8.1.1. Potenciar i consolidar les experiències que treballin amb la metodologia APS.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.8.2. Impulsar les polítiques i les activitats de dinamització i participació educativa
relacionades amb el coneixement de l'entorn, la salut, el lleure, la cultura, el medi ambient, la
qualificació professional i laboral, l'esport, l'exclusió social i totes les que es considerin oportunes.
6.8.2.1. Promoure i col·laborar, amb altres administracions o serveis de l'Ajuntament, en la
implementació d'activitats de dinamització i de participació educativa relacionades amb temes
d'educació en valors.
Emili Muñoz Martínez
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Josep Timoneda Mauri
6.8.3. Afavorir l'ús social dels espais escolars per a les activitats de barri i de la ciutat.
6.8.3.1. Elaborar un "mapa" actual de l'ús social dels centres, i revisar els protocols al
respecte.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.8.4. Potenciar la innovació i la recerca entre els joves.
6.8.4.1. Executar el programa de foment de vocacions tecnològiques XNERGIC.
Albert García Pujadas
6.8.4.2. Donar suport a activitats ciutadanes que surten a iniciativa d'altres institucions i que
potenciïn la innovació i la recerca entre els estudiants de la ciutat.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.8.4.3. Promoure i donar suport a activitats relacionades amb l'emprenedoria, el
cooperativisme, el treball per projectes, i als diversos projectes educatius singulars d'èxit que
promoguin les escoles. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar.
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
6.8.5. Vetllar pel coneixement del país promovent l'educació en el lleure i el respecte i l'estima
pel medi natural.
6.8.5.1. Consolidar les activitats escolars en el medi natural i a l'entorn i impulsar les
activitats d'educació medio-ambientals a les escoles
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
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Zona
EIX 7: MATARÓ SALUDABLE I ESPORTIVA
Àmbit: 7.1. Salut Pública
7.1.1. Fomentar l'educació i la promoció de la salut mitjançant la prevenció especialment en
l'àmbit educatiu.
7.1.1.1. Oferir informació, suport i prestec de materials relacionats amb la protecció i
promoció de la salut
Carlos García Oquillas
7.1.1.2. Potenciar l'ensenyament dels primers auxilis des de l'etapa de primària a les
escoles de la ciutat. *Proposta del Consell de Seguretat i Prevenció.
Carlota Dicenta Mira
7.1.2. Col·laborar amb els centres de la xarxa assistencial, en l'elaboració i la difusió de
campanyes de salut.
7.1.2.1. Organització de la 12º edició del Curs de consell alimentari adreçat a professionals
de l´àmbit de la salut
Carlos García Oquillas
7.1.3. Difondre programes de prevenció de les drogodependències entre la població jove.
7.1.3.1. Coordinació de la comissió tècnica del Pla Municipal de Drogodependències
Carlos García Oquillas
7.1.3.2. Realitzar accions preventives entre la població jove. *Proposta del Consell de Salut
Pública.
Carlos García Oquillas
7.1.3.3. Seguiment del protocol de drogodependències i detecció de problemes de consum
de drogues en centres d´educació secundària
Carlos García Oquillas
7.1.3.4. Seguiment del Programa d´intercenvi de xeringues i del Protocol d´actuació davant
la detecció de zones de consum
Carlos García Oquillas
7.1.4. Incorporar l'àmbit de la salut com un concepte transversal en tota l'actuació de
l´Ajuntament.
7.1.4.1. Redacció d´un nou Pla de Salut. *Relacionat amb una proposta del Consell de
Ajuntament de Mataró
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Salut Pública. (Acció 7.1.4.1. de PAM 2013).
Carlos García Oquillas
7.1.5. Difondre programes d'educació sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual.
7.1.5.1. Implementar el programa "Coneix, respecta i estima" adreçat als alumnes d´ESO.
*Relacionat amb una proposta del Consell d'Igualtat Dona-Home.
Carlos García Oquillas
Emili Muñoz Martínez
7.1.6. Difondre programes d'alimentació saludable i activitat física.
7.1.6.1. Organització de les 12 edició de les Jornades de Salut i Alimentació
Carlos García Oquillas
7.1.6.2. Desenvolupament del programa "Destí i Salut, Inverteix en el teu futur" en
col.laboració amb la universitat Ramón Llull- Fundació Blanquerna
Carlos García Oquillas
7.1.6.3. desenvolupar actuacions de promoció de l´activitat física entre la gent gran
Carlos García Oquillas
Pere Robert Font
7.1.7. Col·laborar amb entitats i fundacions per enfortir les associacions de suport a malalts i
els seus familiars.
7.1.7.1. Oferir suport tècnic i econòmic per al desenvolupament de projectes i actuacions
impulsats per entitats de suport a malalts i als seus familiars
Carlos García Oquillas
7.1.8. Participar en la presa de decisions del Consell Territorial de la Salut del Maresme.
7.1.8.1. Fer seguiment pel compliment dels estandars de qualitat assitencials a l´Hospital de
Mataró i a l´assitència primària. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial CireraMolins-Vista Alegre-Camí de la Serra i del Consell de Salut Pública.
Carlos García Oquillas
7.1.10. Vetllar per les obres de reforma i actualització dels Centres d'Atenció Primària Ronda
Prim i Cirera Molins i mantenir el Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Camí del Mig.
7.1.10.1. Crear una Taula de treball en el marc del Consell municipal de Salut Pública per
realitzar el seguiment de l´atenció primària. *Proposta del Consell de Salut Pública.
Carlos García Oquillas
7.1.10.2. *** Sol•licitar a la Generalitat que es realitzi un estudi en profunditat de l’estat de
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les instal•lacions i dependències dels CAPs de la ciutat (CAP La Riera – Àrea 1, CAP Mataró
Centre – Àrea 2, CAP Rocafonda-Palau – Àrea 3, CAP Cirrera–Molins – Àrea 4, CAP Ronda
Cerdanya – Àrea 5, CAP El Maresme-Camí del Mig i Rda. Prim – Àrees 6 i 7) i les reformes i/o
ampliacions que requereixen per donar un servei de qualitat i instar Govern de Catalunya a fer les
previsions pressupostàries necessàries.

Palau, Santes-Escorxador/
Centre, Eixample, Habana/Sudoest

Carlos García Oquillas
7.1.11. Promoure la responsabilitat ciutadana pel que fa a la tinença d'animals domèstics.
7.1.11.1. Redacció i aprovació d´una orenança municipal per a la tinença responsable dels
animals
Carlos García Oquillas
7.1.11.2. Desenvolupament d´accions de sensibilització per a la tinença responsable dels
animals
Carlos García Oquillas
7.1.12. Fer el control i el seguiment dels riscos de salut ambiental (aire, aigua, plagues,...).
7.1.12.1. Ampliació el servei de control de plagues per garantir una intervenció planificada i
adaptada al territori (Acció 7.1.12.1. de PAM 2013).
Carlos García Oquillas
tigre

7.1.12.2. Redacció i aprovació de l'Ordenança municipal de prevenció i control del mosquit
Carlos García Oquillas

7.1.12.3. Increment dels recursos d´inspecció de salubritat vinculat als programes de suport
a les comunitats de veïns
Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
7.1.12.4. Increment dels recursos del programa integral de prevenció, inspecció i control de
legionel.losi.
Carlos García Oquillas
7.1.12.5. Increment dels programa de prevenció, inspecció i control dels risc sanitari a
piscines d´ús públic i aïgues de consum humà
Carlos García Oquillas
7.1.13. Fer el control i el seguiment dels riscos de salut alimentària (establiments alimentaris i
aliments).
7.1.13.1. Incrementar els recursos destinats al programa de seguretat alimentària
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Carlos García Oquillas
7.1.13.2. Increment del número d´inspeccions i control d´establiments alimentaris
Carlos García Oquillas
7.1.13.3. Desenvolupar accions de capacitació dels operadors per promoure els plans
d´autocontrol als establiments sanitaris
Carlos García Oquillas
7.1.13.4. Desenvolupament d´un servei d´assessorament en l´àmbit de la seguretat
alimentària per a les noves activitats
Carlos García Oquillas
7.1.14. Elaborar i disposar de protocols per fer front a riscos potencials de salut.
7.1.14.1. Elaborar un mapa de risc de plagues de la ciutat per millorar la planificació de les
intervencions de salut ambiental
Carlos García Oquillas
7.1.14.2. Revisió i desenvolupament de protocols de seguiment i control del risc sanitari en
l´àmbit de la prevenció de legionel.losi
Carlos García Oquillas
7.1.14.3. Elaboració d´un registre sanitari d´establiments de tatoo i pircin
Carlos García Oquillas
Àmbit: 7.2. Consum
7.2.2. Difondre la informació necessària per tal que la població, adults i escoles, coneguin les
condicions de seguretat dels productes i les condicions en les quals han d'adquirir els béns de
consum.
7.2.2.1. Creació d´una web de l´Oficina Municipal d´Informació al Consumidor
Carlos García Oquillas
Ana Villaverde Valle
7.2.2.2. Potenciar la informació en l´àmbit dels drets del consumidors a través de les xarxes
socials
Carlos García Oquillas
Ana Villaverde Valle
7.2.2.3. Col.laboració amb Mataró Ràdio per a la inclusió de continguts sobre drets dels
consumidors a la seva programació
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Carlos García Oquillas
Mei Ros Gener
7.2.2.4. Implementar campanyes d´informació als consumidors en coordinació amb
l´Agència catalana de Consum i Diputació de Barcelona. *Relacionat amb una proposta del
Consell Municipal de Consum.
Carlos García Oquillas
7.2.3. Potenciar el servei de consum com a mecanisme de defensa i protecció dels
consumidors.
7.2.3.1. Mantenir el dispositiu d´atenció i orientació a les persones afectades per l´adquisició
de participacions preferents
Carlos García Oquillas
7.2.3.2. Reformular els sistemes de gestió i tramitació de l´OMIC per agilitzar l´atenció de
consultes i la tramitació de queixes i denúncies
Carlos García Oquillas
7.2.3.3. *** Preferents: Seguiment a través de l’OMIC del procés d'arbitratge per a les
persones afectades.
Carlos García Oquillas
7.2.4. Comprovar els incompliments en matèria de consum i fer els tràmits corresponents per
garantir la seguretat i la protecció dels consumidors.
7.2.4.1. Desenvolupament d´un programa d´inspecció en l´àmbit de consum en coordinació
amb l´Agència Catalana de Consum i la diputació de Barcelona. *Relacionat amb una proposta
del Consell Municipal de Consum.
Carlos García Oquillas
7.2.5. Facilitar el procediments per arribar a acords en conflictes relacionats amb el consum
per mitjà de les Juntes Arbitrals.
7.2.5.1. Realització d´una campanya per a la promoció de l´adhesió a la Junta Arbitral de
Consum
Carlos García Oquillas
7.2.6. Difondre el coneixement en sectors econòmics del Codi de Consum.
7.2.6.1. Elaboració d´accions de divulgació del Codi de Consum en coordinació amb el
Consell municipal de Consum i els agents econòmics. *Relacionat amb una proposta del Consell
Municipal de Consum.
Carlos García Oquillas
Ajuntament de Mataró
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Àngel Remacha Grimal
Àmbit: 7.3. Esports
7.3.1. Reconèixer la iniciativa associativa com a pilar de l'esport mataroní.
7.3.1.1. Mantenir les subvencions de concurs public pels diferents conceptes, ajustats als
barems de valoració al tercer any i darrer del canvi de sistema.
Salvador Grabolosa Comas
7.3.4. Enfortir la campanya “Junts per l'esport de Mataró”, amb la col·laboració dels mitjans de
comunicació locals.
7.3.4.1. Establir els criteris per formar part de la "Campanya Junts per l' Esport"
Pere Robert Font
7.3.5. Desenvolupar el Pla d'Esponsorització de l'esport de Mataró.
7.3.5.1. Facilitar eines als clubs i a les entitats esportives per la recerca de patrocinadors i
per la millora de la seva imatge coportativa a traves de les xarxes socials.
Pere Robert Font
7.3.7. Oferir programes i serveis esportius pel foment i la pràctica de l'esport de lleure
individual i col·lectiu.
7.3.7.1. Continuar amb les accions de promoció de la piscina municipal per fidelitzar els
actuals usuaris i captar-ne de nous.
Anna Pujol Mirón
7.3.8. Impulsar i col·laborar en l'organització d'activitats esportives que donin rellevància a la
ciutat en relació amb la pràctica esportiva.
7.3.8.1. Fer de l'esport un motor econòmic al territori, conjugant empresa, innovació
tecnològica i pràctica esportiva.
Albert García Pujadas
7.3.9. Incloure activitats esportives populars en actes festius i culturals de la ciutat.
7.3.9.1. Elaborar el calendari d' actes esportius relacionant-lo amb les festes de barri i de
carrer
Mayra Botey Plana
7.3.10. Reforçar la pràctica de l'esport a l´escola i fomentar l'esport de base.
7.3.10.1. Realitzar una jornada sobre la millora de la competció dels Jocs Escolars de
Mataró
Mayra Botey Plana
Ajuntament de Mataró
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7.3.10.2. Fer un treball de reforç i increment de l' esport a secundaria amb els diferents
agents implicats. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Igualtat Dona-Home.
Mayra Botey Plana
7.3.10.3. Visualitzar a través de pancartes als equipaments les activitats dels Jocs Escolars.
*Proposta del Consell Municipal d'Esports.
Mayra Botey Plana
7.3.14. Crear espais per facilitar el jòguing i el passeig. Millorar els senders existents, tant per
als caminant com per als de BTT.
BTT

7.3.14.1. En funció de la disponibilitat economica , adequar els senders pels circuits de la
Pere Robert Font

7.3.17. Facilitar a clubs i entitats esportives la gestió o la cogestió d'equipaments esportius
municipals, sempre que es garanteixi el manteniment correcte de la instal·lació i l'accés públic a
clubs i esportistes.
7.3.17.1. Redactar i atorgar un nou model de Llicdencies d' us per les pistes muncipals de
petanca.
Salvador Grabolosa Comas
7.3.18. Promoure entre els usuaris l'ús sostenible i responsable de les instal·lacions
esportives.
7.3.18.1. Continuar amb les campanyes de civisme i estalvi energètic a les instal.laciosn
esportives municipals.
Pere Robert Font
7.3.18.2. Realitzar convenis per l' us de les pistes polisportives escolars per part dels
diferents col.lectius esportius.
M. Teresa Saborido Badia
máx.

7.3.18.3. Aplicació del programa de bones pràctiques d' estalvi energètic - Euronet 50/50
Anna Pujol Mirón

7.3.18.4. Redactar un nou reglament d' us de les isntal.lacions esportives muncipals de
comú acord amb les entitats.
M. Teresa Saborido Badia
7.3.18.5. Redactar una normativa actualitzada per la sol.licitud de les instal.lacions
esportives municipals.
Ajuntament de Mataró
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M. Teresa Saborido Badia
7.3.19. Garantir el manteniment i la millora de les instal·lacions esportives municipals.
7.3.19.1. Millora dels serveis del gimnàs de la Piscina Municipal en funció de la
disponibilitat económica.
Anna Pujol Mirón
7.3.19.2. *** Continuar desenvolupant el Pla de manteniment i millora de les instal·lacions
esportives.
Salvador Grabolosa Comas
7.3.19.3. Redactar un pla de manteniment especific dels camps municipals de gespa
artificial amb el suport de la diputació de Barcelona .
Salvador Grabolosa Comas
7.3.19.4. *** Estudi i definició del projecte de nous vestidors al camp de futbol de Cirera un
cop assegurada la viabilitat tècnica de l'actuació.

Nord

Pere Robert Font
7.3.20. Redactar el projecte executiu de la instal·lació de gesta artificial al camp de futbol de
Vista Alegre-Molins tal com es va acordar al ple municipal (en funció de la disponibilitat
pressupostària). *Proposta Consell d'Esports.
7.3.20.1. *** Presentació i aprovació, si s'escau, del projecte d'instal·lació de gespa artificial
al camp de futbol de Molins-Vista Alegre redactat pels serveis municipals.

Nord

Pere Robert Font

Ajuntament de Mataró

Pàgina 72 de 105

Zona
EIX 8: MATARÓ SOCIAL I INTEGRADORA
Àmbit: 8.1. Benestar Social
8.1.1. Oferir serveis de suport a persones i famílies en diferents situacions de risc social.
8.1.1.1. Implementació del projecte de capacitació personal i social adreçat a persones en
situació de vulnerabilitat social
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.1.2. Creació de tallers de consum responsable per a les persones beneficiaris de
prestacions econòmiques d'urgència social en concepte de subministraments
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.1.3. Elaboració del projecte Apropa't a la xarxa per a persones amb dificultats d' inserció
social i laboral
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.1.4. Inici del procés d'unificació del servei d'informació i primera acollida de l'OSAI i
l'Agencia d'atenció a les dependències.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.1.5. Manteniment de les sessions grupals dirigides a famílies amb adolescents en risc
d'exclusió social
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.1.6. *** Donar suport psicològic a persones en situació límit amb l'articulació de
mecanismes amb la Fundació Hospital.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.2. Potenciar programes de suport, promoció i participació social.
8.1.2.1. Reformulació del projecte Club social per adequar-lo a les noves necessitats
socials.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.2.2. Reformulació del projecte de pisos amb suport socioeducatiu per adequar-lo a les
noves necessitats socials
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.2.3. Elaboració d'un cataleg dels serveis i programes realitzats per les entitats socials
per a l'atenció a les persones amb dificultats d' inserció social i laboral, dirigit al teixit empresarial
Ajuntament de Mataró
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de la ciutat. *Proposta del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
Montserrat Gómez Fernández
8.1.2.4. *** A partir de l'Observatori de la crisi a la ciutat, crear un nou Pla de Promoció
Social per a 2014 en col·laboració amb la Taula de Promoció com a eina per a detectar els
principals riscos i col·lectius en situació de vulnerabilitat i dissenyar alternatives consensuades
amb les entitats del tercer sector.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.3. Fomentar la igualtat d'accés de tota la població als ajuts socials i canalització justa i
adequada d'aquests recursos.
8.1.3.1. Sessions grupals d' informació i sensibilització en relació a la xarxa de serveis i
prestacions dels serveis socials municipals.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.4. Intensificar la col·laboració entre l'administració i les entitats socials per racionalitzar i
potenciar el rendiment dels recursos disponibles.
8.1.4.1. Formalització de circuits estables de coordinació amb les entitats i serveis de la
Taula de Promoció social.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.4.2. Unificació dels recursos destinats a la distribució d'aliments solidaris per garantir la
equitat així com la correcte conservació i emmagatzematge.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.4.3. Participació en la creació del model col.laboratiu entre serveis socialsi salut per
l'atenció a les persones amb malalties cròniques.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.4.4. Col.laboració amb la Diputació de Barcelona per el desplegament de programes
específics adreçats a la gent gran fràgil i persones amb dependències (Acció 8.1.4.1. de PAM
2013).
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.5. Intervenir en el marc de les polítiques socials i protocols establerts amb els menors en
risc d'exclusió. * Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar Social i Gent Gran.
8.1.5.1. Millora del protocol per a la prevenció de la mutilació genital femenina en l'àmbit de
la infància.
Assumpció Muñoz Guerrero
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8.1.6. Desenvolupar protocols per a la prevenció dels maltractaments a la gent gran, i especial
atenció a la infància i la lluita contra el maltractament infantil.
8.1.6.1. Creació de l'observatori de ciutat vers els maltractaments a la gent gran
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.8. Fer atenció especial als menors en risc d'exclusió.
8.1.8.1. Sol.licitud a la Direcció General d'Atenció a la Infància el projecte "Mi família
m'acull"
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.8.2. Creació de la comissió d'igualtat d'oportunitats vers la infància en el marc de la
Taula d' Infància.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.8.3. Manteniment de les sessions grupals amb adolescents en situació de risc social
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.8.5. Desenvolupament de projectes adreçats a cobrir les necessitats bàsiques dels
infants en relació a l'alimentació i la vivenda. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal
de Solidaritat, Cooperació i Convivència i del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.8.6. Desenvolupament de programes de suport escolar i desenvolupament personal del
menor. *Proposta del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
Emili Muñoz Martínez
8.1.8.7. Reforçar l'atenció als infants de 0-3 amb situació de risc social, oferint a les famílies
els espais "Infants i família" *Proposta del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
8.1.10. Optimitzar la cartera de serveis a les persones amb dependència.
8.1.10.1. Manteniment de l'ampliació del servei d'atenció domiciliària per persones amb
dependències
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.10.2. Manteniment i millora del transport adaptat porta a porta per afavorir la circulació
social i participació de les persones amb discapacitats i/o dependències a les activitats
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programades per les entitats socials. *Proposta del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.10.3. Foment de serveis d'atenció psicològica i terapeutica per a persones amb
discapacitatsi/ o dependències i els seus familiars. *Proposta del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.10.4. Anàlisi de la viabilitat de l'ampliació del contracte vigent per a la prestació del
menjadors de gent gran i subvenció dels àpats. *Proposta del Consell Territorial de Via Europa-la
Llàntia.
Assumpció Muñoz Guerrero
Carlos García Oquillas
8.1.10.5. *** Suport als menjadors de la gent gran i menjadors escolars.
Assumpció Muñoz Guerrero
Emili Muñoz Martínez
8.1.11. Col·laborar amb empreses de serveis i entitats per millorar les prestacions i la qualitat
de vida de les persones amb dependències i dels seus familiars.
8.1.11.1. Recerca de nous acords de col.laboració amb empreses i entitats de les persones
grans i /o dependencies.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.12. Difondre els requisits i les accions necessàries per fer de Mataró una ciutat cada dia
més accessible, dotant de recursos el Pla d'Accessibilitat.
8.1.12.1. Oferir suport a les campanyes de sensibilització i formació adreçades als serveis
públics per l'atenció a les persones amb discapacitat auditiva. *Proposta del Consell Municipal de
Mobilitat i del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.12.2. Informació al Consell de Mobilitat de l'evolució del Pla d' Accessibilitat. *Proposta
del Consell Municipal de Mobilitat.
Assumpció Muñoz Guerrero
Ferran Angel García
8.1.12.3. Concrecció per part de la Taula d' Accessibilitat de propostes per per millorar
l'accessibilitat de les persones sordes. *Proposta del Consell Municipal de Mobilitat.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.14. Dur a terme programes de suport a la independència i a la permanència a la llar de les
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persones grans.
8.1.14.1. Revisió dels criteris de prescripció del SAD social per a l'ampliació de la cobertura
d'hores de servei.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.14.2. Sol.licitud a la DIBA del programa d'arrenjament a domicili per a persones grans
fràgils amb dificultats econòmiques.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.14.3. Sol.licitud a la DIBA del programa més a prop per a la detecció de persones grans
fràgils en situació de risc social.
Assumpció Muñoz Guerrero
8.1.16. Creació del Consell del Infants a Mataró. **Relacionat amb una proposta del Consell
de Benestar Social.
8.1.16.1. Aprovació del reglament del Consell d' Infants
Assumpció Muñoz Guerrero
Xavier Febrer Claveras
Emili Muñoz Martínez
Josep Timoneda Mauri
8.1.16.2. Constitució del Consell d' Infants. *Proposta del Consell de Benestar Social.
Assumpció Muñoz Guerrero
Xavier Febrer Claveras
Emili Muñoz Martínez
Àmbit: 8.2. Ciutadania
8.2.2. Adequar les polítiques d'acollida i donar més valor a les entitats en el procés
d'integració de les persones nouvingudes.
8.2.2.1. Adaptar el circuit d'Acollida atenent la realitat actual (Llei d'Acollida i Padró
d'Habitants)
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
8.2.2.2. Coordinació del projecte europeu Grundtvig Protect amb Creu Roja, Protecció Civil,
Policia local, Bombers de la Generalitat i Mossos d'Esquadra, per ampliar la formació en
prevenció d'emergències a les entitats i veïns del territori.
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Xavier Febrer Claveras
Elena Carrasco López
8.2.4. Dedicar els esforços necessaris a l'aprenentatge i l'ús de la llengua, intensificant
l'activitat normalitzadora de la llengua i la cultura catalanes.
8.2.4.1. Promoure i consolidar els cursos de català per a nouvinguts com a eina d'integració
a través del circuit d'acollida, especialment amb les persones no alfabetitzades en el seu propi
idioma
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
8.2.5. Potenciar les eines i les xarxes antirumors i la comunicació intercultural per tal de
combatre el desconeixement entre cultures. * Relacionat amb una proposta del Consell per a la
Convivència.
8.2.5.1. *** Potenciar les accions i la xarxa anti-rumors en col·laboració amb el teixit
associatiu i altres administracions, revisant les directrius des de la comissió de seguiment.
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.2.5.2. Suport a les activitats interculturals per fomentar el coneixement entre cultures i
foment i normalització de les participació activa a la ciutat per part de tota la ciutadania.
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.2.6. Impulsar la redacció d'un nou Pacte sobre Polítiques d´Immigració i Integració, una
vegada s'hagi fet una avaluació de l'actual. * Relacionat amb una proposta del Consell per a la
Convivència
8.2.6.1. Consolidar el Pla de Treball d'acord amb les prioritats establertes al Pacte vigent
Xavier Febrer Claveras
Josep Palacios Manuel
8.2.7. Facilitar eines per a la comunicació intercultural i interreligiosa en els casos de
dificultats a l'hora d'utilitzar diferents serveis públics com l'ensenyament, la sanitat o els serveis
socials. * Relacionat amb una proposta del Consell per a la Convivència.
8.2.7.1. Continuar el treball de mediació intercultural amb l'objectiu d'aconseguir la
normalització en la utilització dels serveis públics, amb especial incidència en la sanitat, el
benestar social i en concret en l'àmbit de l'ensenyament, donant suport a les actuacions
orientades a l'escolarització de l'alumnat procedent de famílies nouvingudes.
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Xavier Febrer Claveras
Joanna Frutos Garcia
8.2.7.2. Suport a les famílies i als centres en la incorporació tardana, entrevistes de
seguiment escolar i derivació de casos de la comissió d'absentisme.
Xavier Febrer Claveras
Joanna Frutos Garcia
8.2.8. Facilitar eines per a la comunicació intercultural i interreligiosa en els casos de
dificultats a l'hora d’utilitzar diferents serveis públics com l’ensenyament, la sanitat o els serveis
socials.
8.2.8.1. Fomentar el coneixement de la cultura catalana en les sessions de coneixement de
l'entorn del circuit d'acollida
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
Àmbit: 8.3. Convivència
8.3.1. Promoure l'educació en valors i el civisme com a principis de ciutadania per conviure en
harmonia i poder gaudir de la ciutat i dels espais comuns amb garanties de qualitat. * Relacionat
amb proposta del Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador.
8.3.1.1. Promoure accions de convivència, civisme i sensibilització a través d'accions
formatives en diferents espais educatius de la ciutat per desconstruir estereotips i prejudicis sobre
la diversitat.
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.1.2. Suport a les comunitats de veïns en el coneixement de la normativa, recursos i
foment del bon veïnatge
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.1.3. Creació i dinamització de l'Observatori per a la Convivència, en el marc de la
Comissió de Convivència. *Proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i
Convivència.
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.2. Afavorir i garantir la convivència en l'espai públic per mitjà del treball interdisciplinari.
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8.3.2.1. Desenvolupar accions coordinades entre els serveis i agents del territori
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.3. Afavorir la convivència en les comunitats de veïns incidint en l'ús inadequat d'alguns
habitatges i orientar-les en la gestió i el funcionament. * Relacionat amb una proposta del Consell
Territorial de Rocafonda- El Palau- Escorxador.
8.3.3.1. Suport i consolidació d'accions formatives sobre el funcionament i la normativa de
les comunitats de veïns
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.3.2. Continuar el treball de prevenció i resolució de conflictes mitjançant la mediació
ciutadana, fent especial ènfasi en els processos de mediació hipotecària.
Xavier Febrer Claveras
Joanna Frutos Garcia
8.3.4. Potenciar l'ús d'eines de resolució pacífica de conflictes en la vida quotidiana. *
Relacionat amb proposta del Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador.
8.3.4.1. Intensificar la resolució alternativa de conflictes als barris com a eina per estimular
el diàleg i promoure el civisme i prevenir el conflicte.
Xavier Febrer Claveras
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.6. Promoure la solidaritat i la cooperació internacional per mitjà de la sensibilització entorn
de la problemàtica dels països pobres i també del suport a projectes de cooperació d’entitats
ciutadanes que tinguin com a principal objectiu el desenvolupament econòmic i social i la formació
de les persones.
8.3.6.1. Desplegament del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament.
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
8.3.6.2. Potenciar el Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència i també les
Comissions de Convivència i de Cooperació, i la Taula de diàleg interreligiós, com a eines de
participació i de difusió de la tasca que realitzen les entitats.
Xavier Febrer Claveras
Josep Palacios Manuel
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M. Dolors Fernández Alegre
Laia de Balanzo Aguilar
8.3.6.3. Revisar i potenciar l'acte de la Nit de la Solidaritat
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
8.3.6.4. Desenvolupar accions d'Educació pel Desenvolupament dins el marc de la Comissió
de Solidaritat i Cooperació Internacional. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de
Solidaritat, Cooperació i Convivència.
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
8.3.6.5. Fomentar la divulgació i la sensibilització dels valors de la solidaritat i la cooperació
internacional a través dels mitjans de comunicació.
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
8.3.7. Promoure el respecte als drets humans i treballar per assolir els Objectius del Mil·lenni.
8.3.7.1. Potenciar les actuacions de sensibilització de les entitats de la ciutat que treballen
en aquest àmbit.
Xavier Febrer Claveras
M. Dolors Fernández Alegre
Laia de Balanzo Aguilar
Àmbit: 8.4. Dona
8.4.1. Combatre la violència de gènere, promoure la igualtat en l'àmbit laboral i conciliar la
vida laboral i familiar amb protocols per a una intervenció coordinada.
8.4.1.1. Traslladar el Centre d´Informació i recursos per les Dones (CIRD) a un espai que
permeti la prestació dels serveis d´atenció i assessoria i els faci compatible amb usos polivalents
per part de les entitats i col.lectius de dones
Carlos García Oquillas
8.4.1.2. Desenvolupament del programa d´acció per a l´abordatge de la violència masclista
en el marc del Pla d´Igualtat de Gènere 2013-2016
Carlos García Oquillas
8.4.1.3. Millorar el servei d´atenció social del SIAD ampliant horaris d´atenció i de
professionals
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Carlos García Oquillas
8.4.1.4. Implementar el servei d´atenció psocològica del SIAD a través de la col.laboració de
Fundació Hospital Sant Jaume Santa Magdalena, oferint serveis d´assessorament psicològic a
nivell individual i grupal. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Igualtat Dona-Home.
Carlos García Oquillas
8.4.1.5. Implementar el servei d´assessorament jurídic del SIAD a través de la col.laboració
amb el Il.lustre Col.legi d´Advocats de Mataró i Maresme, oferint assessorament individual i
organitzants accions de informació sobre els drets de les dones
Carlos García Oquillas
8.4.1.6. Implementar el servei de Teleassistència Mòbil de Violència de Gènere (TAMVG) en
coordinació amb Creu Roja a Mataró, impulsant accions d´acompanyament social a les usuàries.
Carlos García Oquillas
8.4.1.7. Participació i seguiment del Protocol d´abordatge integral contra la violència
masclista en coordinació amb els actors del territori
Carlos García Oquillas
Emili Muñoz Martínez
8.4.1.8. impulsar la coeducació als centres educatius com a metodologia per a la promoció
de la igualtat de gènere
Carlos García Oquillas
Emili Muñoz Martínez
8.4.1.9. Impulsar la coeducació als centres educatius com a metodologia per a la promoció
de la igualtat de gènere
Carlos García Oquillas
Emili Muñoz Martínez
8.4.1.10. Participar en la Taula d´Infància per al desenvolupament d´accions per a la
prevenció, detecció i sensibilització de Mutilacions Genitals Femenines (MGF)
Carlos García Oquillas
Assumpció Muñoz Guerrero
8.4.2. Sensibilitzar per la igualtat de gènere des de la infantesa, promovent actituds
igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i divulgant el concepte de centralitat de les
dones que recull el protocol de violència de gènere.
8.4.2.1. Impulsar accions de sensibilització sobre la igualtat de gènere en el marc del Pla
d´Igualtat de Gènere 2013-2016 en coordinació amb el Consell Municipal d´Igualtat i les entitats i
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actors del territori. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Igualtat Dona-Home.
Carlos García Oquillas
8.4.2.2. Desenvolupar la Campanya per a la Commemoració del 8 de març Dia Internacional
de les Dones
Carlos García Oquillas
8.4.2.3. Desenvolupar accions de sensibilització per a la Conmemoració del 28 de Maig Dia
Internacional de la Salut i les Dones. *Proposta del Consell d'Igualtat Dona-Home.
Carlos García Oquillas
8.4.2.4. Desenvolupar la Campanya per a la Commemoració del 25 de Novembre Dia
internacional per a l´erradicació de la Violència Masclista. *Relacionat amb una proposta del
Consell d'Igualtat Dona-Home.
Carlos García Oquillas
8.4.2.5. Impulsar la coeducació als centres educatius com a metodologia per a la promoció
de la igualtat de gènere
Carlos García Oquillas
Emili Muñoz Martínez
8.4.2.6. Redacció i aprovació d´un nou Pla d´Igualtat intern a l´organització municipal
Carlos García Oquillas
Virgínia Valero Amorós
8.4.2.7. Promoure accions per la promoció de l´ocupabilitat de les dones i de la generació
d´entorns laborals socialment responsables
Carlos García Oquillas
Mireia Ràfols Tomàs
8.4.2.8. Impulsar accions que fomentin l´emprenedoria i el lideratge en femini
Carlos García Oquillas
8.4.2.9. Impulsar accions que fomentin la presència de les dones en l´àmbit de la producció
artística i cultural
Carlos García Oquillas
Esther Merino Tarafa
8.4.2.10. Impulsar accions per a la divulgació del llenguatge no sexista en l´àmbit
administratiu
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Carlos García Oquillas
Virgínia Valero Amorós
8.4.2.11. impulsar accions per a la divulgació del llenguatge no sexista entre el smitjans de
comunicació
Carlos García Oquillas
Virgínia Valero Amorós
8.4.3. Reconèixer i potenciar la tasca que realitzen les vocalies i les associacions de dones i
promoure'n la participació en les politiques municipals.
8.4.3.1. Oferir suport tècnic i econòmic per al desenvolupament dels projectes en l´àmbit de
la pomoció de la igualtat de gènere impulsats per entitats i col.lectius socials
Carlos García Oquillas
8.4.3.2. Oferir suport tècnic i econòmic per al desenvolupament dels projectes en l´àmbit de
la pomoció de la igualtat de gènere impulsats per entitats i col.lectius socials
Carlos García Oquillas
8.4.3.3. Promoure la integració de les dones nouvingudes des d´una perspectiva
normalitzadora
Carlos García Oquillas
8.4.4. Vetllar per la promoció social de la dona i facilitar-ne la participació en el teixit
associatiu.
8.4.4.1. Promoure accions per la promoció de l´ocupabilitat de les dones i de la generació
d´entorns laborals socialment responsables
Carlos García Oquillas
Mireia Ràfols Tomàs
8.4.4.2. Impulsar accions que fomentin l´emprenedoria i el lideratge en femini
Carlos García Oquillas
Mireia Ràfols Tomàs
8.4.4.3. Impulsar accions que fomentin la presència de les dones en l´àmbit de la producció
artística i cultural. *Relacionat amb una proposta del Consell d'Igualtat Dona-Home.
Carlos García Oquillas
Esther Merino Tarafa
8.4.4.4. Potenciar la presència de noms de dones en el nomenclàtor de la ciutat
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Carlos García Oquillas
Àmbit: 8.5. Joventut
8.5.1. Crear programes adreçats als joves en suport a la seva formació, a la millora de la
promoció laboral i al desenvolupament de les seves capacitats emprenedores.
8.5.1.1. Consolidació del Dispositiu Local d´Inserció (DLI) per a l´orientació i
acompanyament dels joves en els processos de transició formatius i laborals
Carlos García Oquillas
Mireia Ràfols Tomàs
Emili Muñoz Martínez
8.5.1.2. Impuls de projectes i actuacions per a la millora de l´ocupabilitat dels joves en
coordinació amb els serveis i actors del territori
Carlos García Oquillas
Mireia Ràfols Tomàs
8.5.1.3. Consolidació del servei d´assessoria en mobilitat internacional adreçats a joves que
desenvolupar projectes a l´estranger
Carlos García Oquillas
Mireia Ràfols Tomàs
8.5.1.4. Impuls a través de del centre de Formació Tres Roques d´accions formatives per a
la millora de la capacitació i les competències dels joves
Carlos García Oquillas
Emili Muñoz Martínez
8.5.1.5. Consolidar el projecte "Apren i Treballa" impulsat per Salesians Sant Jordi
Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
8.5.1.6. Consolidar la xarxa d´equipaments juvenils al territori a través dels recursos del
servei d´Espais Joves per
Carlos García Oquillas
8.5.1.7. Consolidar el projecte d´educadors en medi obert als barris de Rocafonda i
Cerdanyola
Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
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8.5.1.8. Promoure activitats de dinamització juvenil en el medi obert a través del programa
"Fes-te Espai al Carrer" i en coordinació amb els actors del territori. *Relacionat amb una
proposta del Consell de Joventut.
Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
8.5.2. Desenvolupar accions per facilitar la socialització del lleure entre els joves.
8.5.2.1. Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats de lleure per el desenvolupament dels
seus projectes i activitats. *Proposta del Consell de Joventut.
Carlos García Oquillas
8.5.2.2. Promoure la creació d´una Taula de treball sobre lleure infantil i juvenil en el marc
del Consell Municipal de Joventut
Carlos García Oquillas
8.5.2.3. Organització de cursos de capacitació (director, monitor, pre-monitor) adreçats a les
entitats de lleure infantil i juvenil. *Relacionat amb una proposta del Consell de Joventut.
Carlos García Oquillas
8.5.2.4. Consolidar el suport tècnic i econòmic a l´Esplai Rabadà adreçat a persones amb
discapacitat
Carlos García Oquillas
8.5.3. Elaborar un nou Pla Integral de Joventut.
8.5.3.1. Desenvolupament del Pla Jove 2014-2017 en coordinació amb els diferents serveis
i actors del territori
Carlos García Oquillas
8.5.5. Donar suport a iniciatives i noves fórmules de participació sorgides de col·lectius de
joves.
8.5.5.1. Potenciar les Taules de treball en el marc del Consell municipal de Joventut
Carlos García Oquillas
8.5.5.2. Implicar als Espais Joves en les dinàmiques del Consells Territorials de Participació.
*Relacionat amb una proposta del Consell de Joventut.
Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
8.5.6. Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
8.5.6.1. Potenciar el servei de Telecentre com a recurs per a l´accés dels joves a les
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tecnologies d´informació i comunicació
Carlos García Oquillas
8.5.6.2. Impulsar els usos de les xarxes socials a la comunicació dels serveis juvenils.
*Proposta del Consell de Joventut.
Carlos García Oquillas
Ana Villaverde Valle
8.5.8. Impulsar la creació d'un veritable centre de promoció juvenil com a equipament bàsic i
de referència per la política juvenil de la ciutat.
8.5.8.1. Consolidar l´Oficina Jove del Maresme a Cabot i Barba com a equipament de
referència dels joves a la ciutat, en coordinació amb la Direcció General de Joventut.
Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
8.5.8.2. Estudiar la possibilitat de millorar l'accés i la connexió a Internet dels Espais Joves,
incorporant la accés WIFI en aquells espais que encara no en tinguin. *Relacionat amb una
proposta del Consell de Joventut.
Juan Pablo Magro Muñoz
Carlos García Oquillas
8.5.10. Ampliar els horaris de biblioteques, sales d'estudis, entre d'altres, per facilitar l'ús
d'aquests espais en època d'exàmens.
8.5.10.1. Ampliació de l'horari i dels espais destinats a les aules d'estudi en època
d´examens. * Proposta del Consell de Joventut.
Carlos García Oquillas
Àmbit: 8.6. Gent gran
8.6.1. Potenciar l'activitat cultural de les persones grans i la conservació del patrimoni que
representa la "memòria històrica" promovent la transmissió intergeneracional de valors i
vivències. * Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar Social i Gent Gran.
8.6.1.1. Recuperar la memòria de l´Escola d´Arts i Oficis de Mataró. *Proposta del Consell
Municipal de Gent Gran. (Acció 8.6.1.3. de PAM 2013).
Carlos García Oquillas
Esther Merino Tarafa
8.6.1.2. Promoure accions de transmissió intergeneracional en el marc de la metodologia
d´aprenentatge-servei
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Carlos García Oquillas
8.6.2. Constituir el Senat de la Gent Gran per aprofitar la seva experiència i la seva visió
històrica sobre qüestions que afecten la ciutat.
8.6.2.1. Constituir una Taula de treball en el marc del Consell de la Gent Gran sobre la
constitució del Senat de la Gent Gran. *Proposta del Consell Municipal de Gent Gran.
Carlos García Oquillas
8.6.3. Donar suport a l'associacionisme i la participació de la gent gran en la vida ciutadana.
8.6.3.1. Oferir suport tècnic i econòmic als projectes i iniciatives promogudes per entitats de
gent gran
Carlos García Oquillas
8.6.3.2. Promoure la creativitat cultural de la gent gran a travésde l´organització del
Certament de les Arts de la Gent Gran
Carlos García Oquillas
8.6.3.3. Promoure la creació cultural de la gent gran a través de l´organització del Certament
de les Arts de la Gent Gran en coordinació amb la Comissió de Cultura del Consell de la Gent
Gran
Carlos García Oquillas
Esther Merino Tarafa
8.6.3.4. Potenciar la presència de la gent gran als mitjans de comunicació a través de
l´emissió del programa "l´Hora de la Gent Gran" a Mataró Ràdio en coordinació amb la Comissió
de Ràdio del Consel de la Gent Gran
Carlos García Oquillas
Mei Ros Gener
8.6.3.5. Potenciar la participació de la gent gran a través de les diferents comissions de
treball del Consell Municipal de la Gent Gran. *Proposta del Consell Municipal de Gent Gran.
Carlos García Oquillas
8.6.3.6. Organitzar el Cicle d´Activitats Formatives per a la Gent Gran en coordinació amb la
Comissió de Qualitat de Vida del Consell de la Gent Gran
Carlos García Oquillas
8.6.4. Potenciar la participació de les persones grans en la gestió i les activitats dels casals
municipals de gent gran.
8.6.4.1. Desenvolupar el reglament de Casals municipals de la Gent Gran (Acció 8.6.4.2. de
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PAM 2013).
Carlos García Oquillas
8.6.4.2. Oferir suport tècnic i econòmic per al desenvolupament de projectes i activitats
impulsats des dels Casals de la Gent Gran
Carlos García Oquillas
8.6.4.3. Potenciar els Casals de la Gent Gran a través del desenvolupament del programa
de dinamització sociocultural
Carlos García Oquillas
8.6.4.4. Potenciar la participació de la gent gran en el funcionament dels casals a través de
la Coordinadora de Casals
Carlos García Oquillas
8.6.5. Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
8.6.5.1. Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació poden ampliar la
connexió d'Internet en els casals de la gent gran. *Proposta del Consell Municipal de Gent Gran.
Juan Pablo Magro Muñoz
Carlos García Oquillas
8.6.6. Impulsar programes de manteniment físic a l'espai públic dirigit especialment a la gent
gran. (igual que 7.3.12.)
8.6.6.1. Desenvolupar el programa d´actívitat física i manteniment adreçat a la gent gran.
*Proposta del Consell Municipal de Gent Gran.
Carlos García Oquillas
Pere Robert Font
8.6.6.2. Potenciar l´Espai Gatassa com a recurs de referència per a la realització d´activitat
física per a la gent gran. *Proposta del Consell Municipal de Gent Gran.

Cerdanyola

Carlos García Oquillas
Pere Robert Font
8.6.7. Posar en marxa el Casal d'avis Oriol Batista de Cerdanyola.
8.6.7.1. Consolidar el projecte potenciant els usos polivalents que permetin una major
participació de la gent gran amb les entitats del territori

Cerdanyola

Carlos García Oquillas
Xavier Febrer Claveras
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8.6.8. Crear el programa Àpats en Companyia i Viure en Companyia per ajudar les persones
gran amb dificultats a restablir llaços socials i de convivència.
8.6.8.1. Denvolupar el Programa "Compartim Taula"
Carlos García Oquillas
Assumpció Muñoz Guerrero
8.6.9. Ampliar la concessió del carnet blau per a les persones majors de 65 anys.
8.6.9.1. Aplicació del Reglament de Carnet Blau.
Assumpció Muñoz Guerrero
Àmbit: 8.7. Associacionisme i participació ciutadana
8.7.1. Donar suport a les entitats i les associacions per tal que portin a terme activitats
d'interès per la ciutat facilitant-los en la mesura que sigui possible espais i recursos, així com
potenciar l'Agència de Suport a l'Associacionisme.
8.7.1.1. Desenvolupar els serveis de l'Agència de Suport a l'Associacionisme i fer-la
propera a les entitats de la Ciutat.
Xavier Febrer Claveras
Angel Sanchez-Fortun Garcia
8.7.1.2. Definició d'un nou pla de formació per a les entitats.
Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
Angel Sanchez-Fortun Garcia
8.7.1.3. Elaboració i desenvolupament del pla de millora per a les entitats
Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
Angel Sanchez-Fortun Garcia
8.7.1.4. Organització de la V Mostra d'Entitats de Voluntariat de Mataró.
Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
8.7.1.5. Desenvolupar el nou Portal d'Entitats de Mataró.
Xavier Febrer Claveras
Angel Sanchez-Fortun Garcia
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8.7.2. Estudiar sistemes de cogestió de determinats serveis en corresponsabilitat amb les
associacions, així com la creació d'un petit comitè que introdueixi el concepte de cogestió i
n'expliqui la implantació transversal.
8.7.2.1. Estendre a la xarxa d'aules d'informàtica de les entitats l'ús dels continguts
formatius online creats per afavorir l'autoformació
Xavier Febrer Claveras
Albert Cot Villora
8.7.3. Transformar els equipaments cívics en espais de participació i cultura oberts a tothom i
revisar, amb la complicitat de les associacions i col·lectius dels territoris, els usos i els serveis que
han de prestar.
8.7.3.1. Dinamització de les entitats de Cerdanyola. *Proposta del Consell Territorial de
Cerdanyola.

Cerdanyola

Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
Montserrat Balaguer Bruguera
8.7.3.2. Definir el Pla d'usos i posar en marxa l'equipament cívic Espai Gatassa, al barri de
Cerdanyola

Cerdanyola

Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
Montserrat Balaguer Bruguera
Mata

8.7.3.3. Definir el Pla d'usos de l'equipament cívic del c. Siete Partidas cantonada ctra. de

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
8.7.5. Revisió integral de la forma de participació, el funcionament i l'organització dels
consells, i revisar el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana per
permetre també una millor i més gran participació de les entitats al ple municipal i al govern.
8.7.5.1. Creació del Banc de Recursos per a les entitats. *Relacionat amb una proposta del
Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència.
Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
8.7.5.2. Elaboració de la normativa d'entitat d'interès ciutadà.
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Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
8.7.5.3. Impulsar la dinamització del Registre Ciutadà
Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
8.7.8. Dissenyar processos i accions participatives de manera consensuada amb els
col·lectius implicats.
8.7.8.1. Suport i assessorament en els processos participatius per al disseny de projectes
d'actuació municipal.
Xavier Febrer Claveras
Glòria Brusati Massaguer
8.7.10. Revisar, amb la complicitat de les associacions veïnals, l'actual model de festes de
barri.
8.7.10.1. Continuar treballant amb les associacions veïnals, les entitats i els agents
culturals per les festes de barri
Esther Merino Tarafa
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Zona
EIX 9: MATARÓ CULTURAL
Àmbit: 9.1. Cultura i ciutat
9.1.1. Afavorir la creació de sinergies amb la iniciativa privada en l'àmbit de la cultura,
prioritzant criteris generals com el mataronisme, la comarcalitat i la catalanitat.
9.1.1.1. Continuar impulsant la participació de la iniciativa privada en la programació cultural
de la ciutat
Esther Merino Tarafa
9.1.2. Gestionar la relació amb les entitats i els agents culturals de manera coordinada i
eficient sota el principi de la subsidiarietat.
9.1.2.1. Establir acords de col·laboració amb el teixit associatiu per fomentar la seva
participació en la programació cultural de la ciutat.
Esther Merino Tarafa
9.1.2.2. Impulsar la difusió dels actes culturals programats per les entitats mitjançant el nou
web de cultura.
Esther Merino Tarafa
9.1.3. Crear una agenda d'activitats en línia de ciutat, també en l'àmbit de la cultura.
9.1.3.1. Donar més difusió a les activitats programades per entitats i associacions
mitjançant el nou web de cultura.
Esther Merino Tarafa
9.1.5. Promocionar les residències artístiques a la ciutat.
9.1.5.1. Donar suport a la creació mitjançant el Fet a Mataró

Maresme

Esther Merino Tarafa
9.1.5.2. Impulsar Can Gassol com a centre de creació d'arts escèniques

Maresme

Esther Merino Tarafa
9.1.6. Potenciar el projecte Mataró Plató de creació de continguts audiovisuals.
9.1.6.1. Mantenir els convenis existents entre l'Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal
del Maresme per continuar oferint Mataró i la comarca com a plató de la sèrie la Riera i altres
profuctes audiovisuals (curts i llargmetratges)

Maresme

Esther Merino Tarafa
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9.1.7. Definir el llibre blanc de la cultura.
9.1.7.1. Elaboració de la fase diagnòstica del Llibre blanc de la Cultura.
Pilar Soler Juhe
9.1.7.2. Elaboració de la fase de disseny de líniees estratègiques del LLibre Blanc de la
Cultura
Pilar Soler Juhe
9.1.7.3. Elaboració document final Llibre Blanc de la Cultura
Pilar Soler Juhe
9.1.8. Impulsar el debat a l'entorn de les polítiques culturals i creació de consells assessors
especialitzats cercant la complicitat dels principals agents que participen a l'activitat cultural de la
ciutat.
9.1.8.1. Continuar treballant i impulsant el debat en el marc del Consell de Cultura i la Taula
pel pacte de la Cultura.
Esther Merino Tarafa
9.1.8.2. Impulsar el debat del futur del cinema no comercial a la ciutat en el marc de la
Taula de Cinema
Gisel Noè Rodríguez
9.1.8.3. Treballar els protocols de les Santes en el marc de la Taula de Cultura Popular.
Pilar Soler Juhe
9.1.8.4. *** Aprovar un Pacte per la Cultura a Mataró, que ens ha de permetre definir i
desenvolupar entre tots un nou model cultural a la ciutat.
Esther Merino Tarafa
9.1.10. Potenciar una indústria cultural de la ciutat i convertir l'activitat i el patrimoni cultural
com un element important de la promoció de la ciutat.
9.1.10.1. Cercar sinèrgies amb productors locals per programar activitats que ajudin a
posar en valor el patrimoni cultural.
Esther Merino Tarafa
9.1.11. Utilitzar elements amb valor de patrimoni arquitectònic, arqueològic i històric, repartits
pel nostre terme municipal per convertir-los en referents dels nostres barris (Torre Llauder, Sant
Simó, Torre de Can Palauet al Sorrall, Vil·la romana dels Caputxins...) Revalorar la Torre Llauder
com a referent patrimonial de Pla d'en Boet.
9.1.11.1. Consolidar Torre Llauder com espai escènic/musical
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Esther Merino Tarafa
9.1.11.2. Neteja urgent i periòdica de l'espai que acull les restes de la vil·la romana dels
Caputxins (entorns i talussos). *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Joan Campmajó Sebastià
9.1.11.3. Consolidació i manteniment de les restes arqueològiques de la vil·la romana dels
Caputxins. *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Joaquim García Roselló
9.1.11.4. Redacció d'un projecte de museïtzació de les restes del forn terrisaire de la vil·la
romana dels Caputxins. *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Lluís Gibert Fortuny
Joaquim García Roselló
9.1.11.5. Manteniment general i periòdic de l'espai (vil·la romana dels Caputxins). *Proposta
del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Joan Campmajó Sebastià
9.1.11.6. Col·locació de dos punts informatius (vil·la romana dels Caputxins). *Proposta del
Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Joan Campmajó Sebastià
Joaquim García Roselló
9.1.11.7. Revisió de l'enllumenat i col·locació d'un punt de connexió elèctrica (vil·la romana
dels Caputxins). *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Joan Campmajó Sebastià
9.1.11.8. Realització dels propostes de divulgació del conjunt arqueològic de la vil·la romana
dels Caputxins per a escolars, joves i la ciutadania en general de Rocafonda i de Mataró.
*Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.

Rocafonda, el Palau, Santes-Escorxador

Joaquim García Roselló
9.1.12. Vetllar per la presència de cinema català i en versió original, tant a nivell públic com
privat.
9.1.12.1. Impulsar la taula de cinema del consell de cultura per tal de coordinar les accions i
programació de la ciutat
Gisel Noè Rodríguez
9.1.13. Estudiar la celebració d'un festival Internacional de música.
9.1.13.1. Consolidar el festival internacional d'orgue a la ciutat
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Esther Merino Tarafa
Àmbit: 9.2. Acció museística
9.2.1. Posar a l'abast dels ciutadans les col·leccions patrimonials municipals, mitjançant
internet.
9.2.1.1. Continuar realitzant la fotografia digital i verificació del siglatge i estat de
conservació de la col·lecció.
Carles Marfà Riera
9.2.1.2. Continuar introduint les dades del fons al Programa Museum Plus
Carles Marfà Riera
9.2.2. Potenciar el fons d'art del Museu de Mataró.
9.2.2.1. Difondre el fons del museu mitjançant exposicions als equipaments museístics.
Carles Marfà Riera
9.2.2.2. Promoure l'intercanvi d'objectes de la col·lecció del museu amb altres museus i
centres d'art.
Carles Marfà Riera
9.2.5. Activar el projecte de gestió i viabilitat de Can Marfà. Estudiar la possibilitat de creació,
conjuntament amb els altres actors implicats, d'un òrgan que impulsi i administri l'activitat al
voltant del Museu del Gènere de Punt de Mataró.
9.2.5.1. Definir en el marc de la comissió de seguiment de Can Marfà el projecte museístic.
Carles Marfà Riera
9.2.5.2. Inventeriar i registrar els objectes de la col·lecció Vilaseca.
Carles Marfà Riera
9.2.5.3. Dotar dels recursos necessaris per tal de poder executar i donar compliment del
conveni signat amb la Fundació Vilaseca.
Esther Merino Tarafa
9.2.6. Potenciar el fons històric i patrimonial de la Ciutat.
9.2.6.1. Disseny i execució de l'exposició Mataró 1714 dins la commemoració del
tricentenari de la Guerra Successió (1714-2014)
Carles Marfà Riera
9.2.6.2. Participació exposició Viladomat dins la commemoració del Tricentenari amb Museu
Arxiu de Santa Maria
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Carles Marfà Riera
9.2.9. Revitalitzar i redefinir el paper de l'espai de Ca l'Arenas.
9.2.9.1. Continuar treballant en el cicle Art a Mataró- 1942-1958: els anys de la represa
Gisel Noè Rodríguez
Àmbit: 9.3. Biblioteques i arxius
9.3.2. Suport al Museu Arxiu de Santa Maria perquè esdevingui centre d'estudis locals. Donar
suport als grups de recerca local.
9.3.2.1. Treballar conjuntament amb el Museu Arxiu donant suport a la recerca i
publicacions
Carles Marfà Riera
9.3.5. Potenciar i coordinar les activitats de promoció de la lectura i l'escriptura.
9.3.5.1. Ampliar l'oferta d'activitats familiars
Esther Merino Tarafa
9.3.5.2. Consolidar la comissió de lectura pública de la ciutat i establir un mínim de 2
trobades l'any
Esther Merino Tarafa
9.3.6. Crear la xarxa urbana de biblioteques.
9.3.6.1. Treballar amb la Fundació Iluro en la definició del model de servei públic de la
Bibiloteca.
Esther Merino Tarafa
9.3.6.2. Ampliar la presència de les bibiloteques de Mataró a le xarxes socials
Esther Merino Tarafa
9.3.6.3. Acabar d'implementar el servei d'autopréstec RFID a la Bibiloteca Pompeu Fabra
amb la instal·lació de la bústia de retorn. En funció dels recursos pressupostaris.
Esther Merino Tarafa
9.3.6.4. Ampliar la participació de la xarxa de bibiloteques als esdeveniments culturals de la
ciutat i de la seva pròpia àrea de proximitat.
Esther Merino Tarafa
9.3.6.5. Consolidar la xarxa urbana celebrant el primer aniversari de la BAC i de la xarxa
Esther Merino Tarafa
9.3.7. Potenciar el fons documental i arxivístic amb exposicions temporals.
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9.3.7.1. Organitzar els fons a partir dels interessos i necessitats reals dels ciutadans, amb
la creació de centres d'interès.
Esther Merino Tarafa
Àmbit: 9.4. Patrimoni arqueològic i natural
9.4.1. Redactar un pla integral de salvaguarda del patrimoni arqueològic i històric de la ciutat.
9.4.1.1. Elaborar un Pla Especial de Protecció d'elements naturals (Parc Central i Arbrat)
(Acció 9.4.1.1. de PAM 2013).
Joan Carbonell Angelats
9.4.2. Potenciar les rutes històriques del Municipi Iluro, Mataró del barroc, Josep Puig i
Cadafalch i el seu temps.
9.4.2.1. Redactar un pla de manteniment del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de
propietat municipal i establir els criteris per a la seva conservació. Promocinar les restes
arqueològiques i els edificis catalogats de propietat municipal. Inici dels treballs de documentació
dels béns de propietat municipal (arquitectònics i arqueològics) catalogats. *Proposta del Consell
de Municipal del Patrimoni Arquitectònic. (Acció 9.4.2.3. de PAM 2013).
Mariona Gallifa Rosanas
Joaquim García Roselló
Lluís Gibert Fortuny
Àmbit: 9.5. Festes i cultura popular
9.5.1. Potenciar i consolidar un calendari cultural i festiu mataroní. Festa Major de Tardor
vinculada a la Festivitat de Sant Simó.
9.5.1.1. Consolidar la festa dels Tres Tombs a la ciutat
Esther Merino Tarafa
9.5.1.2. Impulsar la celebració Sant Joan
Pilar Soler Juhe
9.5.1.3. Fomentar el debat en el marc del Consell de Cultura en relació al futur de la festa
de Sant Simó com a possible festa major de tardor.
Esther Merino Tarafa
9.5.2. Reforçar la projecció exterior de Les Santes.
9.5.2.1. Continuar impulsant les Santes com a element promocional de la ciutat.
Esther Merino Tarafa
Mireia Ràfols Tomàs
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9.5.5. Crear la Casa de la Festa.
9.5.5.1. Seguiment del disseny del projecte de la Casa de la Cultura Popular.
Pilar Soler Juhe
9.5.6. Potenciar l'Onze de Setembre, Diada Nacional. Gran Festa Nacional i de ciutat.
9.5.6.1. Commemmoració del tricenternari de la guerra de successió en el marc de l'11 de
setembre
Esther Merino Tarafa
Josep Maria Torrent Urpí
Àmbit: 9.6. Arts plàstiques, escèniques i visuals
9.6.1. Potenciar la Mostra de Cinema..
9.6.1.1. Plantejar en el marc de la taula de cinema un nou marc i un nou projecte
considreant el conveni estalert amb el Foment Mataroní.
Gisel Noè Rodríguez
9.6.2. Cercar l'equilibri entre disciplines artístiques.
9.6.2.1. Consolidar un nou model de funcionament del Taller de Gravat.
Gisel Noè Rodríguez
9.6.2.2. Potenciar els projectes formatius que fomentin la cohesió social des de l'Aula de
Teatre en el territori (teatre i civisme, teatre i dones...)
Esther Merino Tarafa
9.6.2.3. Treballar per la implamentació del modul superior en arts escèniques pel curs
2015/16
Esther Merino Tarafa
9.6.3. Promocionar els/les joves artistes mataronins.
9.6.3.1. Convocatòria de beques per a joves creadors en el marc del MAC (Mataró Art
Contemporani)
Gisel Noè Rodríguez
9.6.3.2. Convocatòria de beques per a joves creadors en el marc del Fet a Mataró.
Esther Merino Tarafa
9.6.3.3. Consolidar el projecte Tots Dansen com a element de cohesió social entre joves als
instituts
Esther Merino Tarafa
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9.6.3.4. Consolidar els projectes formatius en arts escèniques: mostra de teatre infantil i
juvenil
Esther Merino Tarafa
9.6.4. Adaptar la programació musical als diferents perfils de consumidor cultural. Mantenir els
esdeveniments d'alt valor actuals i apostar per nous esdeveniments i formats.
9.6.4.1. Consolidar les programacions del Festival Internacionsl d'Orgue i de les Nits de
Torre Llauder
Esther Merino Tarafa
9.6.5. Impulsar la programació competitiva en arts escèniques.
9.6.5.1. Consolidar el cicle de Boca a Orella
Esther Merino Tarafa
9.6.5.2. Consolidar la marca Fet a Mataró i la seva transversalitat de disciplines
Esther Merino Tarafa
9.6.5.3. Introduir la figura del Cap de Sala al Teatre Monumental. Segons disponibilitat
pressupostària
Esther Merino Tarafa
9.6.5.4. Disseny del projecte d'adequació de Can Gassol
Joan Abril Ferrando
Lluís Gibert Fortuny
9.6.5.5. Estudiar la viabilitat d'adequar Can Gassol amb l'equipament tècnic necessari que
es requereix.
Joan Abril Ferrando
9.6.5.6. Impulsar l'Escola de l'Espectador a través dels Amics del teatre Monumental
Esther Merino Tarafa
9.6.7. La Riera, com a eix cultural amb projecció supralocal.
9.6.7.1. Definir una possible programació cultural en el Pati del Cafè Nou. Segons
disponibilitat pressupostària
Esther Merino Tarafa
9.6.7.2. Col·laborar amb el MOW
Mireia Ràfols Tomàs
Esther Merino Tarafa
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9.6.8. Activar polítiques i activitats de reclam en arts escèniques i arts visuals per a nous
públics. Prestant especial atenció als joves, vinculant educació i cultura.
9.6.8.1. Repensar l'oferta familiar Sortim amb Família
Esther Merino Tarafa
9.6.8.2. Consolidar els projectes formatius en arts escèniques: mostra de teatre infantil i
juvenil
Esther Merino Tarafa
Emili Muñoz Martínez
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Zona
EIX 10: MATARÓ CAPITAL
Àmbit: 10.2. Capital marítima
10.2.1. Desenvolupar les idees sorgides del projecte “Mataró i Maresme Marítim” i treballar
per convertir-les en propostes d'accions valorades i limitades en el temps, continuant amb els
treballs d'aquesta Comissió.
10.2.1.1. *** Reactivació del projecte "Maresme Marítim": concretar el pla de treball a
desenvolupar en els propers anys.
Mireia Ràfols Tomàs
10.2.1.2. *** Valorar quina de les actuacions que estan previstes en el projecte podrien
iniciar-se a Mataró que suposés un increment dels serveis a la platja/mar i generessin ocupació ja
el 2014.
Mireia Ràfols Tomàs
10.2.4. Disposar d'uns serveis nàutics potents a la ciutat, que acabin configurant un clúster
d'especialització en els àmbits del manteniment, la construcció i el comerç nàutic i pesquer,
turístic, de formació, etc.
10.2.4.1. Donar suport específic a emprenedors i empreses vinculades al sector nàutic.
*Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Albert García Pujadas
10.2.6. Convertir Mataró en un referent en temes esportius nàutics i lligats al benestar.
10.2.6.1. Promoure la realització d'activitats esportives nàutiques de caràcter individual a
Mataró en el marc de les accions promogudes i impulsades per l'associació Maresme Marítim.
*Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica.

Maresme

Albert García Pujadas
10.2.6.2. Promoure la cultura de l'esport al campus universitari TCM.
Jaume Teodoro Sadurní
10.2.7. Explorar totes les possibilitats d'oferta formativa lligades al mar i la nàutica i
desenvolupar-les.
10.2.7.1. Desenvolupar el nou grau de Logística i negoci marítim. *Relacionat amb una
proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Montse Vilalta Ferrer
Jaume Teodoro Sadurní
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10.2.10. Liderar i promoure les accions del clúster de ciutats i ports del Maresme marítim.
10.2.10.1. Participar i fomentar la cooperació en totes aquelles iniciatives promogudes per
institucions i/o agents sectorials. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció
Econòmica.
Albert García Pujadas
Àmbit: 10.3. Capital de la salut
10.3.1. Potenciar l'Escola Superior de Ciències de la Salut ubicada al TCM.
10.3.1.1. Impuls de la relació institucional amb l'Escola Universitària d'Infermeria de Mataró i
la delegació del Col·legi d'infermeria al Maresme. (Acció 10.3.1.3. de PAM 2013).
Carlos García Oquillas
M. Àngels Briansó Montoro
10.3.1.2. Acompanyar la primera promoció de titulats d'infermeria.
Esther Cabrera Torres
10.3.1.3. Desplegar els estudis de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE)
Esther Cabrera Torres
10.3.2. Treballar per la màxima vinculació de la Fundació TIC-Salut amb la ciutat i
especialment amb el Consorci Sanitari del Maresme.
10.3.2.1. Desenvolupar el programa de suport als emprenedors "Innoempren TIC Salut"
aplicat a l'àmbit de les tecnologies de la salut. Aquest programa es realitza conjuntament entre
Tecnocampus i la Fundació TIC-Salut.
Albert García Pujadas
Àmbit: 10.5. Capital econòmica
10.5.4. Crear una Xarxa d'Ambaixadors/res amb personatges significants de la ciutat per
fomentar la projecció exterior de Mataró.
10.5.4.1. Posada en funcionament de la Xarxa d'Ambaixadors/res de Mataró.
Àngel Remacha Grimal
Mireia Ràfols Tomàs
Josep Maria Torrent Urpí
Àmbit: 10.6. Capital del coneixement i la innovació
10.6.2. Fomentar la transferència tecnològica entre les universitats.
10.6.2.1. Posar en valor els grups de recerca i de transferència de coneixement de
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Tecnocampus.
Marcos Faúndez Zanuy
Léonard Janer Garcia
10.6.3. Promoure la participació activa de les organitzacions empresarials en la confecció, el
disseny i el posterior control dels plans d'estudi.
10.6.3.1. Dinamitzar els consells assessors de les titulacions dels centres universitaris
Tecnocampus
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
10.6.5. Internacionalitzar la universitat i promoure la cultura de la mobilitat dels estudiants dins
de la universitat, garantint el coneixement i l'ús oral i escrit de la llengua anglesa i d'altres
llengües.
10.6.5.1. Establir convenis amb universitats internacionals que tinguin les mateixes finalitats
que TCM.
Marcos Faúndez Zanuy
Montse Vilalta Ferrer
Esther Cabrera Torres
10.6.6. Incrementar la visibilitat internacional en recerca i establir indicadors per mesurar la
qualitat de la internacionalització en les àrees prioritàries de recerca.
10.6.6.1. Potenciar les accions internacionals dels grups de recerca i transferència de
coneixement
Léonard Janer Garcia
Marcos Faúndez Zanuy
10.6.7. Establir un diàleg permanent i continu entre el TCM i els centres de Secundària de
Mataró i el Maresme.
10.6.7.1. Executar el programa de cultura emprenedora "Aprendre a Emprendre" amb els
centres de secundària que ho sol·licitin.
Albert García Pujadas
10.6.7.2. Executar el programa "Emprendre a la Meva Escola" (EME) als centres de
secundària establerts.

Maresme

Albert García Pujadas
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10.6.9. Posicionar Mataró a la xarxa d'internet per vendre Mataró com a ciutat amb les
condicions idònies per a la implantació d'activitats econòmiques innovadores.
10.6.9.1. Impulsar una plataforma web de la ciutat de Mataró - Invest in Mataró - amb
l'objectiu de vendre Mataró com a ciutat idònia per a la implantació d'activitats econòmiques
innovadores. *Proposta del Consell de Promoció Econòmica.
Albert García Pujadas
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