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Renovació de l'Acord de Govern del 14 de juny de 2003



Els sotasignats, en nom de l’Agrupació de Mataró del Partit dels Socialistes de Catalunya, les Assemblees locals d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa i la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya, degudament representats, s'han reunit a l'efecte de renovar l' Acord de Govern pel mandat 2003-2007 signat el 14 de juny de 2003. En el Punt D.9 de l'esmentat acord, hi diu: "En el cas de que durant aquest mandat es produís un canvi en la presidència de qualsevol dels grups municipals signants de l’acord, aquest serà renovat o ratificat". Així, doncs, expressen les següents consideracions 


1.	El president del Grup Municipal del PSC, i Alcalde, Manuel Mas, ha presentat la seva renúncia a l’acta de regidor el passat 30 d’abril, fet que ha motivat l'activació de l'esmentat punt D.9. de l’Acord de Govern del 14 de juny de 2003.

2.	El Govern ha avançat en tots i cada un dels compromisos contrets a l'acord en aquests darrers onze mesos, tal i com ja es va posar de manifest en la comissió de seguiment del pacte celebrada el desembre de 2003. Ho ha fet sense aturar-se, aprovant el Programa d'Actuació Municipal i el Pressupost pel 2004, enllestint els compromisos de l'anterior govern previstos al Pressupost de 2003 i progressant en el desenvolupament de nous projectes que han de veure la llum els propers mesos. 

3.	D'altra banda, l'anàlisi de la situació de la ciutat que es feia al Programa d'Actuació Municipal de 2004 segueix plenament vigent. 

4.	Els sotasignats són conscients que aquesta circumstància de la revisió de l'acord pot ser una oportunitat de millora del funcionament del Govern i per reforçar els objectius descrits a l'acord de 2003. 

5.	Els sotasignats han estat assabentats de la decisió de l'Assemblea local del Partit dels Socialistes de Catalunya de proposar el nom del regidor Joan Antoni Baron com a candidat a l'Alcaldia de Mataró. 

6.	Aquesta etapa coincideix amb un canvi de majories polítiques tant al Parlament de Catalunya com a les Corts Espanyoles, amb governs d'esquerres, fet que dóna un impuls a les prioritats polítiques del Govern de Mataró, pel seu alt grau de coincidència. Aquesta és una gran oportunitat que ha de beneficiar l'Ajuntament i la ciutat. 


En aquest sentit, expressen el següents objectius per a la nova etapa que comença: 


1.	Refermar els termes generals de l'acord subscrit el dia 14 de juny de 2003, així com les normes de funcionament i les prioritats que hi són expressades i la vigència dels trets fonamentals d'actuació del Govern, que són 

·	La participació ciutadana en la presa de decisions i la proximitat com a forma d’entendre i d’exercir la política local, amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals. 
·	La sostenibilitat com a eix fonamental del desenvolupament de la ciutat, que volem ambientalment compromesa, territorialment equilibrada i activa en els àmbits comarcal, metropolità i nacional. 
·	La cohesió social des de l’exercici dels principis democràtics, la igualtat de drets i deures i la solidaritat com a eina compensadora de les desigualtats socials. 
·	El progrés econòmic i social que permeti la diversificació productiva, l’ocupació estable i de qualitat i la igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement.

2.	Reforçar el Govern municipal progressista i catalanista, quant a la seva eficàcia i coordinació. 
·	Atorgar el paper central del plenari del Govern com a nucli per al debat polític i la coordinació efectiva 
·	Simplificar les àrees i reforçar-les com a base per al treball transversal dels serveis implicats 
·	Reubicar alguns serveis per a la seva major eficàcia


I, a l'efecte, es comprometen a complir aquests acords 


	Iniciar immediatament el procés per a la presentació d'un marc general del Pressupost Municipal i Programa d'Actuació per l'any 2005, que vagi incorporant ja els mecanismes de participació ciutadana previstos a l'Acord de Govern i un marc econòmic financer fins l'any 2007. 


	Incorporar els següents elements de treball a l’acord inicial, producte de la reflexió i diàleg de les forces de govern en aquest any de treball en comú, l’aportació de les quals cerca la concreció i desenvolupament  d’algun dels eixos que s’hi apuntaven:


	 En l’àmbit del planejament urbanístic:


·	Presentar un nou Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) que sigui l’expressió municipal de la política de sòl i habitatge i que inclogui també la planificació dels equipaments necessaris pels veïns i veïnes.

·	Avançar, en el marc del Pla Especial,  en la consolidació de l’espai de les Cinc Sénies com a zona agrícola amb una doble funció econòmica i ecològica. 




	En l’àmbit de la política d’habitatge:


·	El promig d’habitatge protegit en el conjunt del nou PAUM i les modificacions puntuals del Pla General que es plantegin , serà el màxim possible, amb un objectiu mig del 30% del conjunt del sostre residencial per a habitatge protegit. 

·	El PAM 2004 preveu la redacció d’un nou Pla d’Habitatge. Per tal de fer efectiva la seva redacció i el seu desenvolupament posterior, tots els serveis i empreses municipals implicats treballaran coordinadament, dotant Prohabitatge Mataró SA de les eines i recursos humans i financers que necessiti i dels mecanismes de participació adients.

·	Es destinaran promocions publiques de lloguer i/o compra per a famílies que calgui allotjar mentre es realitzen les actuacions de rehabilitació d’habitatges i/o esponjament de barri, vinculant-les, si s’escau, a opcions de compra d’habitatges existents, com podria ser el cas de les actuacions previstes al C. Gibraltar i al C. La Flor. En tot cas, la planta del C. Gibraltar sempre es destinarà a usos cívics. Tot, sempre d’acord amb tot allò que s’aprovi al Pla Integral corresponent.

	En l’àmbit del desenvolupament econòmic:


L’economia de la ciutat està en constant canvi i convé que, des de l’Ajuntament, es doni un nou impuls al desenvolupament econòmic d Mataró centrat en els següents àmbits:

·	La reforma dels sectors productius de Mataró, amb una atenció especial al tèxtil.

·	L’impuls al projecte TecnoCampus Mataró – Ciutat del Coneixement i la definició d’un model universitari propi.

·	El foment de l’ocupació de qualitat.

Oferir als grups municipals i a la societat civil mataronina un "Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Mataró" que sigui àmpliament debatut i consensuat i que marqui les línies estratègiques de desenvolupament futur de Mataró.

	Millorar l'organització municipal, introduint els següents canvis: 


·	S'agrupen les competències de l'Àrea de Serveis Centrals i les de l'Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals, fent una sola Comissió Informativa, i denominant-se Àrea de Serveis Centrals i Planificació.
·	Les competències del Pla de Nova Ciutadania passen a dependre de l'Àrea de Serveis Personals, i continuaran delegades en un regidor del Grup del PSC.
·	Les competències sobre el Pacte Local per a l'Ocupació i el Pla d'Orientació d'Equipaments Comercials seran delegades directament a l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, el qual informarà a la CMI de Serveis Centrals i Planificació.

·	Es crea una nova Àrea de Presidència, que assumeix les competències del departament de Presidència que suma el servei de Participació Ciutadana i el futur Consell de Ciutat. Els temes de Participació s’informaran a la Comissió Municipal Informativa (CMI) de Serveis Personals i la resta a la CMI de Serveis Centrals.

·	La direcció del Pla d'Igualtat d'Oportunitats passa a formar part d'un nou Servei de Joventut i Dona. 

Signen amb data 10 de maig de 2004, 

Pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Per Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa 
Per Esquerra Republicana de Catalunya





Joan Antoni Baron i Espinar





Jaume Graupera i Vilanova





Antoni Civit i Rey




Pilar González i Agàpito




Antoni Guirao i Motis




Genis Bargalló i Checa




Esteve Terradas i Yus




Joan Fàbregas i Estévez




Sergi Penedès i Pastor




Ramon Bassas i Segura










Jaume Puig i Terradas. 









