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Presentació
Teniu a les mans el Pla d’Acció 2018, el document on es
recullen les 144 accions clau i els 190 projectes de millora
per a aquest any. Són actuacions que es troben agrupades
en les prioritats o eixos d’actuació i que s’emmarquen en el
pressupost municipal. Responen als Acords de Govern que
estableix el Pla de mandat 2016-2019 i s’alineen en
l’estratègia de futur de ciutat que estem definint amb la
mirada posada al 2022.
Vam tancar el 2017 amb un 15,6 % d’atur. Tot i que són
pràcticament 2 punts menys que a finals de 2016 i que hem
baixat del llindar de les 10.000 persones sense feina, Mataró
segueix sent la ciutat de més de 50.000 habitants amb més atur, i per això seguim
posant les persones per davant de tot. Incrementem els recursos que destinem a
protecció i promoció social, tirem endavant accions com el Pla d’Inclusió Social o el
nou Pla Local de Joventut, i reforcem les polítiques d’habitatge amb l’elaboració del Pla
Local d’Habitatge.
Amb la voluntat d’afavorir la recuperació econòmica desenvoluparem les accions que
es deriven del Pacte per l’ocupació i el desenvolupament econòmic, com per exemple
el Pla de Modernització de Polígons Industrials, Insertext III o diverses iniciatives per
potenciar l’economia social i solidària. Coordinarem el Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT) per impulsar l’smart tèxtil, iniciativa en què també hi
participen l’ajuntament de Calella, TecnoCampus i Eurecat. Tenim en marxa el concurs
d’idees del Pla d’Impuls al Centre, que té per objectiu definir l’estratègia integral per
millorar la qualitat de vida, la imatge i l’activitat econòmica del Centre. Seguirem
posant els barris al dia, amb accions com els plans d’acció territorials per als eixos
comercials de Cerdanyola i Rocafonda.
L’educació, la cultura i l’esport segueixen sent claus. En aquests àmbits, executarem
accions com el projecte de rehabilitació del Cafè Nou i noves intervencions per millorar
els sanitaris i l’accessibilitat a les escoles; i seguirem impulsant la formació
professional.
Entre els projectes d’aquest 2018, també vull destacar que ens hem dotat del Codi de
Conducta i Bon Govern, i tenim previst d’aprovar el Pla d’Oci Nocturn; implantar
l’administració electrònica i posar en marxa el nou web municipal.
Aquest any també prioritzarem altres accions per definir la ciutat del futur, com
l’aprovació del Pla Estratègic Mataró 2022 i avançar en la reforma de PUMSA.
David Bote Paz
Alcalde de Mataró
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Context socioeconòmic
El conjunt d’indicadors socioeconòmics de la ciutat apunten una millora generalitzada
dels diferents apartats (demografia, mercat laboral, habitatge, mobilitat, formació...)
per bé que la situació actual encara resta lluny dels períodes previs a la crisi. Així
mateix, cal tenir present que l’evolució dels indicadors globals amaguen sovint
desigualtats socials i territorials que no es detecten en les dades sense la seva
desagregació.
A continuació es mostren alguns d’aquests indicadors més rellevants amb la seva
evolució segons els diferent apartats d’informació.
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Demografia
La població continua creixent a Mataró, però en el 2016 s’ha produït un canvi en
l’origen d’aquest creixement, ja que el saldo migratori (diferència entre altes i baixes)
supera clarament el saldo natural (diferència entre naixements i defuncions). L’1 de
gener de 2017 hi havia empadronades 126.159 persones a Mataró, 528 més que un
any abans; el 58,2% d’aquest augment és prové del saldo migratori, mentre que el
41,8% és conseqüència del saldo natural. És una situació aquesta molt diferent de la
que s’havia registrat en els darrers anys en què el saldo natural era la causa principal
del creixement de la població.
Demografia
Població
Edat mitjana
Esperança de vida
Proporció població nacionalitat estrangera
Naixements (acumulat anual)

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

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

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

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

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

Així mateix, el nombre de naixements, des de l’any 2008 segueix un descens continuat,
principalment a causa de l’estructura d’edats.
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Habitatge
Tot i els increments dels darrers períodes, la construcció de nou habitatge continua en
valors clarament inferiors als que hi havia abans de la crisi. El preu de l'habitatge
també està pujant amb força, val a dir que igual que passa amb la construcció
d’habitatge, les xifres continuen lluny dels que hi havia al 2006 o 2007, anys en els
quals es van registrar valors mitjans de 4.000 euros/m2.
Habitatge
Acumulat habitatges iniciats
Habit. plurifam. iniciats
Renda (euros) m2/mes (lloguer)
Preu (euros) m2 construït (2a mà)

Valor recent
304
275
9,1
1.867

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

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

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

Mapa dels habitatges buits a Mataró
S’estima que a Mataró hi ha al voltant de
4.000 habitatges buits.
Per altra banda, el nombre de
desnonaments s’ha reduït durant el 2016, i
se n’han comptabilitzat 317 al partit judicial
de Mataró. Entre 2012 i 2014, el nombre de
desnonaments va oscil•lar entre els 580 i les
638. Tot i la millora en els darrers dos anys
en el nombre d’execucions hipotecàries,
aquest encara es troba molt per sobre de les
que hi havia abans de la crisi.

Execucions hipotecàries
ingressades al partit judicial de
Mataró
638

614
580

579
499
443

378

355

317

143

2007
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Activitat i mercat de treball
En el 2017 l’activitat econòmica ha continuat amb el seu camí de millora, i això es
reflexa amb l’evolució dels principals indicadors. La xifra de desocupats registrats se
situa per sota dels 10.000, concretament l’any 2017 finalitza amb 9.598 persones a
l’atur a Mataró. Val a dir, però, que el ritme de descens de l’atur s’ha frenat durant la
segona meitat del 2017, i l’any acaba amb un -7,3% menys de desocupats que un any
abans, quan al 2016 la davallada va ser d’un -12,7%. Pel que fa al nombre d’assalariats
n’hi ha 30.421 al setembre, xifra un +6,3% superior a la de fa un any, es tracta però
d’un ritme de creixement millor que el registrat en el 2016. Aquest increment en les
variacions interanuals també es veu en la contractació, amb un volum de 36.993
contractes durant el 2017, un +11,3% més que al 2016. Actualment, un 14,9% dels
contractes són indefinits.
Activitat i mercat laboral
Assalariats
Empreses
Autònoms
Contractes (acumulat anual)
Contractes indefinits (acumulat anual)
Treballadors afectats ERO (acumulat anual)
Atur registrat
Atur molt llarga durada (>24 mesos)
Dones desocupades registrades
Atur població nacionalitat estrangera
Persones aturades sense ocupació anterior
Atur registrat sector tèxtil
Atur registrat sector construcció
Taxa d'atur registrat1
Desocupats sense prestació ni subsidi

Valor recent
30.421
3.677
7.732
36.993
5.505
11
9.598
3.073
5.266
2.186
732
1.130
1.072
15,65%
5.511

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

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

Període
Set-2017
Set-2017
Set-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017
Des-2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mataró presenta alguns Comparació d’indicadors socials amb ciutats
indicadors
amb mitjanes del Perfil de Ciutat2
diferències
rellevants
Índex de places en centres de dia
respecte altres ciutats
1,5
Delictes ingr. per violència de
Índex d'escolarització infantil
1,0
mitjanes catalanes. Així,
gènere per 1.000 hab.
0,5
per exemple, la renda
0,0
-0,5
Exec. hipotecàries per cada 1.000
mitjana de les famílies
Taxa de no graduats en ESO
-1,0
hab.
mataronines és menor, o el
-1,5
-2,0
percentatge de desocupats
Renda neta mitja anual de les llars
% d'atur de llarga durada
de llarga durada és
comparativament elevat.
Persones usuàries amb PIA aprovat
Persones usuàries SBAS per 1.000
Per altra banda, Mataró
per 1.000 hab.
hab.
destaca per tenir un elevat
Beneficiaris del PIRMI per 1.000
Mataró
hab.
nombre de places en
Perfil Ciutat
centres de dia disponibles
en relació a la població major de 84 anys. Quant a la taxa d’escolarització infantil,
Mataró presenta valors molts similars a la mitjana del Perfil de la Ciutat
www.perfilciutat.net , mentre que la taxa de no graduats de quart d’ESO a Mataró és
inferior a la del Perfil.
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Mobilitat
El creixement molt elevat de l’atur a Mataró arran de la crisi econòmica, es va veure
reflectit en una davallada de la mobilitat de les persones. L’augment de l’atur va limitar
els desplaçaments dels mataronins i mataronines per anar treballar, però també els
desplaçaments per motius d’oci. Les darreres dades disponibles relacionades amb la
mobilitat mostren en general valors a l’alça, com és el cas del nombre de turismes i de
vehicles censats a Mataró. També creix el nombre de viatgers de l’autobús urbà i de
l’interurbà. El pas de vehicles per les dues vies ràpides que connecten Mataró amb
Barcelona (C-32) i Mataró amb Granollers (C-60) presenten un increment de la
intensitat mitjana diària (IMD). Per tant, la millora de les xifres de l’atur ve acompanyat
per un augment de la mobilitat de les persones, ja sigui mobilitat obligada o per oci.
Valor recent
51.990
4.918
80.333
5.034.266
2.340.513
52.411
48.523

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

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

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

2.800

50%

2.600

45%

2.400

40%

2.200

35%

2.000

30%

1.800

25%

1.600

20%

1.400

15%

1.200

10%

1.000

5%

Matriculació de turismes acumulats els darrers dotze mesos
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Agost-2017

Octubre-2017

Abril-2017

Juny-2017

Febrer-2017

Desembre-2016

Agost-2016

Octubre-2016

Abril-2016

Juny-2016

Febrer-2016

Desembre-2015

Agost-2015

Octubre-2015

Abril-2015

Juny-2015

Febrer-2015

Desembre-2014

-20%

Agost-2014

-15%

0

Octubre-2014

-10%

200

Abril-2014

400

Juny-2014

-5%

Febrer-2014

0%

600

Octubre-2013

800

Desembre-2013

Turismes

El creixement del parc de Evolució de la matriculació de turismes
Evolució de la matriculació de turismes. Mataró. 2013- 2017
turismes a Mataró, es fruit –
bàsicament– de l’augment en
la matriculació de turismes a
la ciutat. Aquest augment va
començar a l’inici de l’any
2014, i ha seguit la senda
ascendent fins a finals de
2015. Al 2016, la matriculació
de turismes, si bé ha
continuat amb increments de
dos dígits, el perfil del ritme
de creixement ha anat a la
baixa. Durant el 2017 s’han mantingut el creixement en la matriculació de turismes a
Mataró, però ho està fent a un ritme cada cop més baix, i en cap moment ha arribat a
superar el +5%.

Variació (%)

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

Variació interanual (%)
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Vectors ambientals
La crisi econòmica ha estat probablement un dels factors que expliquen la millora que
han tingut bona part dels indicadors ambientals al llarg dels darrers anys, gràcies a
l’estalvi i l’eficiència per part de les famílies mataronines en el consum d’aigua i
d’energia, i també en la millora de la qualitat de l’aire (mesurat a través de l’Índex
Català de Qualitat de l’Aire, índex que presenta valors que van de -100 quan la qualitat
de l’aire és pitjor, i 100 quan és millor).
Durant els darrers períodes de recuperació, els indicadors ambientals empitjoren la
seva evolució, com és el cas del consum energètic domèstic que creix un +2%, o la
producció diària d’escombreries que augmenta un +1,5%. També el percentatge de
residus recollits selectivament ha caigut un -0,9%.
Vectors ambientals
Consum d'aigua d'ús domèstic (l/hab/dia)
Consum energètic (gas canalitzat i electricitat) d'ús
domèstic (kWh/hab/dia)
Producció de residus sòlids urbans (kg/hab/dia)
Residus recollits selectivament (%)
Utilització de l'autobús urbà (viatgers/dia)
Valor mitjà de l'Index Català de Qualitat de l'Aire

V. interanual
-0,8%

Var. 4 anys
0,6%

Període
Març-2017

7,63

2,0%

-8,1%

2016

1,19
32,3%
13.793
54

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

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

Des-2017
Des-2017
Des-2017
2016

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

Ajuntament de Mataró
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1,53

1,51

1,48

1,44

1,43

1,18

1,19

2017

2014

1,16

2016

1,11

2015

1,10

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1,23

2006

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

Valor recent
102
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Mataró Estratègic
Mataró ha dut a terme durant els dos darrers anys un procés de reflexió estratègica,
partint d’una filosofia encaminada a assolir un desenvolupament inclusiu, sostenible i
intel•ligent per afrontar els principals reptes futurs de la ciutat.
L’elaboració de l’estratègia Mataró 2022 s’ha fet a partir de les aportacions d’agents
molt diversos: grups municipals, personal tècnic de l’Ajuntament de Mataró,
professionals externs, sindicats, associacions empresarials, consells sectorials I
territorials, entitats, aportacions ciutadanes...
A partir dels punts crítics identificats a través del diagnòstic, de la síntesi estratègica de
plans anteriors i de les diverses aportacions realitzades durant el procés de
participació, s’estableixen els tres grans reptes per Mataró 2022, que seran el pilar
dels eixos estratègics i de les conseqüents actuacions.
Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat
El repte de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat resulta un objectiu
prioritari i necessari que cal abordar des del municipi. En aquest sentit, s’identifica
l’elevada taxa d’atur i la manca d’ocupació i/o la major precarietat d’aquesta com a
principal problemàtica de Mataró, incidint no tan sols en la pèrdua de rendes, sinó
també amb un fort efecte com a mecanisme efectiu d’integració social.
Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial
L’ocupació, l’educació, la salut, l’habitatge, així com la participació social i política són
factors interrelacionats. En aquest sentit sorgeixen propostes vinculades a la necessitat
de millorar els vincles espacials entre la ciutat i els barris més vulnerables, la manera
de fer les polítiques municipals en qüestions de desigualtat social i territorial, i aquelles
més centrades en la innovació social, amb especial èmfasi en la necessitat de donar
protagonisme a la comunitat, a la ciutadania com a actor implicat en les polítiques i els
programes que l’afecten.
Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat
Aquest repte respon al punt crític de manca d’imatge i de posicionament de la ciutat,
entès com a necessitat de construcció d’identitat, de posicionament i de relat de
ciutat. Es vincula a la percepció de la ciutat tant interna com externa i s’apunten
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conceptes clau que seran a base per formular la visió de Mataró 2022, com ara:
cohesió, empenta, ciutat dinàmica, mprenedoria, solidaritat, coneixement, ciutat
marítima, mediterrània, proximitat a Barcelona, universitat, clima, tèxtil, sòciosanitari,
comerç, entorn natural, patrimoni cultual, entre d’altres.
Dels tres reptes identificats es defineixen set eixos estratègics d’actuació.

I es formula una visió de ciutat vinculada a diferents valors esmentats i emmarcada en
l’escenari del Mataró 2022.
Mataró, ciutat de mar de la Barcelona metropolitana, es referma com a capital
emprenedora que opta per una economia diversificada cap al tèxtil especialitzat,
l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb essència cultural i esportiva, amb l’objectiu
d’oferir noves oportunitats per al creixement de les seves empreses i per a l’ocupació
de la seva gent.
I que presenta una traducció més a llarg termini.
Mataró vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la Regió Metropolitana de
Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i de qualitat de
vida gràcies a la innovació i la capacitació de la seva gent i de les seves empreses.
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D’acord amb els reptes, els eixos i la visió estratègica, en el marc del Mataró 2022 es
proposa una primera bateria de 39 actuacions, d’entre les quals poden destacar-se’n
6 que tenen consideració d’essencials i prioritàries.

El conjunt d’actuacions del Mataró 2022 inicien el seu desplegament en el Pla d’Acció
2018.
.
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Pla de Mandat 2016-2019

Els compromisos de govern
Durant els propers anys del present mandat 20162019, el govern s’ha fixat tot un seguit de compromisos
amb algunes de les àrees prioritàries d’actuació
municipal, d’entre els quals destaquem els següents:
 No anar cap enrere pel que fa a la despesa social.
 Incrementar els recursos per al desenvolupament de
la nostra economia.
 Incrementar els recursos en projectes d’ocupació,
emprenedoria i formació ocupacional.
 Mantenir la cooperació amb les entitats ciutadanes.
 Incrementar els recursos perquè la ciutat estigui més
neta i sigui més segura.
 Apostar per l’educació, la cultura i l’esport.
 Garantir la solvència i la liquiditat de l’Ajuntament.
 Apostar per una gestió oberta i transparent.
La fermesa d’aquests compromisos presenta té el seu
reflex en el marc pressupostari que orientarà la
despesa municipal per als pròxims períodes, així com
en la relació d’acords i accions de govern prioritàries
per als pròxims exercicis.

Pla d’Acció 2018

Pla de Mandat 2016-2019

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

Primer les persones: igualtat d'oportunitats
Recuperar l'economia, crear ocupació i promocionar la
ciutat
Apostar per l'educació, la cultura i l'esport
Convivència i gestió de l'espai públic
Territori i Sostenibilitat
Un govern obert, honest i eficient
Una ciutat de futur
De cadascuna d’aquestes prioritats, o eixos d’actuació, se’n deriva tota
una sèrie d’acords de govern que a continuació presentem agrupats en
diversos àmbits d’actuació.
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Mataró.
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El Pla d’Acció 2018
El Pla d’Acció 2018 de l’Ajuntament de Mataró és el resultat del treball desenvolupat
durant aquests darrers anys en base al compromís del govern pel bon govern, l’ètica i
la transparència.
El document conté els “Projectes de millora” i les “Accions Clau o de Govern” que
l’Ajuntament desenvoluparà el 2018. Les actuacions es troben agrupades en les
prioritats o eixos d’actuació i Acords de Govern que estableix el Pla de mandat 20162019.


Projectes de Millora: actuacions que tenen per finalitat millorar algun aspecte
concret o assolir objectius estratègics de l'Ajuntament.



Accions Clau o de Govern: Pactes, Plans Estratègics i Actuacions prioritàries a
executar al llarg de l’any 2018. Aquestes accions estratègiques estan també
recollides en el document “Prioritats de Govern 2018”, que està disponible a
l’apartat “Acció de Govern” de la web municipal.

Els ‘Projectes de Millora’ i les ‘Accions Clau o de Govern’ donen resposta als
compromisos adquirits pel govern, derivats del procés participatiu i de l’acord amb els
diferents grups municipals del l’Ajuntament.
Aquest Pla permetrà incrementar els mecanismes de rendiment de comptes, de
seguiment i d’avaluació de les polítiques i facilitarà el control i la transparència, tant de
les prioritats com del conjunt de l’activitat municipal.
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1-Primer les persones: igualtat d'oportunitats
1.1-Barris, espais d'oportunitats
Els barris de Mataró han crescut de manera desigual d'ençà dels anys 60 donant lloc a una ciutat diversa. La
configuració dels barris és conseqüència de diverses etapes de creixement de la ciutat i amb realitats socials i
urbanístiques diferenciades. Hem de millorar i equilibrar les condicions de vida de tota la ciutadania, facilitant
oportunitats per desenvolupar les capacitats laborals, educatives, culturals i de lleure. Alhora, hem de
procurar un entorn amable i de bona convivència, amb la participació i la implicació dels veïns i de les
associacions de la ciutat.

Acords
1.1.1-Crearem la figura del regidor de barri, com el responsable polític de referència per aquella zona de
la ciutat.
1.1.2-Presentarem anualment un compromís d'actuacions a desenvolupar: COMPROMÍS DE BARRI.
1.1.3-Treballarem per la qualitat de l'espai públic als barris: BARRIS AL DIA.

Línies de servei
LIN000342*:

LIN000342*-Plans d'Actuació Integral als Barris

Accions Clau o de Govern
ACT002003
ACT002004

ACT002003-Aprovació del Pla d'Actuació Integral de Cerdanyola
ACT002004-Finalització de les actuacions vinculades al Pla
Integral de Rocafonda i demanar a la Generalitat i al govern
d'Espanya fons per poder continuar les actuacions vinculades
amb barris amb necessitats
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1.2-L'habitatge. Mataró lliure de desnonaments
Durant la crisi els problemes amb l'habitatge han afectat moltes famílies i, des de l'àmbit municipal s'han dut a
terme diverses accions per donar resposta. És imprescindible mantenir una reacció ràpida davant dels
processos de desnonament, coordinant accions per evitar que cap família quedi sense allotjament. És per tot
això, que posarem totes les mesures al nostre abast per aconseguir més lloguers socials a través de la
mediació hipotecària, la negociació amb les entitats bancàries i l'articulació de mesures legals que permetin
posar al mercat els pisos buits.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Casos iniciats d'intermediació
hipotecària

130,00

196,00

205,00

161,00

148,00

155,00

Casos iniciats mediació lloguer

18,00

25,00

30,00

56,00

50,00

81,00

607,00

580,00

614,00

378,00

317,00

Execucions hipotecàries partit judicial
de Mataró

349,00
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200
100

50

0

2012
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2015
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Execucions hipotecàries partit judicial de
Mataró

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Casos iniciats d'intermediació hipotecària

Acords
1.2.1-Treballarem perquè Mataró sigui una ciutat lliure de desnonaments mitjançant actuacions
preventives d'atenció als afectats i la interlocució amb els agents que intervenen.
1.2.2-Crearem un servei per atendre les persones susceptibles de patir un desnonament del seu habitatge
habitual que pugui conduir a una situació d'exclusió social, i farem de mediadors amb els bancs.
1.2.3-Establirem mecanismes destinats a resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les
famílies, i en especial els deutes derivats de l'habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un procediment
extrajudicial i, si escau, d'un procediment judicial, per tal de donar solució a la situació de
sobreendeutament en que es trobi la persona física consumidora per causes sobrevingudes.
1.2.4-Estudiarem la creació d'una taxa pels habitatges buits d'entitats financeres per evitar l'especulació
immobiliària.
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Línies de servei
LIN000289*:

LIN000289*-Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua

Accions Clau o de Govern
ACT001976
ACT001977
ACT001978

ACT001979

ACT001987

ACT001976-Adquisició d'habitatge per a polítiques socials.
ACT001977-Foment de la construcció d'habitatge assequible
incorporant fórmules d'habitatge cooperatiu.
ACT001978-Dotació de fons d'ajuts a la rehabilitació per a
captació d'habitage de lloguer.
ACT001979-Impulsar la Comissió Municipal per a la Gestió del
Risc per a la Seguretat i la Convivència derivat de l'ocupació
d'habitatges com a espai participatiu i de coordinació i mantenir
el dispositiu d'actuació per les ocupacions.
ACT001987-Desenvolupament del projecte essencial "Estratègia
integral centrada en l'habitage".

Albert Terrones Ribas
Albert Terrones Ribas
Albert Terrones Ribas

Albert Terrones Ribas

Albert Terrones Ribas

Projectes de millora
ACT001762
ACT001768
ACT001770
ACT001824
ACT001825

ACT001762-Programa de captació d'habitatge
ACT001768-Aprovació del programa d'inspecció d'habitatge
desocupat 2018
ACT001770-Aprovació d'una oferta pública d'adquisició
d'habitatges per sota preu de mercat
ACT001824-Taula d'habitatge coopertatiu
ACT001825-Promoció d'habitatge protegit de lloguer
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1.3-Atenció a la diversitat funcional i a la dependència
Cal que la societat i les ciutats estiguin preparades per garantir els drets de les persones amb diversitat
funcional i perquè puguin desenvolupar la seva vida en condicions d'igualtat amb la resta de ciutadans. Perquè
això sigui possible hem de poder eliminar totes les barreres que ho impedeixen, tant les físiques que puguem
trobar en l'espai o als equipaments públics, com les socials que poden afectar la prestació dels serveis i
recursos que s'adrecen a la ciutadania.

Indicadors
% usuaris/es SSAD 65 anys i més / hab
tram edat
Nombre persones Pla individual atenció
dependència

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

8,20

8,40

9,10

9,00

9,70

10,20

10,00

2.091,00

2.843,00

2.185,00

1.959,00

2.250,00

2.445,00

2.598,00
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Nombre persones Pla individual atenció
dependència

2012
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2014

2015

2016

2017

% usuaris/es SSAD 65 anys i més / hab tram
edat

Acords
1.3.1-Considerem la incorporació de les persones amb diversitat funcional com un vector transversal
d'actuació preferencial en totes les línies d'acció municipal.
1.3.2-Farem una política d'eliminació de qualsevol barrera física, tecnològica o mental, que impedeixi la
llibertat d'accés als serveis, instal·lacions i establiments a les persones amb diversitat funcional i mobilitat
reduïda.
1.3.3-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Línies de servei
LIN000181*:

LIN000181*-Atenció a les persones amb dependència

Accions Clau o de Govern
ACT001904

ACT001904-Desenvolupament del nou model d'equipaments
per a la gent gran per tal d'incrementar la seva autonomia i
participació.

Asunción Muñoz Guerrero

Projectes de millora
ACT001744

ACT001744-Actualització del Protocol per a l'abordatge en xarxa
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ACT001745
ACT001746
ACT001747
ACT001844
ACT001845
ACT001855

de situacions de maltractament de la gent gran
ACT001745-Actuacions intergeneracionals de sensibilització i
prevenció dels maltractament a la gent gran
ACT001746-Estudi de la salut mental a la ciutat
ACT001747-Disseny del Projecte de prevenció i suport a families
amb fills amb discapacitat.
ACT001844-Elaborar un projecte d'atenció a les persones grans
fràgils que viuen soles
ACT001845-Elaborar un projecte d'atenció a les persones grans
fràgils que viuen soles.
ACT001855-Implantar la primera fase del sistema SAAC a l'edifici
de Benestar Social
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1.4-Lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat de les persones
És en els moments de crisi quan el paper de les administracions en el suport a les persones i famílies més
afectades és més important, ja que hem de facilitar recursos perquè les persones puguin superar les dificultats
i adaptar-se a les situacions un cop superades. Mentrestant, hem de garantir que tinguin els elements bàsics
de subsistència i especialment oferir un suport especial als infants, joves i gent gran. Alhora cal garantir que els
recursos arribin de manera justa i equitativa a les persones que ho necessitin. L'Ajuntament tot sol no podria
fer front a aquesta tasca, motiu pel qual la col·laboració de les entitats socials i dels voluntaris esdevé
fonamental.

Indicadors
Nombre expedient RMI
Nombre usuaris amb itineraris
d'inserció
Programes d'aliments per a la
solidaritat

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.112,00

753,00

781,00

1.172,00

1.035,00

1.059,00

1.497,00

1.613,00

1.695,00

1.739,00

1.710,00

1.695,00

1.848,00

6.679,00

7.715,00

8.192,00

8.535,00

7.512,00

7.635,00

5.114,00
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Programes d'aliments per a la solidaritat
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2014

2015
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Nombre expedient RMI

Acords
1.4.1-Treballarem activament per detectar els casos de pobresa i exclusió social, especialment de les
persones grans i amb dependències.
1.4.2-Facilitarem les reformes bàsiques als domicilis de les persones grans vulnerables per garantir les
adequades condicions de vida.
1.4.3-Fomentarem la creació d'una xarxa de voluntaris per a l'acompanyament a domicili de les persones
grans.
1.4.4-Continuarem fomentant l'accessibilitat a les prestacions socials de manera justa i rigurosa.
1.4.5-Treballarem per impulsar polítiques transversals que tinguin el benestar i la lluita contra la pobresa i
l'exclusió social com a objectiu.
1.4.6-Col·laborarem activament a través de convenis amb els agents socials i el tercer sector per garantir
una acció coordinada i integrada per a la ciutadania més vulnerable i/o en risc d'exclusió.
1.4.7-Crearem un fons per garantir les necessitats bàsiques d'alimentació, habitatge i subministraments
bàsics (aigua, gas i electricitat) de les persones i les famílies més necesssitades.
Ajuntament de Mataró
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1.4.8-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Línies de servei
LIN000119*:

LIN000119*-Administració general de serveis socials i promoció social

Accions Clau o de Govern
ACT001474

ACT001474-Adequació del Reglament de prestacions
econòmiques d'urgència social per adaptar-lo a la implantació
de la Renda Garantida de Ciutadania

Asunción Muñoz Guerrero

Projectes de millora
ACT000754
ACT001879
ACT001880

LIN000157*:

ACT000754-Contracte programa per a la cooperació de
l'Ajuntament amb entitats del tercer sector
ACT001879-Ampliació de la ratio dels professionals dels serveis
socials bàsics
ACT001880-Ampliar el pressupost pel desenvolupament dels
diferents plans i projectes del servei en matèria de garantia de
Benestar Social

Asunción Muñoz Guerrero
Asunción Muñoz Guerrero
Asunción Muñoz Guerrero

LIN000157*-Promoció social

Accions Clau o de Govern
ACT001742
ACT001743
ACT001905

ACT001742-Aprovar i implantar el Pla d'inclusió social
ACT001743-Potenciar el Pacte amb el Tercer Sector Social
ACT001905-Suport a les famílies en situació de vulnerabilitat per
prevenir i atendre les situacions de pobresa energètica.
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1.5-Ciutat saludable: promoció, prevenció i protecció de la salut
Més enllà de les competències que els municipis hem de complir de manera obligatòria per al seguiment i el
control dels factors de risc per a la salut pública, des de l'Ajuntament treballarem en les línies de promoció,
prevenció i protecció de la salut en tots els àmbits d'acció municipal.

Acords
1.5.1-Vetllarem perquè la Salut sigui un element de les polítiques d'altres àmbits sectorials: "Salut a totes
les polítiques". Una ciutat saludable és aquella que entén que la salut deis seus habitants depèn en gran
mesura deis factors ambientals, com ho expressen l'Organització Mundial de la Salut i la Unió Europea
entre d'altres.
1.5.2-Vetllarem per a la promoció, prevenció i protecció de la salut, i així entenem que ens hem d'adherir
a aquelles iniciatives d'àmbit nacional i internacional que diverses organitzacions tiren endavant per a que
les accions engegades des dels ens locals tinguin el major impacte en la salut de les persones i que aquest
impacte tingui indicadors i fites que es pugui objectivar.
1.5.3-Reforçarem el paper del Consell Municipal de Salut com a òrgan de participació ciutadana. Pensem
que és necessari estimular el seu funcionament, de manera que disposi d'informació actualitzada de
manera constant per avaluar i fer propostes.
1.5.4-Impulsarem un pla estratègic per a l'atenció sociosanitària quedibuixi un escenari a mig termini que
contempli quines són lesactivitats assistencials que han de perdurar a l'historic centreassistencial de la
ciutat: l'Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.
1.5.5-Reclamarem l'ampliació del CAP de Cirera Molins.
1.5.6-Formularem iniciatives per incrementar els ingressos del CSdM.Iniciatives que reconeguin el
pagament de l'activitat assistencial al mateix nivell que altres centres sanitaris d'igual nivell, i això suposi
més i millors serveis.
1.5.7-Plantejarem la creació de comissions de participació amb els diferents proveïdors públics del
territori (Consorci Sanitari del Maresme i Institut Català de la Salut) en els quals es presenti informació
més concreta sobre elements estratègics i plans d'acció
1.5.8-Incentivarem la defensa dels drets dels consumidors, el coneixement d'aquests drets i la gestió
general del consum i Junta Arbitral.

Línies de servei
LIN000122*:

LIN000122*-Administració general de la salut

Projectes de millora
ACT001174

LIN000130*:

ACT001174-Millora de la qualitat de la sanitat pública a Mataró

Francesc Xavier Sánchez
Moragas

LIN000130*-Administració general de consum i junta arbitral

Accions Clau o de Govern
ACT001918

ACT001918-Adaptació dels serveis de consum a la nova
normativa de resolució de conflictes (potenciar la mediació en
Consum i adequació dels terminis de resolució).
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LIN000293*:

LIN000293*-Vigilància i control sanitari

Accions Clau o de Govern
ACT001990

LIN000295*:

ACT001990-Nou projecte del Centre d'Acollida d'Animals
Domèstics

Francesc Xavier Sánchez
Moragas

LIN000295*-Promoció de la salut

Accions Clau o de Govern
ACT001915

ACT001916

ACT001915-Desenvolupament de forma transversal del
programa comunitari "Salut i bon veïnatge", per reduir les
desigualtats en salut.
ACT001916-Inici del funcionament de la Comissió
Interdepartamental per implementar el projecte "Salut a totes
les Polítiques".

ACT001917

ACT001917-Elaboració del projecte "Aula de Salut".

ACT001919

ACT001919-Nou Centre Sociosanitari.

ACT001920

ACT001920-El nou CAP de Cirera.

ACT001921

ACT001921-Centre d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP).

ACT001922

ACT001922-Nou CAP de Rocafonda

Francesc Xavier Sánchez
Moragas
Francesc Xavier Sánchez
Moragas
Francesc Xavier Sánchez
Moragas
Francesc Xavier Sánchez
Moragas
Francesc Xavier Sánchez
Moragas
Francesc Xavier Sánchez
Moragas
Francesc Xavier Sánchez
Moragas

Projectes de millora
ACT001546

ACT001546-Ampliació del CAP Cirera-Molins

Ajuntament de Mataró
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1.6-Igualtat
Tot i que fa molts anys que es treballa per la igualtat, encara queda molt camí per fer. Ja en les etapes inicials
del sistema educatiu cal incorporar la idea d'igualtat de gènere i sensibilitzar entorn aquest problema social.
Paral·lelament cal treballar amb les dones i les seves famílies dels efectes de la desigualtat i la prevenció de la
violència, tot facilitant l'accés a recursos d'informació, suport i tractament.

Acords
1.6.1-Formarem als joves per a la prevenció en maltractaments i violencia masclista.
1.6.2-Potenciarem el Centre de Recursos per a les Dones. Cal convertir aquest centre en un instrument
cabdal per a l'apoderament de les dones de la nostra ciutat.
1.6.3-Aprofundirem en els plans d'igualtat interns de l'Ajuntament per a garantir la igualtat real de gènere
en les organitzacions, promovent la presència de dones en els llocs de responsabilitat i en professions
tradicionalment masculinitzades, i d'homes en professions feminitzades i així dotar a l'administració local
d'un rol exemplificador en relació a la resta d'agents socials i econòmics
1.6.4-Incorporarem de manera ferma la perspectiva de gènere en totes les actuacions municipals, perque
només des de la transversalitat de gènere de les nostres actuacions podem avançar cap a una plena
igualtat d'oportunitats, entre dones i homes.
1.6.5-Reforçarem els circuits locals de coordinació per a l'atenció irecuperació de les dones víctimes de
violència masclista amb tots els agents implicats, així com promourem activament accions de prevenció,
sensibilització i detecció d'aquest fenomen social.

Línies de servei
LIN000298*:

LIN000298*-Campanyes de sensibilització i visibilització

Accions Clau o de Govern
ACT001907
ACT001912

ACT001907-Ampliació de l'àmbit dels programes de
sensibilització per aconseguir la plena equitat de gènere.
ACT001912-Protocol per a la prevenció sexista en l'espai públic.

Montserrat Balaguer Bruguera
Montserrat Balaguer Bruguera

Projectes de millora
ACT002007

LIN000300*:

ACT002007-Dissenyar i posar en marxa l'Observatori del Gènere

Montserrat Balaguer Bruguera

LIN000300*-Servei d'informació i assessorament per a les dones i per al col·lectiu
LGTBIX

Accions Clau o de Govern
ACT001908
ACT001909
ACT001911

LIN000312*:

ACT001908-Ampliació de l'abast de les intervencions en casos
de maltractaments en l'àmbit familiar.
ACT001909-Desenvolupament del Reglament i/o ordenança
municipal per a la igualtat de gènere.
ACT001911-Desenvolupament de les polítiques municipals
LGTBI i obertura d'un punt d'atenció que ajudi a fomentar el
respecte a la diversitat sexual i d'identitat de gènere.

Montserrat Balaguer Bruguera
Montserrat Balaguer Bruguera
Montserrat Balaguer Bruguera

LIN000312*-Planificació estratègica i gestió interna
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Accions Clau o de Govern
ACT001325
ACT001902
ACT001906

ACT001325-Nou Pla Local de Joventut
ACT001902-Incorporació de la transversalitat i creació de
dinàmiques positives en els programes que formin part dels
Plans d'actuació integral.
ACT001906-Nou Pla igualtat de gènere per a la ciutadania 20182022.

Ajuntament de Mataró
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1.7-Atenció preferent en col·lectius prioritaris:infància, joves i
gent gran
Aquests són tres col·lectius de població que, per diferents motius, poden ser especialment sensibles i per això
haurien de ser objecte d'atenció preferent per part de l'administració. Infants i joves, en període de formació
com a persones, necessiten uns referents, acompanyament i valors que a vegades no poden facilitar només
escola i pares; el jove també es desenvolupa com a persona en un espai social i és en aquest espai on necessita
altres referents, per això, des de l'administració, hem d'oferir eines per a l'orientació, la formació i el gaudi
d'un lleure que fomenti el seu desenvolupament personal i els seus valors. Per mantenir una bona qualitat de
vida de les persones grans també és important facilitar-los recursos culturals, de socialització i de lleure,
implicant-los en la vida ciutadana, desenvolupant els seus interessos i aprofitant les seves capacitats.

Indicadors
Nombre menors atesos amb indicadors
de risc social
Nombre menors atesos en situació risc
greu/desemp

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

977,00

1.079,00

1.159,00

1.187,00

1.094,00

1.177,00

1.288,00

186,00

196,00

177,00

206,00
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257,00

268,00
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Nombre menors atesos amb indicadors de risc
social

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre menors atesos en situació risc
greu/desemp

Acords
1.7.1-Consolidarem i ampliarem la xarxa de serveis dedicats a oferir suport socioeducatiu als infants i
adolescents en situació de risc social i llurs famílies.
1.7.2-Continuarem garantint l'alimentació dels infants i adolescents en situació de vulnerabillitat els 365
dies de l'any.
1.7.3-Potenciarem 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.
1.7.4-Ampliarem les polítiques de joventut amb més recursos per a poder tenir una visió real del que
ocorre i poder arribar amb facilitat a la ciutadania.
1.7.5-Farem del Consell de Joves un espai real de participació i debat on les idees que es generin arribin a
ser aplicades.

Ajuntament de Mataró
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Línies de servei
LIN000194*:

LIN000194*-Atenció a la infància

Projectes de millora
ACT001691
ACT001739
ACT001740
ACT001838
ACT001849
ACT001853

LIN000301*:

ACT001691-Projecte de creació d'un centre obert a la zona nordest de la ciutat
ACT001739-Elaboració del Pla local d'atenció a la infància i
l'adolescència
ACT001740-Actualització del protocol per l'abordatge de
situacions de maltractament i risc social en infants i adolescents
ACT001838-Afegir al catàleg el suport a les entitats socials en el
marc de la convocatòria ordinària de subvencions.
ACT001849-Elaborar el nou plec de contractació per a la gestió
dels serveis d'intervenció socioeducativa
ACT001853-Ampliar el suport econòmic a la convocatòria
ordinària de subvencions.

Asunción Muñoz Guerrero
Anna Moreso Bosch
Anna Moreso Bosch
Asunción Muñoz Guerrero
Asunción Muñoz Guerrero
Asunción Muñoz Guerrero

LIN000301*-Informació i orientació juvenil

Accions Clau o de Govern
ACT001180

LIN000302*:

ACT001180-Aprovarem el Pla d'usos i redactarem el projecte del
Casal de Joves de la plaça d'Espanya

Lidia Pérez Sánchez

LIN000302*-Intervenció socioeducativa

Accions Clau o de Govern
ACT001179

LIN000304*:

ACT001179-Nou local per a l'Espai Jove de Cerdanyola

Lidia Pérez Sánchez

LIN000304*-Promoció de l'envelliment actiu

Accions Clau o de Govern
ACT001181

LIN000305*:

ACT001181-Posarem en marxa un nou casal de gent gran a La
Llàntia i iniciarem el debat sobre com ha de ser la xarxa de
casals d'avis de la ciutat

Lidia Pérez Sánchez

LIN000305*-Memòria històrica

Accions Clau o de Govern
ACT001913
ACT001914

ACT001913-Seguiment de la retirada definitiva de la totalitat de
plaques de simbologia franquista
ACT001914-Acord amb l'Associació per a la recuperació de la
Memòria Històrica per al desenvolupament d'activitats
conjuntes.

Ajuntament de Mataró
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1.8-Convivència
La important arribada de població estrangera a Mataró d'ençà de l'any 2000, principalment dels països del
nord de l'Àfrica, va motivar l'aprovació de diferents Plans de 'Nova Ciutadania', per donar resposta a les
necessitats que va generar aquest fet. Les necessitats principals eren d'adaptació a l'entorn social, de
funcionament a la ciutat, l'escola, la sanitat, els serveis, la llengua, la cultura, la residència... Per això, aquells
programes recollien una part important de recursos que calia destinar a polítiques d'acollida. Com a
conseqüència de la crisi econòmica, l'arribada d'immigrants ha davallat de forma sensible, i el principal repte
no és donar resposta a l'acollida, sinó treballar la convivència a la ciutat.

Indicadors
Casos atesos pel servei de mediació
Convenis i projectes sensibilització amb
entitats

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

381,00

476,00

617,00

680,00

665,00

663,00

602,00

4,00

4,00

3,00

3,00

3,00

5,00

5,00

401.300,17

350.437,37

350.395,89

350.395,89

349.980,49

Pressupost a projectes de cooperació
Projectes cooperació que han rebut
aportació eco.

12,00

13,00

16,00

17,00

15,00

19,00

Projectes de sensibilització de ciutat
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11,00

15,00

800

410000

700

400000

17,00

390000

600

380000

500

370000
400
360000
300

350000

200

340000

100

330000

0

320000

2012

2013

2014

2015

2016

Casos atesos pel servei de mediació

2017
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Pressupost a projectes de cooperació

Acords
1.8.1-Ampliarem el programa "Educadors en Medi Obert", actualment en marxa a Rocafonda i
Cerdanyola, a altres barris de la ciutat.
1.8.2-Elaboració d'un Pla de Convivència a la Ciutat.
1.8.3-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Ajuntament de Mataró
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Línies de servei
LIN000314*:

LIN000314*-Programes de civisme, convivència, interculturalitat i sensibilització

Accions Clau o de Govern
ACT001175
ACT001176
ACT001200

ACT001901

ACT001175-Aprovar i aplicar el Pla de Convivència de Mataró
2017-2022
ACT001176-Elaboració del protocol contra els delictes d'odi
ACT001200-Impulsar campanyes de sensibilització de civisme a
la via pública
ACT001901-Desplegament de campanyes d'informació i difusió
per al coneixement dels Drets de ciutadania que assegurin els
dels col·lectius més vulnerables i comprometin a la ciutadania
en el respecte dels drets col·lectius.

Ajuntament de Mataró
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2-Recuperar l'economia, crear ocupació i promocionar
la ciutat
2.1-Ocupació jove
La situació actual dels joves en el mercat de treball és molt precària i l'accés a una feina no és gens fàcil,
sobretot per diversos factors com ara la manca d'experiència o de competències, el desconeixement del
mercat de treball, la manca d'una xarxa de contactes o una actitud pessimista. Per una altra banda, els joves
són un dels col·lectius que s'acomiada amb més facilitat per ser més barata la seva indemnització i portar poc
temps treballant. Les taxes d'atur de Mataró i del Maresme corroboren aquesta realitat, per això és un dels
principals problemes que pateix la ciutat i la comarca. Per tal d'evitar que aquesta problemàtica social continuï
creixent i afavorir la transició al món laboral i la integració al mercat de treball dels joves, proposem
l'articulació de diverses mesures ocupacionals en l'horitzó del Mataró 2022 i d'aquest Pla de Mandat, que
caldrà incloure en un Pla d'Ocupació Jove.

Indicadors
Club de feina (persones ateses)
Dispositiu Local d'Inserció (DLI) joves
16-18 ays
Joves accedeixen/activen dades al al S.
Ocupació
Programa transició Escola-Treball
(benef/usuaris)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.341,00

1.338,00

1.604,00

2.550,00

1.649,00

1.623,00

1.661,00

212,00

190,00

190,00

196,00

200,00

241,00

726,00

817,00

813,00

881,00

899,00

666,00

620,00

1.205,00

1.837,00

1.398,00

1.500,00
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1.305,00

1.232,00
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Acords
2.1.1-Promourem programes adreçats a facilitar els projectes de vida dels joves a la nostra ciutat: Programa "Joves Professionals", adreçats a joves universitaris o de graus superiors de formació
professional recentment titulats que cerquen una primera oportunitat en el mercat laboral i que són
Ajuntament de Mataró
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contractats en practiques remunerades per l'ajuntament o en empreses col·laboradores, especialment en
àmbits d'alta qualificació professional; - Ajuts i incentius a joves emprenedors per implementar activitats
professionals i/o empresarials en l'àmbit de l'I +D; - Ajuts i incentius a joves creadors per implementar
activitats professionals i/o empresarials en l'àmbit de la creació artística

Ajuntament de Mataró
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2.2-Polítiques actives de recerca d'ocupació
La taxa d'atur de Mataró és una de les més altes, situant-se per sobre de les de la comarca, la província o de
tot Catalunya. Tot i que la tendència en l'evolució de les dades d'atur està sent positiva en els darrers mesos,
ens trobem amb un gran nombre de persones que tenen moltes dificultats a l'hora de trobar a una feina. Un
aspecte clau per tal d'entendre la situació social actual és la cronicitat de l'atur, fet que accentua la seva
gravetat a escala individual i col·lectiva: En el cas de Mataró, gairebé la meitat de les persones en situació
d'atur ho estan des de fa més d'un any i un terç des de fa més de dos. Tenir altes taxes d'atur de llarga durada
durant períodes prolongats de temps provoca la intensificació de la vulnerabilitat de determinats grups i
l'augment del risc d'exclusió social. Per aquest motiu, preveiem continuar desenvolupant polítiques actives
d'ocupació que afavoreixin la inserció laboral de les persones en situació d'atur i, sobretot, d'aquelles amb més
vulnerabilitat, oferint diversos recursos ocupacionals que fomentin l'ocupabilitat de les persones.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de persones en pràctiques
laborals

120,00

306,00

310,00

312,00

340,00

449,00

408,00

Total persones contractades a través BT

410,00

298,00

264,00

627,00

658,00

429,00

691,00

37.868,00

32.942,00

31.392,00

29.572,00

26.764,00

28.560,00

25.445,00
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Acords
2.2.1-Ampliarem els recursos pels programes d'orientació, intermediació, formació i treball adreçats als
aturats, fent especial èmfasi en els joves, les dones, aturats de llarga durada, i majors de 45 anys.
2.2.2-Incrementarem els recursos pels Plans d'ocupació: posarem en marxa, des de l'Ajuntament i amb
col·laboració amb entitats i empreses, un Pla de xoc pels aturats definint les prioritats dels col·lectius als
qui s'adreci i els sectors en els que s'actuarà: - arranjaments i petites reparacions en habitatges de Gent
Gran i de persones dependents; - monitoratge de joves amb risc d'exclusió social; - alfabetització digital i
accés a les noves tecnologies; - campanyes de civisme; - neteja forestal; - atenció a les persones
dependents.
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2.2.3-Elaborar, en el marc del Consell Econòmic i Social de Mataró, com a òrgan de concertació social, un
nou Pacte per a l'Ocupació i el Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró, en el marc de l'estratègia
Mataró 2022.

Línies de servei
LIN000142*:

LIN000142*-Administració general de l'ocupació

Accions Clau o de Govern
ACT001186

LIN000245*:

ACT001186-Desenvolupament de les accions derivades del
Pacte per l'Ocupació i el Desenvolupament (PODE), a treballar
de forma conjunta amb el CESM

Fernando Calderón Asensio

LIN000245*-Intermediació laboral

Accions Clau o de Govern
ACT001932

ACT001932-Insertext 3.

Fernando Calderón Asensio

Projectes de millora
ACT001780

ACT001780-Creant oportunitats per a les persones amb
diversitat funcional

Ajuntament de Mataró
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2.3-Universitat oberta i transferència de coneixement al territori
La Fundació TecnoCampus és una organització sense afany de lucre impulsada per l'Ajuntament de Mataró,
per a gestionar el parc científic i de la innovació TecnoCampus i els tres centres universitaris que la integren.
La missió del TecnoCampus és esdevenir un element territorial de suport a la generació de riquesa i
creixement econòmic, gestionant sota una única estratègia: tres escoles universitàries, el campus que els dóna
servei, un parc empresarial amb més de 100 empreses innovadores consolidades i un viver d'empreses amb
cabuda per 21 start-ups. Des dels seus inicis, els centres universitaris TecnoCampus han estat un projecte
educatiu i alhora un projecte de promoció econòmica i dinamització econòmica per a la ciutat, essent la seva
missió esdevenir un pol de generació de riquesa i progrés social al territori.

Indicadors
Nombre convenis de cooperació
educativa
Nombre d'alumnes matriculats estudis
de Grau

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

110,00

154,00

239,00

379,00

631,00

729,00

808,00

1.835,00

2.247,00
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2.889,00
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Acords
2.3.1-Potenciarem estudis universitaris de qualitat, internacionals, lligats a l'economia del territori
(turisme, nàutica, salut, logística, empresa, TIC) professionalitzadors i que fomentin l'emprenedoria.
Aquests són els eixos sobre els que volem que pivotin els estudis. Només així serem atractius i podrem
competir amb el nostre entorn
2.3.2-Farem del Tecnocampus un espai de formació i 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.
2.3.3-Intensificarem la cooperació i la transferència de coneixement universitat-empresa cada cop més
arrelat al territori.
2.3.4-Convertir el Tecnocampus i el seu entorn, en un districte per a la innovació.

Ajuntament de Mataró
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Línies de servei
LIN000164*:

LIN000164*-Ensenyament universitari

Projectes de millora
ACT001603
ACT001605
ACT001782
ACT001783
ACT001784
ACT001785
ACT001786

ACT001603-Ampliació de l'oferta acadèmica
ACT001605-Residència d'estudiants
ACT001782-Segona Fase del Parc Saludable
ACT001783-Xarxa d'Empreses Tecnocampus (XET)
ACT001784-Emprenedoria universitària
ACT001785-Vincles amb Mataró Audiovisual
ACT001786-Xarxa internacional d'universitat emprenedores
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2.4-Emprenedoria i economia social
Un dels valors afegits de TecnoCampus respecte d'altres parcs de característiques similars és el suport integral
a l'empresa i a l'emprenedoria en totes les seves fases. En primera instància, el Parc actua com a facilitador per
a la generació d'idees innovadores, a través dels itineraris d'emprenedoria universitària, de la utilització
d'espais de foment de la creativitat com l'Innolab o a través dels programes de formació reglada, com són el
Màster d'Emprenedoria o a través de crèdits transversals en tots els graus impartits per TecnoCampus. En una
segona fase, es facilita assessorament, acompanyament i formació per què aquestes noves idees generades
puguin transformar-se en empreses de nova creació. I per últim, entren en funcionament els serveis
d'acceleració per què aquestes noves empreses arribin al creixement empresarial. Entre la cartera de serveis
de creixement hi ha els serveis de networking i de xarxes empresarials, els de suport a la internacionalització i
els d'accés al finançament públic i privat d'aquests nous projectes.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de persones emprenedores
ateses des de TCM

662,00

588,00

366,00

434,00

450,00

390,00

375,00

Nombre empreses creades
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Acords
2.4.1-Activarem un pla de xoc adreçat a ex-autònoms en dificultats. Un Pla integral que incorpori mesures
per reinvertir els "projectes fallits" en una nova oportunitat per continuar emprenent.
2.4.2-Reforçarem el paper de l'emprenedoria a la ciutat a través del TecnoCampus amb nous instruments
i programes, i augmentant la dotació deis Premis Cre@tic per atraure projectes emprenedors d'alt valor
afegit.
2.4.3-Impulsarem l'economia social, cooperativa, solidària i col ·laborativa, ajudant a posar en marxa
projectes que posin en valor el seu retorn social. Coordinarem els instruments d'emprenedoria social
existents al municipi, amb l'objectiu d'impulsar projectes i la col·laboració pública-privada amb les entitats
del tercer sector.

Línies de servei
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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LIN000321*:

LIN000321*-Empresa i emprenedoria

Accions Clau o de Govern
ACT001187
ACT001931
ACT001933

ACT001187-Aprovarem programes de suport a l'emprenedoria
ACT001931-Disseny del projecte: Laboratori/oficina
d'oportunitats
ACT001933-Desenvolupar les accions derivades del PECT, per
part de L'Ajuntament i TCM, així com el seguiment de les
accions de la resta de socis

Jaume Teodoro Sadurní
Jaume Teodoro Sadurní
Jaume Teodoro Sadurní

Projectes de millora
ACT001787
ACT001788
ACT001789
ACT001790

LIN000343*:

ACT001787-Programa Go Global
ACT001788-Indústria 4.0 al districte TecnoCampus.
ACT001789-eHealth - Hub salut del TCM6
ACT001790-Reimagine Textile

Jaume Teodoro Sadurní
Jaume Teodoro Sadurní
Jaume Teodoro Sadurní
Jaume Teodoro Sadurní

LIN000343*-Economia Social i Solidaria

Accions Clau o de Govern
ACT001935
ACT001936
ACT001937
ACT001938
ACT001939

ACT001935-Impuls de dispositius d'economia circular a la ciutat.
ACT001936-Portar la innovació social als barris a través de la
llançadora de projectes.
ACT001937-Liderar a través dels CATLab una plataforma de
participació i transformació social.
ACT001938-Participar activament en la Xarxa de municipis per
l'ESS.
ACT001939-Consolidar l'assessorament i l'impuls a la creació de
cooperatives, la setmana de l'Economia social i solidària, i el
viver d'empreses cooperatives

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

Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal
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2.5-Política industrial i innovació dels sectors productius
Mataró es resisteix a ser tan sols una ciutat de serveis. El tipus d'industria que actualment ha superat la crisi, o
la que ve de bell nou, és una industria amb valor afegit, amb vocació d'internacionalització i que necessita que
l'Administració afavoreixi un marc normatiu i territorial àgil i facilitador. Des de fa uns anys estem treballant
els Polígons d'Activitat Econòmica (PAES ) de manera conjunta amb els empresaris que hi estan ubicats.
Avançar en temes com la xarxa de comunicacions, la neteja, la mobilitat i els usos als polígons és clau per a
aquesta reindustrialització de la ciutat.

Acords
2.5.1-"Desenvoluparem plans específics en cadascun dels polígonsindustrials de la ciutat per millorar la
mobilitat, la senyalització, les comunicacions, els serveis, la marca i la imatge, les infraestructures
tecnològiques, la cooperació i l'associacionisme."
2.5.2-Establirem una nova fórmula de gestió del sòl industrial, aprofitant al programa "Invest in Mataró"
per tal d'atraure inversions econòmiques a la ciutat, així com també de les naus industrials sense activitat.
(4221)
2.5.3-Establirem programes d'innovació per als sectors econòmics madurs: serveis, comerç, turisme,
tèxtil, construcció. Afavorirem nous sectors econòmics per a la ciutat: economia verda, atenció a les
persones, salut i marítim.

Línies de servei
LIN000278*:

LIN000278*-Altres Promoció econòmica

Projectes de millora
ACT001857

ACT001857-Suport al foment de l'ocupació i l'activitat
economica

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

Àngel Remacha Grimal
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2.6-Promoció de la ciutat i el turisme
La promoció de la ciutat i els sectors econòmics vinculats, entre ells de manera destacada el turisme,
esdevenen una aposta necessària i prioritària que ha de conduir cap a la generació progressiva d'una
economia i, conseqüentment, d'una font d'ocupació complementària al model productiu tradicional de la
nostra ciutat. Aquesta estratègia, que ha de permetre la diversificació del desenvolupament econòmic a
Mataró, requereix de manera inherent l'impuls d'accions que emfasitzin el reconeixement de Mataró com a
ciutat de gran atractiu, innovadora i capaç de liderar projectes de gran impacte fins i tot a escala internacional.

Indicadors
% Usuaris forans rutes i visites
turístiques
Grau satisfacció usuaris rutes i visites
turisme
Nombre participants rutes i visites
turístiques
Pernoctacions als hotels de Mataró

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

47,08

65,90

63,25

56,70

63,50

51,07

58,77

8,90

9,03

9,10

9,40

9,50

8,80

9,20

4.231,00

4.348,00

6.653,00

9.461,00

7.491,00

7.293,00

8.970,00

96.144,00

118.917,00

124.324,00

123.195,00
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Acords
2.6.1-Definirem els projectes estratègics per a la promoció de la ciutat i prioritzarem i estructurarem els
àmbits d'actuació.
2.6.2-Volem convertir el Port en un dels principals agents econòmics i en un veritable actiu dinamitzador
de la ciutat. Així doncs, impulsarem la posada al dia el Pla Estratègic i Director del Port de Mataró aprovat
pel Consorci del Port el 2009 per assolir aquest objectiu, amb les modificacions del Pla General
d'Ordenació Municipal i el Pla especial del Port, quan les accions a portar a terme ho requereixin.. Volem
un Port de qualitat, sostenible i actiu, que miri a la ciutat, que cooperi amb l'estratègia de Mataró i que
sàpiga cercar les complicitats necessàries per esdevenir un veritable motor econòmic. Farem de Mataró
una ciutat marítima que converteixi en signe d'identitat aquest fet i que aprofiti les oportunitats
d'innovació, formació, creació d'ocupació, sostenibilitat, turisme i imatge externa que li ofereix el front
litoral.
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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2.6.3-Continuarem la política d'agermanaments comercials com el de Fort Lauderdale (Florida), cercant
sinergies amb d'altres ciutats d'àmbit nacional o internacional i potenciant la marca de Mataró en tots els
sectors: turístic, tèxtil, industrial, agrícola, comercial, d'innovació ... )
2.6.4-Continuarem organitzant activitats d'alt nivell, per atraure visitants i augmentar la projecció
nacional i internacional de Mataró.
2.6.5-Aconseguirem que Mataró exerceixi amb generositat, però a lavegada amb ambició i decisió, el
paper de lideratge del Maresme i es converteixi en capital de la Porta Nord de la Gran Barcelona.
2.6.6-Continuarem creant i difonent producte turistic basat en els principals recursos de la ciutat tot
prioritzant aquell que representi un tret diferencial i per tant amb potencial de captacio de visitants mes
enlla del nostre entorn immediat, fins i tot internacional.
2.6.7-Donarem prioritat a la qualitat dels serveis turístics com a element clau per al posicionament que
desitgem per a Mataró com a destinació turística.
2.6.8-Crearem un Consorci Local de Turisme amb participació de tots els sectors implicats i amb la
presidència a càrrec d'una persona lligada al sector.

Línies de servei
LIN000265*:

LIN000265*-Informació Turística

Projectes de millora
ACT001834

LIN000266*:

ACT001834-Millorar la informació turística on line

Marta Ruiz Brunet

LIN000266*-Productes turístics

Projectes de millora
ACT001835

LIN000267*:

ACT001835-Creació de nous productes i experiències turístiques
culturals en el marc 2018: any del Turisme Cultural a Catalunya

Marta Ruiz Brunet

LIN000267*-Espais turístics

Projectes de millora
ACT001049

LIN000268*:

ACT001049-Millores a la façana marítima

Marta Ruiz Brunet

LIN000268*-Estratègia de promoció de ciutat

Accions Clau o de Govern
ACT001019
ACT001030
ACT001859
ACT001941

ACT001019-Posada en marxa del nou web de promoció de
ciutat
ACT001030-Redacció i aprovació del Pla estratègic de promoció
de ciutat
ACT001859-Desenvolupament del projecte essencial "Mar en
valor" (M2022)
ACT001941-Posada en marxa d'accions que reforcin el binomi
cultura-promoció de ciutat.

Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal
Àngel Remacha Grimal

Projectes de millora
ACT001047
ACT001836

ACT001047-Invertir en màrqueting i promoció de ciutat
ACT001836-Definició i prosposta d'un nou i innovador model
turístic local per Mataró

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

Marta Ruiz Brunet
Marta Ruiz Brunet
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2.7-Polítiques de promoció del comerç
El comerç urbà , en les seves diverses modalitats, és un sector econòmic clau per al desenvolupament dels
municipis, tant a nivell econòmic com de cohesió social, alhora que esdevé un teixit econòmic dinàmic que
evoluciona constantment cap a noves fórmules i formats que incideixen en la configuració de les ciutats. Per
aquest motiu per a Mataró és molt important l'existència d'una estratègia i d'unes línies d'actuació
compartides i consensuades entre l'àmbit públic i el privat per a definir, assolir i promoure el model comercial
òptim per a la ciutat.

Indicadors
2011

2012
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2014

2015

2016

2017

10,00

8,00

8,00

4,00

5,00

5,00

7,00

64.852,20

62.023,88

53.436,71

53.436,70

65.736,68

69.360,78

53.470,78

Nombre d'associacions comercials
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Acords
2.7.1-Desenvoluparem el Pacte pel Comerç de Mataro
2.7.2-Centrarem l'acció firal en l'organització i millora de certàmens amb una clara vinculació amb la
identitat de la nostra ciutat.
2.7.3-Refermem l'aposta d'integracio dels mercats municipals (fixos i no sedentaris) en les politiques de
millora competitiva del comerç urba. Per aquest motiu desenvoluparem accions per a la millora
estructural i de servei, aixi com de posada en valor d'aquest format comercial, conjuntament amb les
entitats sectorials representatives.
2.7.4-Apostem clarament per la instal·lació del Corte Inglés al solar del carrer Biada. Des de l'Ajuntament,
treballarem per desbloquejar la situació actual per permetre l'inici de les obres en els propers mesos.
2.7.5-Promourem l'urbanisme comercial que potenciï tots els eixos de la ciutat, i un comerç urbà de
qualitat, proximitat i sostenible, a través de programes de col·laboració públic privada amb les entitats del
sector, i de certificats d'acreditació que permeti millorar la competitivitat del comerç urbà en relació a
d'altres formats.

Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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2.7.6-Potenciarem l'eix comercial de Mataró - Centre. El Centre històric de Mataró ha d'esdevenir un
centre comercial a cel obert, amb un gran atractiu turístic, com a ruta cultural, comercial i gastronòmica
de primer ordre.

Línies de servei
LIN000259*:

LIN000259*-Mercats fixos municipals

Projectes de millora
ACT001826

LIN000260*:

ACT001826-Obres de millora del mercat de la Plaça de Cuba

Dolors Martí Julià

LIN000260*-Mercats setmanals municipals

Accions Clau o de Govern
ACT001943

ACT001943-Manteniment de la política de foment de producte
de proximitat, treballant amb els mercats sedentaris i
ambulants, sector de restauració, i consumidors.

Dolors Martí Julià

Projectes de millora
ACT001827
ACT001828

LIN000261*:

ACT001827-Producte ecològic al mercat de la Plaça de Cuba de
dissabtes
ACT001828-Taula de marxants del Maresme

Dolors Martí Julià
Dolors Martí Julià

LIN000261*-Fires

Projectes de millora
ACT001833

LIN000262*:

ACT001833-Consolidació Mataró Tren. Fira Ferroviària

Marta Ruiz Brunet

LIN000262*-Comerç Estratègic

Accions Clau o de Govern
ACT000895
ACT001829

ACT001940

ACT000895-Desenvoluparem del Pla d'Impuls del Centre (PIC) i
programes de suport al comerç.
ACT001829-Aprovació de les Bases, inici i seguiment del concurs
de Pla d'impuls del centre, com a projecte de transformació del
Centre històric de ciutat i de la seva zona d'influència
ACT001940-Impulsar la taula transversal de comerç com a espai
de concertació entre Administració, sector comercial, veïns , i
altres operadors de l'àmbit.

Dolors Martí Julià
Dolors Martí Julià

Dolors Martí Julià

Projectes de millora
ACT001830

LIN000263*:

ACT001830-Pla d'Impuls del centre: accions de millora

Dolors Martí Julià

LIN000263*-Cooperació i dinamització sectorial

Accions Clau o de Govern
ACT001942

ACT001942-Proposta de plans d'acció territorial per als eixos
comercials dels barris de Cerdanyola i Rocafonda a partir de
l'anàlisi i de la diagnosi del sector.

Dolors Martí Julià

Projectes de millora
ACT001832

ACT001832-Gastronomia

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

Dolors Martí Julià
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3-Apostar per l'educació, la cultura i l'esport
3.1-La cultura: un nou motor econòmic
La cultura és necessària per a la construcció d'una societat avançada i pel desenvolupament personal dels seus
integrants. També és una via estratègica per generar riquesa i impulsar l'economia d'una ciutat o territori. En
aquest sentit es pretén treballar fomentant la celebració d'esdeveniments culturals importants per una part, i
augmentar, segmentar i optimitzar la difusió d'elements patrimonials que donen vida a la ciutat i en poden
revertir en la seva economia: el comerç, la restauració, i pròpiament l'anomenada indústria cultural. L'aposta
per la programació cultural i la potenciació de nous equipaments culturals comporta la creació de nous llocs de
treball tant en l'àmbit públic com privat, directament relacionats amb els serveis que es deriven de l'acció
cultural; donar la possibilitat a la gent per a que gaudeixi i participi de la programació en propicia l'activitat
econòmica de la zona on es duu a terme l'activitat cultural o festiva; i donar suport als creadors vinculats amb
Mataró que acaba revertint en la pròpia ciutat quan es fa realitat el seu projecte, establint-se una relació
simbiòtica i que pot ser continuada en el temps.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de visitants totals arts visuals

7.392,00

7.957,00

16.500,00

15.495,00

7.766,00

8.360,00

5.237,00

Nombre visitants i usuaris del Museu de
Mataró

24.123,00

27.261,00

24.234,00

23.811,00

33.457,00

34.251,00

36.103,00

267.846,00

392.188,00

307.902,00

353.724,00

Nombre visites web culturamataro.cat
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Acords
3.1.1-Promourem la construcció racional d'equipaments, on les remodelacions i el manteniment
prevaldran per sobre de les noves construccions, adequant-les a l'actual normativa, eliminant les barreres
arquitectòniques i fent-les energèticament sostenibles.
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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3.1.2-Continuarem potenciant el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró, programant exposicions
del fons de la col·lecció de la Fundació Privada Carme i Lluís Bassat, així com d'artistes locals.
3.1.3-Continuarem potenciant la Nau Gaudí com a motor cultural nacional i l'inici de l'obra gaudiniana.
3.1.4-Impulsarem la creació d'un Centre de Creació Artística, amb espais polivalents (tallers, aules, centre
de conferències, sala d'exposicions) que esdevingui la "Casa dels Artistes"
3.1.5-Potenciarem una indústria cultural de la ciutat i convertirem l'activitat i el patrimoni cultural com un
element important de la promoció de la ciutat.
3.1.6-Crearem un gran equipament cultural a l'entorn de Can Cruzate, que permeti la racionalització i
optimització dels recursos ciutadans que s'ubiquen a la plaça de darrera de l'Ajuntament, amb l'adequació
urbanística necessària.
3.1.7-La Vila Romana de Torre Llauder es consolidara com a punt de referència per a activitats turístiques
i culturals i durem a terme les obres per garantir la seva accessibilitat
3.1.8-Potenciar el cicle festiu i els grans esdeveniments culturals com a pol d'atracció i promoció de la
ciutat.
3.1.9-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Línies de servei
LIN000115*:

LIN000115*-Cultura popular i tradicional

Projectes de millora
ACT001567

LIN000131*:

ACT001567-Redacció i aprovació del Protocol de Les Santes

Pilar Soler Juhe

LIN000131*-Administració i serveis culturals

Projectes de millora
ACT001559

LIN000160*:

ACT001559-Recerca d'espai per assaig de les bandes de
Cornetas y Tambores de les cofraries i germandats de la ciutat

Glòria Brusati Massaguer

LIN000160*-Promoció cultural

Accions Clau o de Govern
ACT001011
ACT001944

ACT001011-Execució del projecte del Cafè Nou (rehabilitació
mitjançant FEDER)
ACT001944-Desenvolupament del llibre Blanc de la Cultura.

Glòria Brusati Massaguer
Glòria Brusati Massaguer

Projectes de millora
ACT001543
ACT002002

LIN000173*:

ACT001543-Estudi sobre l'ampliació i homogeneïtzació d'horaris
dels equipaments culturals municipals
ACT002002-Revisió web Culturamataro

Glòria Brusati Massaguer
Glòria Brusati Massaguer

LIN000173*-Activitat museística

Accions Clau o de Govern
ACT001016

LIN000185*:

ACT001016-Redacció del projecte museístic de la 2a planta de
Can Marfà Gènere de Punt. Museu de Mataró.

Anna Capella i Molas

LIN000185*-Arts visuals i cinema

Accions Clau o de Govern
ACT001036

ACT001036-Casa dels Artistes. Edifici de la presó. Realitzar una
jornada de portes obertes.

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

Gisel Noè Rodríguez
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3.2-Accés a la cultura: nous públics
La cerca de nous públics respon a l'objectiu explícit d'apropar la cultura al màxim d'individus i col·lectius,
facilitant-ne l'accés i contribuint a l'enriquiment personal i a la cohesió social. En aquest sentit, equipaments
com ara les biblioteques públiques distribuïdes pel territori són fonamentals en el seu paper integrador i
divulgador d'activitats que van més enllà del foment de la lectura. Així doncs, facilitarem l'accés a la cultura de
la manera més universal possible tant en la programació pròpia com facilitant suport econòmic,
d'infrastructures o oferint les nostres plataformes de difusió a entitats de la ciutat que també ofereixen
programació i formació cultural, i amb les que tenim diverses fórmules de col·laboració. Alhora, continuarem
apostant de forma clara per la formació de qui es pretén que esdevinguin nous usuaris, consumidors o
partícips de l'acció cultural de la ciutat. La cerca de nous públics també la concretarem amb estratègies de
comunicació i difusió, sent plenament actius en l'ús i dinamització de les xarxes socials i les noves aplicacions
que la tecnologia ens va oferint. Tindrem l'oportunitat d'arribar a nous públics a través del llenguatge i la
comunicació com a eina atractiva, directa, poc compromesa per a l'usuari i molt utilitària.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Espectadors temporada estable arts
escèniques
Mitjana de préstecs mensuals
(Biblioteques)
Mitjana de visites mensuals
(Biblioteques)

5.857,00

5.382,00

5.846,00

6.704,00

7.978,00

7.303,00

8.205,00

19.279,00

18.182,00

21.681,00

24.788,00

29.100,00

23.049,00

22.199,00

22.173,00

23.005,00

33.212,00

34.309,00

38.970,00

28.768,00

28.995,00

Nombre espectadors arts escèniques

10.247,00

16.549,00

18.635,00

20.041,00

29.121,00

28.581,00

29.488,00
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Nombre espectadors arts escèniques

Acords
3.2.1-Planificarem la tercera biblioteca de la ciutat.
3.2.2-Dotarem a la ciutat d'un sistema bibliotecari municipal d'acord al sistema de Lectura Pública de
Catalunya i a les necessitats i expectatives reals dels seus ciutadans i ciutadanes.
3.2.3-Impulsarem la redacció del projecte del nou Teatre Monumental,estudiarem la viabilitat de la seva
construcció posada en funcionament.
3.2.4-Finalitzarem la redacció del Llibre Blanc de la Cultura.
Ajuntament de Mataró
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3.2.5-Elaborarem i difondrem materials que possibilitin el lligam entre l'escola i el patrimoni cultural de la
ciutat i crearem una cartera d'iniciatives pedagògiques.

Línies de servei
LIN000170*:

LIN000170*-Arts escèniques

Projectes de millora
ACT000999

LIN000175*:

ACT000999-Mapa d'arts escèniques

Glòria Brusati Massaguer

LIN000175*-Biblioteques públiques

Accions Clau o de Govern
ACT001252
ACT001900

ACT001252-Iniciar els estudis i treballs de la Biblioteca al nord
de la ciutat (en el marc del Mapa de lectura Publica de Mataró).
ACT001900-Acomplir els compromisos amb la Fundació Iluro
sobre la Biblioteca Popular (en el marc del Mapa de lectura
Publica de Mataró).

Silvia Sebastian Salvatierra
Silvia Sebastian Salvatierra

Projectes de millora
ACT001570
ACT002001

ACT001570-Finalització del servei d'autopréstec (RFID)
ACT002001-Celebració de l'Any Pedrolo i de l'Any Fabra
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3.3-El patrimoni: cultural, històric i arquitectònic
El patrimoni cultural és l'herència de la nostra societat, en què vivim i que transmetem a les generacions
futures. La UNESCO estableix la necessitat de promoure'n la identificació, protecció i preservació. Serà un
objectiu donar visibilitat a la gran riquesa patrimonial de la ciutat: la gran quantitat d'elements museístics i
arquitectònics amb els que compta Mataró serà una prioritat dins de les estratègies de treball en la
conservació dels elements del fons dels museus, així com facilitar-ne l'accés i el coneixement, propiciar-ne
l'atracció turística i el treball en xarxa amb el territori català. Impulsarem la divulgació i pedagogia del nostre
patrimoni festiu, sobre tot el referent a Les Santes, Festa Major de Mataró i als seus elements. Centrarem el
treball amb les escoles a través de la col·laboració amb els centres educatius, el Centre de recursos pedagògics
de la Generalitat i potenciant un apartat específic virtual al web de la festa major mataronina.

Acords
3.3.1-Continuarem potenciant el fons d'art del Museu de Mataró
3.3.2-Consolidarem i ampliarem Can Marfà Museu-Gènere de Punt, i donarem un impuls al fons històric i
patrimonial de la ciutat
3.3.3-Posicionar el Museu de Mataró com el centre de referència de l'estudi, conservació i difusió del
patrimoni artístic, històric i natural de la ciutat i de la comarca del Maresme.
3.3.4-Utilitzarem elements històrics repartits pel nostre terme municipal per convertir-los en referents
deis nostres barris (Torre Llauder, Sant Simó, Torre de Can Palauet al Sorrall ... )
3.3.5-Redactarem un pla integral de salvaguarda del patrimoni arqueològic i històric de la ciutat i
consolidarem les rutes històriques del Municipi Iluro, Mataró del barroc, Josep Puig i Cadafalch i el seu
temps.
3.3.6-Construirem la Casa de la Cultura Popular.

Línies de servei
LIN000172*:

LIN000172*-Patrimoni arqueològic i natural

Projectes de millora
ACT001568

LIN000291*:

ACT001568-Recerca de vies de finançament per a garantir
l'accessibilitat de la Vil·la Romana de Torre Llauder

Joaquim García Roselló

LIN000291*-Patrimoni arquitectònic i ambiental

Accions Clau o de Govern
ACT001103

ACT001103-Impulsarem un decàleg per a la millora del paisatge
urbà de Mataró.

Mariona Gallifa Rosanas

Projectes de millora
ACT001115
ACT001418

ACT001115-Modificació puntal del planejament urbanístic per
preservar la casa natal de Puig i Cadafalch
ACT001418-Convenis de col·laboració

Ajuntament de Mataró
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3.4-Escolarització de qualitat
L'educació com a fenomen social i públic requereix la implicació de la societat en general i de la comunitat
educativa en particular. L'elaboració del Pla educatiu del mandat, així com el desplegament dels continguts
temàtics, seran objecte de la participació a través dels organismes institucionals de participació i també de
processos singulars de debat i consulta. Hi ha un ampli consens educatiu, constatat per la realitat, que en els
primers anys de vida l'educació és el factor més decisiu i determinant per al desenvolupament de les
capacitats de les persones i de les seves oportunitats al llarg de la resta de la vida. L'evolució demogràfica de
la ciutat, tant pel que fa a la seva dimensió quantitativa com a la composició de la població, planteja nous
reptes a la planificació dels equipaments escolars en tots els seus nivells educatius en l'horitzó de l'any 2020. El
parc d'equipaments educatius s'ha de remodelar, ampliar i millorar per a donar resposta a les noves
necessitats com ara la millora de la qualitat a l'ensenyament obligatori amb la reducció de les ràtios d'alumnes
per aula, l'increment de la població adolescent, la renovació i ampliació de la formació professional i
l'adaptació dels centres de formació d'adults, entre altres.

Indicadors
% alumnes escolaritzats 0 a 3 places
públiques
% alumnes escolaritzats infantil places
públiques
% alumnes escolaritzats primària places
públiques

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

55,85

57,18

59,34

60,17

60,17

65,75

60,70

57,19

56,65

55,47

55,64

55,10

55,42

55,20

52,09

53,66

54,44

54,61

55,30

55,99

56,20

,65

,44

,47

,57

,70

,70

,40

5.631,00

5.047,00

5.160,00

5.104,00

5.090,00

5.173,00

5.133,00

% d'absentisme escolar
Nombre d'alumnat dels centres
municipals
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Acords
3.4.1-Vetllarem per que l'administració de la Generalitat, competent en matèria educativa, aporti els
recursos suficients per al manteniment, millora i noves construccions de les infraestructures i serveis dels
centres educatius públics.
3.4.10-Potenciarem les polítiques de prevenció per aconseguir reduir l'abandonament escolar mitjançant
una diagnosi de quina és la correlació entre el fracàs escolar i la situació socioeconòmica de les famílies
Ajuntament de Mataró
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(comptar amb programes PES, on els docents es vegin orientats i ben formats per a poder disminuir el
fracàs escolar a Mataró)
3.4.2-Implicarem al conjunt de Mataró en el projecte educatiu i impulsarem la ciutat com entorn
educador i transformador social que promogui la igualtat, la inclusió i la cohesió social.
3.4.3-Farem un estudi detallat des de l'Oficina d'Escolarització Municipal (OEM) per analitzar com ha
afectat l'establiment de la zona única a Mataró i les seves famílies.
3.4.4-Donarem suport a les AMPA com a agents claus del sistema educatiu, i treballarem amb aquestes,
amb el consell escolar municipal i amb les famílies, els projectes educatius els centres i les activitats
extraescolars de qualitat, vinculant-les amb el territori per generar xarxes de col·laboració, treball
comunitari i cohesió social.
3.4.5-Exercirem el lideratge per coordinar tots els agents educatius de Mataró, des de les famílies, la
xarxa del tercer sector, el món productiu empresarial, fins les universitats i els focus d'innovació i creació
de coneixement. Alhora, col ·laborarem i treballarem conjuntament amb totes les administracions per
aconseguir més bons resultats educatius i per poder respondre millor a les necessitats de la nostra
ciutadania.
3.4.6-Vetllarem per la seguretat i la prevenció de riscos dels escolars, lluitarem contra totes les forces de
violència i intolerància, en especial, contra la violència de gènere i contra l'assetjament escolar. Farem
que la policia de proximitat col·labori en aquestes tasques preventives.
3.4.7-Defensarem les escoles bressol com la contribució dels municipis a la igualtat d'oportunitats i la
conciliació de la vida laboral i personal i donarem suport als centres de formació de persones adultes,
reforçant l'oferta formativa d'aquests per poder acollir amb garanties als col ·lectius que volen tornar al
sistema educatiu.
3.4.8-Vetllarem per l'acabament de les obres de l'Escola Angeleta Ferrer per iniciar el curs escolar 201617.
3.4.9-Elaborar i executar plans anuals de millora dels edificis escolars públics, coordinadament amb el
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, així com dels edificis dels centres escolars
municipals.

Línies de servei
LIN000117*:

LIN000117*-Planificació i administració

Accions Clau o de Govern
ACT000486
ACT001952
ACT001953
ACT001974
ACT001988

LIN000145*:

ACT000486-Desenvolupament del Pacte educatiu de ciutat, fruit
del procés participatiu 'compromís amb l'educació'.
ACT001952-Reserva de sòl a l'Eix Herrera: nova escola Joan
Corominas
ACT001953-Projecte del nou Institut Les Cinc Sènies.
ACT001974-Instituts Escola Àngela Bransuela i Mar Mediterrània
2018-2019
ACT001988-Desenvolupament del projecte essencial
"Preparació professional per als joves i altres col.lectius en
atur". (M2022)

Josep Timoneda Mauri
Josep Timoneda Mauri
Josep Timoneda Mauri
Josep Timoneda Mauri
Josep Timoneda Mauri

LIN000145*-Educació secundària obligatòria i postobligatòria

Accions Clau o de Govern
ACT001951

ACT001951-Impuls a la Formació Professional i Institut Miquel
Biada.
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3.5-Formació permanent
La necessitat d'adaptació permanent de la formació professional a les demandes socials i econòmiques s'ha
accentuat en els darrers anys just quan la crisi econòmica ha alterat els equilibris anteriors i les
correspondències entre formació i ocupació en molt sectors. En els propers anys convé revisar l'oferta actual
de formació professional en les diverses modalitats, ampliar els centres formatius i establir un model de
coordinació i de governança del sistema de formació provisional a l'empara de la nova Llei catalana de la
Formació Professional. En aquest context és una prioritat municipal tenir cura de l'adaptació de l'Institut
Municipal Miquel Biada a les noves necessitats per tal de consolidar-lo com a centre de referència de qualitat
educativa a l'ESO i el Batxillerat i, singularment, com a centre innovador de la formació professional integrada.
Així mateix, els centres de formació d'adults, que fan una gran tasca per a la promoció personal i per a obrir
noves oportunitats socials i professionals, haurien de rebre tot el suport que mereixen per a seguir adaptant
les seves accions formatives a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes.

Indicadors
% Alumnat que obté graduat escolar
(4rt ESO)
% alumnes escolaritzats secund. obl.
públic
% alumnes escolaritzats secund.
postobl. public

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

79,70

81,60

83,60

84,80

86,21

86,66

87,73

42,39

41,66

42,51
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% alumnes escolaritzats secund. postobl. public

Acords
3.5.1-Participar, conjuntament amb la Generalitat, en la creació d'un nou centre d'FP, Centre Integral de
Formació Professional al sector del Rengle, vinculat al TecnoCampus i a la realitat de les empreses i a
través del CESM que treballi de forma coordinada amb l'Institut Miquel Biada per potenciar la formació
professional dual, la formació ocupacional i la formació continuada tant per a joves, com a persones en
situació d'atur, com per professionals de qualsevol edat, adaptant el planejament si es necessari. Establir
un nou model de coordinació i de governança del sistema de formació.
3.5.2-Ampliar la projecció social i escolar de les activitats de l'Escola Municipal de Música
3.5.3-Revisar l'actual oferta de formació professional en les diferents modalitats per adaptar-la a les
noves situacions i necessitats del desenvolupament social i econòmic de la ciutat i del seu entorn.
Ajuntament de Mataró
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3.5.4-Coordinar l'oferta formativa de tots els centres de formació d'adults de la ciutat i elaborar el Pla
Local de Formació d'Adults.

Línies de servei
LIN000121*:

LIN000121*-Centres de Formació d'Adults i Educació al llarg de la vida

Projectes de millora
ACT000619

ACT000619-Coordinació entre les escoles d'adults i entitats amb
oferta de formació d'adults

Ajuntament de Mataró
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3.6-L'educació en la diversitat
L'educació, tot i que no pot garantir la plena igualtat d'oportunitats, és un factor determinant per a obrir-les a
totes les persones i compensar desigualtats de caràcter socioeconòmic. Remoure entrebancs socioeconòmics
per tal d'accedir a les oportunitats que es deriven d'una educació de qualitat requereix donar prioritat a
facilitar ajuts a l'escolarització per a les famílies en situació desafavorida. Els àmbits d'actuació més rellevants
per a facilitar l'equitat en l'accés als recursos educatius, així com per a promoure la cohesió social a través de
l'educació, seran els suports a l'escolarització de l'alumnat de famílies desafavorides econòmicament, el suport
als centres educatius en els seus projectes d'educació en la diversitat, i l'orientació i acompanyament per a la
inserció laboral als alumnes en acabar els estudis secundaris, entre altres.

Acords
3.6.1-Facilitar ajuts a l'escolarització per a les famílies més desafavorides per tal que puguin accedir a
totes les oportunitats que es deriven d'una educació de qualitat.
3.6.2-Reforçar el servei d'orientació i acompanyament a les famílies en l'escolarització dels seus fills/es,
així com els serveis d'orientació i seguiment de l'alumnat amb baix rendiment o motivació escolar.
3.6.3-Garantirem que les famílies amb dificultats accedeixin als ajuts de beques menjador, i per a material
escolar i llibres de text i promourem un programa de socialització de llibres.
3.6.4-Consolidar les activitats del pla educatiu d'entorn i el suport a les AMPAs per millorar la qualitat les
activitats extraescolars i de lleure i garantir l'accés de tots els infants.

Línies de servei
LIN000338*:

LIN000338*-Formació en Igualtat i Ciutadania

Accions Clau o de Govern
ACT001910

ACT001910-Treballar programes de coeducació amb infants i
joves com a mesures de promoció de la igualtat de gènere.

Montserrat Balaguer Bruguera

Projectes de millora
ACT002006

ACT002006-Ampliar la oferta formativa en l'àmbit de la
prevenció i detecció dels radicalismes religiosos

Ajuntament de Mataró
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3.7-L'esport per a tothom: generador de valors i salut
L'esport d'avui dia és una pràctica totalment socialitzada que no ha de ser excloent per a ningú, des dels
infants fins a la gent gran, i que aporta tot un seguit de valors com l'esforç, la disciplina, el treball en equip, el
saber guanyar i saber perdre, l'amistat... Aquests valors són a la vegada font de salut, ja que l'esport provoca
hàbits com ara l'alimentació saludable. Així mateix, la pràctica continuada d'exercici repercuteix clarament en
l'estalvi de la despesa sanitària del país i també és font de riquesa gràcies a l'augment de la indústria esportiva
i la conseqüent creació de llocs de treball. En aquest sentit, tenim previst desenvolupar tota una sèrie de
programes esportius adreçats a totes les franges d'edat .

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de participants en els jocs
escolars

1.969,00

1.792,00

1.563,00

1.388,00

1.288,00

1.195,00

1.231,00

Nombre usuaris piscina promig mensual

2.198,00

2.030,00

2.024,00
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Acords
3.7.1-Intensificarem totes aquelles accions que tinguin a veure amb la participació i la implicació de les
dones dins de l'àmbit esportiu, posant en pràctica accions de discriminació positiva tant en la pràctica
com en els òrgans de direcció de les entitats.
3.7.2-Mantindrem el ple suport municipal a l'esport enfortint la iniciativa social de la xarxa de clubs i
entitats, tot fomentant-lo com a element de salut, cohesió social i d'educació en valors.
3.7.3-Estudiarem com solucionar els dèficits existents al Camp Municipal de futbol de Cirera: nous lavabos
públic i nous vestidors, així com la graderia .
3.7.4-Vetllarem perquè s'executin les obres de cobriment de les pistes poliesportives del Casal de Joves,
Pavelló Eusebi Millán i Cirera.

Línies de servei
LIN000176*:

LIN000176*-Administració general

Projectes de millora
Ajuntament de Mataró
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ACT000913

LIN000186*:

ACT000913-Millora del web d'esports i de l'ús de les xarxes
socials

Pere Robert Font

LIN000186*-Edificis, instal·lacions i elements de suport

Accions Clau o de Govern
ACT001954
ACT001975

ACT001954-Canvi del material sintètic de la pista de l'Estadi
Municipal d'Atletisme
ACT001975-Redacció del projecte executiu del
poliesportiu/pavelló de Cerdanyola

Pere Robert Font
Lluís Gibert Fortuny

Projectes de millora
ACT000914
ACT000916
ACT001698

ACT000914-Recuperació del circuit de running perimetral de
l'Estadi d'Atletisme
ACT000916-Adequació i millora del poliesportiu Eusebi Millan
ACT001698-Millores al camp de futbol La Llàntia

Ajuntament de Mataró
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Pere Robert Font
Pere Robert Font
Pere Robert Font
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3.8-L'esport: foment de la cohesió social
A la ciutat de Mataró hi ha més de 50.000 persones que practiquen esport setmanalment i ho fan a través de
quatre eixos bàsics: l'esport federat, l'esport escolar, l'esport de lleure i l'esport adaptat. Aquests quatre eixos
contribueixen a la interrelació de les persones i les entitats i, per tant, fomenten la cohesió social. Per això,
tenim previst tot un seguit d'accions d'ajuts, suport i col·laboració a cadascun d'aquests eixos per a enfortir i
millorar la pràctica esportiva a través dels agents esportius de la ciutat.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inscrits Mitja Marato de Mataró

2.091,00

2.527,00

2.523,00

3.000,00

2.973,00

1.522,00

1.196,00

Nº de participants a les Santes
Esportives

4.700,00

5.800,00

6.000,00

6.234,00

6.766,00

7.414,00

8.083,00
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Acords
3.8.1-Seguirem estant al costat de les entitats, amb el recolzament tècnic i econòmic disponible per tal
d'afrontar amb tranquil·litat els reptes normatius i legislatius que envolten el món de l'esport dia rere dia,
especialment en l'àmbit formatiu, laboral, fiscal i de recerca de patrocini
3.8.2-Potenciarem l'esport escolar, en tots els nivells educatius i promourem la imatge pública, la difusió i
posarem en valor l'Esport Escolar de Mataró.
3.8.3-Treballarem també i especialment en els programes específics adreçats a la gent gran, i amb
persones amb discapacitat, impulsant accions que tinguin en compte les especificitats d'aquest sector de
població. I garantirem el compliment de la legislació en matèria d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat
per a les persones amb discapacitat a les instal·lacions esportives.

Línies de servei
LIN000132*:

LIN000132*-Esport escolar

Accions Clau o de Govern
ACT001950

ACT001950-Aplicació del Pla de Millora de l'Esport en edat
escolar.

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

Pere Robert Font
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Projectes de millora
ACT001692

LIN000180*:

ACT001692-Programes de col·laboració entre escoles i clubs
esportiu

Pere Robert Font

LIN000180*-Esport de competició

Projectes de millora
ACT001008
ACT001495

LIN000196*:

ACT001008-Col·laboració amb la campanya 'Dialoguem,
Respectem, Convivim'
ACT001495-Racionalització de l'ús de les instal'lacions esportives
municipals

Pere Robert Font
Pere Robert Font

LIN000196*-Esport de lleure

Projectes de millora
ACT001005

ACT001005-Impuls de la platja per a la celebració
d'esdeveniments esportius de lleure

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

Pere Robert Font
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4-Convivència i gestió de l'espai públic
4.1-Ciutat neta
Una de les variables que mesuren la qualitat urbana d'una ciutat és l'estat de neteja dels carrers i dels espais
públics i els sistemes de gestió dels residus que generen els ciutadans i els diversos agents que desenvolupen
les seves activitats a la ciutat. Els serveis de neteja i tractament de residus constitueixen en un element
estratègic en la consecució d'una ciutat amb una qualitat urbana alta i sostenible en la gestió dels residus.
Tanmateix, la coresponsabilitat de la ciutadania, a través de la seva conscienciació en l'increment del
reciclatge, fa més sostenible l'organització i prestació dels serveis de neteja i alhora contribueix a un Mataró
més net i sostenible. Durant aquest mandat s'incrementaran els recursos destinats als serveis de neteja i
tractament de residus amb l'objectiu de millorar-ne les cobertures i incrementar-ne l'eficàcia. Així mateix,
aquesta millora de l'estat de la neteja de la nostra ciutat també ha de comptar amb la col·laboració necessària
de la ciutadania per tal d'aconseguir una ciutat més neta i sostenible.

Indicadors
Despesa recollida-tractament residus
per habitant

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

65,34

53,32

50,07

55,10

51,90

51,10

50,20

56
55
54
53
52
51
50
49
48
47

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Despesa recollida-tractament residus per
habitant

Acords
4.1.1-Volem una ciutat més neta. Ampliarem els recursos destinats a la neteja de la ciutat i a la recollida
de residus
4.1.2-Farem dels serveis de neteja un element estratègic per a la promoció d'un espai públic de qualitat,
incrementant la seva eficàcia i transparència en la gestió, optimitzant els recursos i cercant la complicitat
de la ciutadania per a la seva contínua millora.

Línies de servei
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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LIN000272*:

LIN000272*-Neteja viària

Projectes de millora
ACT000992
ACT001635
ACT001863
ACT001864

ACT000992-Pla d'acció i comunicació del servei de neteja i
recollida de residus
ACT001635-Implantació de diverses millores en els serveis de
neteja de la ciutat
ACT001863-Increment del nombre de papereres als carrers de la
ciutat
ACT001864-Posada en marxa de l'APP Mataró Neta

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

Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
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4.2-Ciutat segura
La seguretat és un concepte relativament subjectiu i indeterminat, al qual es pot dotar d'un contingut molt
ampli en funció de la interpretació que se li atribueixi: individual, social, tècnica, política, etc. Mataró és una
ciutat segura, amb uns índex de delinqüència, d'accidentalitat i d'emergències baixos i amb uns serveis de
seguretat pública altament professionalitzats i eficaços. Malgrat tot, sempre hi ha marge de millora. Per tal
d'aconseguir aquesta millora, el Govern Municipal aposta sobretot per aprofundir en la proximitat dels serveis
i en la resposta a les noves demandes de la ciutadania, amb una atenció especial a les problemàtiques
relacionades amb la convivència i el civisme. Per al Govern Municipal, la seguretat és un fenomen que es
defineix i es valora socialment. És una qüestió prioritària en la qualitat de vida dels ciutadans i dels barris, una
necessitat vital i una vivència personal que ha de ser gestionada políticament com a tal amb l'objectiu
estratègic de donar resposta a les seves necessitats, demandes, percepcions i expectatives. Durant aquest
mandat s'aprovarà un nou Pla Local de Seguretat i un nou Pla Director de Policia Local de Mataró com a eines
de planificació estratègica que han de desenvolupar un nou model de seguretat local integral i orientat cap a la
proximitat al territori.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Delictes i faltes/1000 habitants

71,20

69,20

67,50

65,40

69,50

62,13

61,99

Despesa corrent policia per habitant

63,80

63,50

61,90

62,10

66,10

70,12

68,94

1.010,00

969,00

987,00

895,00

806,00

749,00

661,00

5,69

5,75

6,40

9,51

24,90

28,78

23,87

226.938,00

221.753,00

225.686,00

223.372,00

229.325,00

210.098,00

209.953,00

118,00

115,00

111,00

114,00

118,00

118,00

118,00

3,20

3,40

3,30

3,40

3,50

3,66

3,66

Detencions (policia + mossos)
Expedients no de trànsit incoats /1000
h.
Hores efectives de presència policial al
carrer
Personal operatiu
Victimes de circulació/1000 habitants

72

72

70

70

68

68

66
66
64
64
62
62

60

60

58
56

58

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Despesa corrent policia per habitant

2012

2013

2014

2015

2016

Delictes i faltes/1000 habitants

Acords
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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4.2.1-Proposarem que l'Alcalde tingui les competències en la coordinació operativa i direcció funcional de
les forces i cossos de seguretat al territori.
4.2.2-Desenvoluparem polítiques per la convivència i engegarem tota mena d'accions i campanyes per
conscienciar i educar en els valors del respecte, la convivència i el diàleg amb l'objectiu de reduir les
petites faltes i els actes incívics que generen alarma social i una percepció accentuada d'inseguretat.
4.2.3-Reforçarem i promourem una major presència d'agents en els barris (Policía de barri) i treballarem
activament per una major coordinació del sistema de seguretat.
4.2.4-Crearem una unitat específica de convivència comunitària de la Policia Local que treballarà
transversalment amb altres serveis públics -serveis socials i disciplina d'habitatge- per lluitar contra els
problemes de seguretat, convivència i incivisme en les comunitats de veïns.
4.2.5-Posarem en marxa programes tranversals de seguretat en les escoles i els seus entorns, en els
centres cívics i els casals d'avis.
4.2.6-Posarem en marxa programes de seguretat i convivència als parcs i espais públics, en col·laboració
entre Policia Local i altres serveis municipals (educadors i treballadors socials, agents cívics i mediadors).
Es tindrà especial cura en prevenir i evitar les conductes perjudicials pels joves ( consum d'alcohol i
drogues) i els actes de vandalisme
4.2.7-Tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Posarem més mesures de control per lluitar contra
la delinqüència.
4.2.8-Potenciar les accions i sistemes de prevenció i control de la seguretat viària.
4.2.9-Serem proactius des de la Protecció Civil en la promoció d'una Mataró més segura, desenvolupant
instruments de planificació i prevenció i promovent la capacitació de la ciutadania en la gestió dels riscos
per a les persones.

Línies de servei
LIN000112*:

LIN000112*-Planificació d'emergències

Projectes de millora
ACT002015

ACT002015-Elaboració de nous plans d'autoprotecció d'edificis i
equipaments municipals

LIN000199*:

LIN000199*-Autoprotecció i prevenció d'emergències

Carlota Dicenta Mira

Projectes de millora
ACT002013
ACT002014

LIN000211*:

ACT002013-Campanya de prevenció de riscos domèstics
ACT002014-Protocol d'actuació en episodis de contaminació
atmosfèrica

Carlota Dicenta Mira
Carlota Dicenta Mira

LIN000211*-Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al
ciutadà

Accions Clau o de Govern
ACT001195

ACT001195-Aprovació del Pla d'oci nocturn

Mateo Sánchez Reyes

Projectes de millora
ACT001890

LIN000251*:

ACT001890-Programes d'educació per a la seguretat

Mateo Sánchez Reyes

LIN000251*-Gestió de la Seguretat Pública

Accions Clau o de Govern
ACT000806

ACT000806-Aprovació del Pla Director de la Policia Local de
Mataró 2018-2022, per a una major presència i proximitat als

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

Mateo Sánchez Reyes
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ACT001959

barris i atenció a temes de civisme i convivència (sorolls, ús
espais públics, etc).
ACT001959-Formalització d'un nou conveni marc de
col.laboració amb el Departament d'Interior de la Generalitat
per tal de reequilibrar la distribució de recursos entre Policia
Local i el Cos de Mossos d'Esquadra.

Mateo Sánchez Reyes

Projectes de millora
ACT001868
ACT001875
ACT001889

ACT001868-Projecte de regulació dels usos dels drons a la ciutat
ACT001875-Actualització i millora dels marcs de cooordinació
entre les forces i cossos de seguretat que actuen a la ciutat.
ACT001889-Implantació del telèfon d'emergències 112

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

Diego J. Fernández Fernández
Diego J. Fernández Fernández
Mateo Sánchez Reyes
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4.3-Ciutat connectada i mobilitat sostenible
La mobilitat és un dret de ciutadania a promoure per les diverses administracions i actors socials. Per a
garantir aquest dret de ciutat cal tenir en compte moltes variables que afecten a un munt de col·lectius que
han d'intentar arribar a acords i consensos sobre com garantir una mobilitat urbana i sostenible al conjunt de
ciutadans i agents que circulen per Mataró. La mobilitat sostenible s'ha de planificar i per fer-ho bé és
imprescindible poder oferir als nostres ciutadans una bona mobilitat, tant a escala municipal, comarcal,
intercomarcal o de connexió amb les grans capitals. La planificació ens permet conèixer els problemes,
dissenyar i crear solucions i, en definitiva, optimitzar i organitzar els recursos per tal d'atendre la demanda de
mobilitat. La finalitat és l'obtenció d'un sistema satisfactòriament eficient d'acord amb el desenvolupament
urbà. Durant aquest mandat actualitzarem els documents de bases per a la gestió de la mobilitat de la nostra
ciutat, a través de la reedició del Pacte per a la Mobilitat, com a document de bases i aglutinador dels
consensos socials al voltant de la mobilitat a la nostra ciutat, i del desenvolupament d'un nou Pla de Mobilitat
Urbana i Sostenible (PMUS) com a eina de planificació i desenvolupament de les polítiques de mobilitat a
Mataró durant els propers anys.

Indicadors
Aparcaments per a bicicletes (1
forquilla=2 bicis)
Evolució dels viatgers del transport
urbà
Ingrés per viatger de transport urbà.
Km. comercials del Mataró bus
Longitud vials pacificats
Metres de carril bici
Viatgers de
pagament/totalviatgers(transport
urbà)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.661,00

1.693,00

1.725,00

1.748,00

1.764,00

1.806,00

1.830,00

4.789.808,00

4.349.767,00

4.244.018,00

4.311.393,00

4.462.594,00

4.650.110,00

5.034.266,00

,59

,63

,61

,64

,63

,65

,63

1.220.608,00

1.225.169,00

1.105.172,00

1.105.339,00

1.096.132,00

1.130.777,00

1.123.962,00

30,90

32,50

34,50

34,50

35,30

36,48

38,24

8.700,00

8.940,00

8.940,00

8.940,00

8.940,00

8.940,00

8.940,00

76,42

73,90

73,50

75,00

77,55

81,16

81,77

5200000

39
38

5000000

37
4800000

36
35

4600000

34
4400000

33
32

4200000

31
4000000

30

3800000

29

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Evolució dels viatgers del transport urbà

2012

2013

2014

2015

2016

Longitud vials pacificats

Acords
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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4.3.1-Impulsarem un nou Pacte per a la Mobilitat.
4.3.2-Ampliarem els carrils bicis a la ciutat, sobretot els que connecten les zones de mobilitat entre parcs,
centres escolars i zones esportives entre sí i amb el transport públic. Ampliarem també els aparcaments
per a bicicletes. Construirem l'Anella Verda (i Blava) de Mataró. Un circuit per a vianants i bicicletes que
unirà el mar i la muntanya aprofitant la riquesa natural de la ciutat.
4.3.3-Aprovarem el nou Pla de Mobilitat Urbana.
4.3.4-Vetllarem per la remodelació integral de l'estació de RENFE, impulsant la construcció d'un baixador
pel costat del mar
4.3.5-Vetllarem perque es compleixin els terminis de realització de les obres dels accessos del sector Nord
de Mataró i del barri de Cerdanyola. Ens mantindrem en l'exigència que la C-32 al Maresme sigui una via
lliure de peatge i vetllarem per evitar el desdoblament de la C-32 amb calçades laterals que malmeten el
nostre territori. Reconvertirem l'antiga N-II com a avinguda de la ciutat, potenciant la zona de passeig per
aquest front marítim.
4.3.6-Potenciarem l'ús del transport públic i treballarem per a l'aplicació de tarifes adients a la funció
social i mediambiental del transport públic i de la realitat del poder adquisitiu.
4.3.7-Proposarem millores de les freqüències i la qualitat de les connexions des de Mataró amb els
campus universitaris de fora de la ciutat com pot ser la UAB, clubs i entitats, tot fomentant-lo com a
element de salut, cohesió social i d'educació de valors

Línies de servei
LIN000184*:

LIN000184*-Mobilitat urbana i sostenible

Accions Clau o de Govern
ACT000723
ACT001968

ACT001970
ACT001971
ACT001972

ACT000723-Aprovació del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible
ACT001968-Creació d'una xarxa local per a la implantació del
vehicle elèctric a la ciutat a través de la instal.lació de punts de
càrrega.
ACT001970-Cerca de col.laboracions amb operadors privats que
promoguin iniciatives per a una mobilitat elèctrica més
sostenible.
ACT001971-Renovació progressiva de les flotes de vehicles de
serveis municipals substituint-los per vehicles elèctrics.
ACT001972-Implantació del vehicle elèctric: xarxa de punts de
recàrrega, vehicles híbrids de Mataró Bus.

Diego J. Fernández Fernández
Diego J. Fernández Fernández

Diego J. Fernández Fernández
Immaculada Pruna Ribas
Diego J. Fernández Fernández

Projectes de millora
ACT001862
ACT001892
ACT001893
ACT001894
ACT001897

LIN000221*:

ACT001862-Estudi de riscos per a la seguretat de motocicletes
ACT001892-Punts de càrrega de vehicles elèctrics
ACT001893-Foment de nous models de mobilitat
ACT001894-Adequació de camins escolars segurs
ACT001897-Projectes de pacificació del trànsit i accessibilitat de
vianants

Diego J. Fernández Fernández
Salvador Serra Abellan
Salvador Serra Abellan
Salvador Serra Abellan
Salvador Serra Abellan

LIN000221*-Transport col·lectiu urbà de viatgers

Accions Clau o de Govern
ACT001957
ACT001958

ACT001957-Presentació d'una proposta de xarxa de línies pel
Mataró Bus que ampliï la cobertura actual, millori les
freqüències de pas i doni resposta a noves demandes (Oci
Nocturn, connexió Rengle-Tecnocampus, Polígons Industrials).
ACT001958-Presentació del treball fet sobre el model de

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

Diego J. Fernández Fernández
Diego J. Fernández Fernández
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governança del Mataró Bus i realització d'una proposta de la
seva gestió més transparent i més sostenible ambientalment.

Projectes de millora
ACT001876
ACT001891
ACT001895
ACT001896

LIN000331*:

ACT001876-Estudi per a la implantació del títol propi
monomodal al Mataró Bus
ACT001891-Renovació de marquesines
ACT001895-Autobusos híbrids
ACT001896-Projecte de millora de línies de Mataró Bus

Diego J. Fernández Fernández
Salvador Serra Abellan
Salvador Serra Abellan
Salvador Serra Abellan

LIN000331*-Gestió de l'estacionament de vehicles i suport a la mobilitat

Accions Clau o de Govern
ACT001973

ACT001973-Estudiar la possible municipalització de serveis
vinculats amb la mobilitat: zona blava i grua.

Diego J. Fernández Fernández

Projectes de millora
ACT001674
ACT001675
ACT001865

ACT001674-Gestió dels aparcaments de rotació municipals
concessionats a operadors privats
ACT001675-Instal·lació d'aparcaments per a bicicletes
ACT001865-Aplicar millores en el sistema tarifari dels
aparcaments de titularitat muinicipal per promoure la
dinamització de l'activitat comercial

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

Santi Arqué Novo
Santi Arqué Novo
Jordi Humet Villa
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4.4-Qualitat urbana, de l'espai públic i dels equipaments
El període de crisi econòmica que encara estem patint i les insuficients capacitats d'inversió al territori per part
de les diverses administracions públiques suposen un risc per a la cohesió social del conjunt de la ciutat.
Aquesta manca d'impuls públic pot derivar en processos de dualització i segregació espaial que suposin
l'existència de zones privilegiades i zones deprimides sense cap tipus d'atractiu ni element d'atracció per a la
resta de ciutadans. Amb l'objectiu de garantir espais públics integradors, espais per a tothom que permetin
l'ús per part de totes les persones, es proposa una millora de la qualitat urbana dels espais públics, carrers i
zones verdes de Mataró. L'espai públic ha d'esdevenir un marc compartit per tots els ciutadans de Mataró i
per aconseguir-ho hem d'invertir en el seu manteniment i millora, fent especial èmfasi en les vies públiques, la
il·luminació i les zones verdes de la ciutat. Per això es pretén actuar sobre aquests espais contribuint a la
creació de llocs segurs, ben senyalitzats i il·luminats, i amb un mobiliari adequat. Durant aquest mandat, la
promoció de la qualitat urbana ha d'esdevenir un element de cohesió per a mantenir l'equilibri social de
Mataró.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Arbres (recepció i engreix)

175,00

85,00

75,00

95,00

72,00

68,00

52,00

Nombre de jocs infantils

500,00

501,00

501,00

501,00

504,00

504,00

525,00

100

530

90

525

80

520

70

515

60

510

50
505

40

500

30
20

495

10

490

0

485

2012

2013

2014

2015

2016

Arbres (recepció i engreix)

2017

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nombre de jocs infantils

Acords
4.4.1-Reemprendre el debat sobre els equipaments del triangle Molins, de conformitat amb els veïns i
veïnes per donar resposta a les necessitats del barri i del conjunt de la ciutat, amb l'adequació del
planejament si es cas.
4.4.2-Incorporarem progressivament a la xarxa urbana les urbanitzacions que tenen mancances en els
serveis urbanístics.
4.4.3-Durem a terme l'execució d'un pla de millora i pavimentació dels carrers que inclogui la supressió de
barreres arquitectoniques i l'aplicació de paviments esmorteidors de soroll
4.4.4-Es seguirà garantint el subministrament bàsic de l'aigua als ciutadans en risc d'exclusió social.
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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4.4.5-S'impulsarà el compliment dels Plans Directors d'Inversions d'Aigüa i Clavegueram, dins les
possibilitats financeres de la companyia.
4.4.6-Ampliarem els espais per a jocs infantils a places i parcs de la ciutat d'acord amb les resolucions del
Consell d'infants.
4.4.7-Durem a terme un Pla de millora de totes les zones verdes de la ciutat i replantada tots els arbres
morts
4.4.8-Promourem el manteniment i millora dels equipaments municipals com a element estratègic per a
la integració, la participació i l´exercici de drets de la ciutadania en un entorn de qualitat urbana
4.4.9-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Línies de servei
LIN000201*:

LIN000201*-Construcció i millora d'equipaments

Accions Clau o de Govern
ACT001956

ACT001956-Estudi de viabilitat d'un operador municipal de
serveis funeraris.

Lluís Gibert Fortuny

Projectes de millora
ACT001867

LIN000219*:

ACT001867-Estudi per a la ubicació d'un "Dronodrom" a la
Ciutat.

Lluís Gibert Fortuny

LIN000219*-Manteniment dels edificis i equipaments municipals

Accions Clau o de Govern
ACT001945

ACT001946

ACT001947
ACT001949

ACT001945-Continuar les actuacions prioritàries en
arranjaments de sanitaris de les escoles així com temes
d'accessibilitat.
ACT001946-Avanç en l'execució de les accions per garantir
l'accessibilitat universal als espais, equipaments públics i
elements de comunicació en base al Pla d'accessibilitat
universal.
ACT001947-La millora i adequació dels equipaments municipals,
preferentment educatius, culturals i esportius
ACT001949-Millores i adequació d'equipaments culturals

Marisol Carrillo Muñoz

Marisol Carrillo Muñoz

Marisol Carrillo Muñoz
Marisol Carrillo Muñoz

Projectes de millora
ACT001696

LIN000269*:

ACT001696-Actuacions de correctiu per a la millora dels
equipaments municipals

Lluís Gibert Fortuny

LIN000269*-Manteniment de la jardineria i zones verdes

Accions Clau o de Govern
ACT001707
ACT001861
ACT001960
ACT001961
ACT001962
ACT001964
ACT001965

ACT001707-Pla director manteniment i millora d'àrees de jocs
infantils.
ACT001861-Corre-cans: triangle Molins, Ronda Rafael Estrany,
Parc de la Llàntia
ACT001960-Adequació del solar de Triangle Molins.
ACT001961-Nova plaça pública al costat del passatge de Lluís
Gallifa.
ACT001962-Projecte executiu 2a fase millores urbanització de la
ronda de Miguel de Cervantes.
ACT001964-Nova plaça Joan XXIII
ACT001965-Renovació àrees jocs infantils.

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

Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
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Projectes de millora
ACT000990
ACT000993
ACT000995
ACT001639
ACT001706
ACT001712

LIN000270*:

ACT000990-Pla Director de manteniment i millora de zones
verdes
ACT000993-Programa de replantada de l'arbrat
ACT000995-Projecte d'urbanització de la plaça Lluis Gallifa
ACT001639-Adequació del Parc de la Llàntia
ACT001706-Pla per a l´habilitació d´espais de lliure circulació de
gossos a la ciutat
ACT001712-Pla de Reposició de l'Arbrat

Joan Carbonell Angelats
Joan Carbonell Angelats
Joan Carbonell Angelats
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià

LIN000270*-Manteniment de la via pública

Accions Clau o de Govern
ACT001966
ACT001967

ACT001966-Millora pavimentació carrers de la ciutat.
ACT001967-Millora accessibilitat voreres.

Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià

Projectes de millora
ACT001627

ACT001627-Estudi sobre la substitució de les llambordes de
l'avinguda Gatassa i remodelació de l'encreuament amb el carrer
Ramon Berenguer

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

Joan Campmajó Sebastià
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5-Territori i Sostenibilitat
5.1-Ciutat amb activitat econòmica: la nova indústria i el nou
urbanisme comercial
La ciutat és un lloc complex que depèn, entre altres, de la seva activitat econòmica per a sobreviure i millorar
la qualitat de vida de la seva ciutadania. Una ciutat amb una activitat econòmica empobrida no pot garantir
unes condicions justes de treball i oportunitats a la seva gent. Una ciutat amb una activitat econòmica potent
permet que les persones puguin viure-hi activament i participar dels recursos que aquesta activitat genera.
Les eines de l'urbanisme permeten planificar i desenvolupar determinats sectors de la ciutat perquè, entre
altres, les empreses es puguin implantar, consolidar i créixer. La priorització de determinades zones ha de
permetre completar alguns buits urbans imprescindibles per a lligar espais i barris, però també dotar-los de
paràmetres i eines ajustats a les noves realitats i demandes de les activitats productives actuals.

Acords
5.1.1-"Desenvoluparem noves zones a la ciutat per a activar-les, ja sigui des del punt de vista residencial,
cultural, esportiu o econòmic. 1. Sector Rengle-Iveco: prioritat activitat econòmica per al TecnoCampus
d'un parc a un districte, habitatges, equipaments (CAP, Escola Pública, Escola Bressol, Centre Cívic) i
activitat econòmica. 2. Eix Herrera: usos cívics, habitatges i activitat econòmica. Escola Pública Joan
Coromines.3. Sector Sorrall: Usos educatius i esportius, compartint els Garrofers en un nou parc
connectat amb el Parc del Turó de Cerdanyola.4. Ronda Barceló.5. Entorns Biada amb la ubicació del
Corte Inglés.6. Sector carretera de Cirera.7. Reordenació de l'entorn del Cafè Nou i la Presó."

Línies de servei
LIN000135*:

LIN000135*-Planejament Urbanístic

Accions Clau o de Govern
ACT001105
ACT001106
ACT001108
ACT001189
ACT001228

ACT001842
ACT001923

ACT001105-Estudis previs de reordenació del front de mar com
a nou eix urbà.
ACT001106-Redacció del Pla per a la utilització temporal de
solars buits
ACT001108-Aprovar els documents urbanístics de l'antic
abocador. Sector Carretera de Cirera.
ACT001189-Desenvoluparem de forma progressiva el Pla
Director d'equipaments, per sectors d'activitat.
ACT001228-Definició del model de desenvolupament futur del
sector Iveco-Pegaso i Balançó i Boter
ACT001842-Modificació del PGOU i presentació d'una proposta
de regulació d'usos en els polígons industrials per actualitzar la
situació i donar peu a millorar la instal·lació i la regularització
d'empreses
ACT001923-Nou Jutjat a Mataró.

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

Margarita Bertran Serra
Margarita Bertran Serra
Margarita Bertran Serra
Anna M. Salgado Manso
Xavier Alemany Vilches

Xavier Alemany Vilches
Antoni Merino Orejón
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ACT001930
ACT001986

ACT001930-Redefinició del planejament, estudi de les
possibilitats jurídiques i negociació amb els promotors d'El Corte
Inglés.
ACT001986-Impulsar el desenvolupament del polígon 1 de
l'àmbit de la ronda de Barceló.

Xavier Alemany Vilches
Margarita Bertran Serra

Projectes de millora
ACT001101
ACT001102
ACT001347

LIN000253*:

ACT001101-Pla Anella Verda i Anella Blava
ACT001102-Estudi de l'estat de les urbanitzacions
ACT001347-Petició de traspàs de titularitat d'una part de la
carretera N-II

Margarita Bertran Serra
Margarita Bertran Serra
Margarita Bertran Serra

LIN000253*-Llicències i disciplina d'obres

Projectes de millora
ACT000537

ACT000537-Revisio de la documentació en els tràmits d'obres

LIN000327*:

LIN000327*-Gestió Urbanística i Assistència Jurídica

Xavier Obradors Guerrero

Accions Clau o de Govern
ACT001820

LIN000332*:

ACT001820-Estudi de la situació urbanística del sector C1 i del
projecte d'ampliació si s'escau

Elisabeth Massó Sanabre

LIN000332*-Oficina Tècnica

Accions Clau o de Govern
ACT001679
ACT001682
ACT001926

ACT001679-Finalització de les obres d'urbanització del sector
Ernest Lluch
ACT001682-Inici d'obres d'urbanització de l'Eix Herrera
ACT001926-Reforma de la societat PUMSA, amb l'objectiu de
convertir-la en un instrument públic de gestió municipal - no en
un promotor - que treballi mitjançant un contracte programa
amb l'Ajuntament de Mataró.

Margarita Roca Auledas
Margarita Roca Auledas
Antoni Merino Orejón

Projectes de millora
ACT001680
ACT001781

LIN000339*:

ACT001680-Projecte de reparcel·lació del Sorrall
ACT001781-Nou projecte de reparcel.lació econòmica de
Vallveric

Margarita Roca Auledas
Margarita Roca Auledas

LIN000339*-Llicències i disciplina d'activitats

Accions Clau o de Govern
ACT000470

ACT000470-Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de
les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari.

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

Pilar Martí Camps
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5.2-L'entorn natural de Mataró: espais periurbà i forestal
Mataró té un entorn natural privilegiat. El Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb el seu paisatge divers
de conreus, boscos i masies, i l'espai agrari de les Cinc Sènies, amb la seva riquesa agrícola i proximitat al nucli
urbà, són els espais referents d'aquest entorn. Aquests espais i altres de menys coneguts, però igualment
utilitzats per la ciutadania, s'han de gestionar compatibilitzant el seu caràcter natural amb l'ús cada vegada
més extensiu que en fa la gent de la ciutat. Aquesta gestió també ha de permetre que la seva activitat
productiva pugui beneficiar-se de la proximitat de la ciutat, superant al mateix temps els inconvenients que
aquesta localització provoca.

Acords
5.2.1-Construirem l'Anella Verda i Blava de Mataró
5.2.2-Preservarem les Cinc Sènies com espai agrícola, capaç de generar riquesa i productes de qualitat, a
prop de casa. A més, incentivarem recorreguts a peu i en bicicleta per la zona, per tal d'educar i mostrar
aquest entorn privilegiat del Maresme.
5.2.3-Potenciarem el Parc Forestal com un espai de gran valor natural i paisatgístic, per a gaudir aprendre
de la natura. Desenvoluparem recorreguts a peu i en bicicleta per conèixer i educar en un entorn
privilegiat del Maresme.
5.2.4-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Línies de servei
LIN000204*:

LIN000204*-Gestió d'emergències

Projectes de millora
ACT002012

ACT002012-.Implantació del telèfon d'emergències 112

LIN000274*:

LIN000274*-Manteniment dels espais naturals

Carlota Dicenta Mira

Accions Clau o de Govern
ACT001989

LIN000310*:

ACT001989-La millora continuada del front marítim.

Joan Campmajó Sebastià

LIN000310*-Gestió agricola i forestal

Accions Clau o de Govern
ACT001215
ACT001984

ACT001215-Concertarem amb propieteris i entitats la
recuperació i gestió del patrimoni natural de Mataró (custòdia
del territori).
ACT001984-Concessionarem les finques agrícoles municipals per
a la millora mediambiental.

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

Xavier Alemany Vilches
Rosa Busqué Bonamusa
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5.3-Ciutat marítima: el front de mar com a nou eix urbà
El mar sempre ha estat un recurs que ha permès dotar a les ciutats costaneres d'un valor i d'uns privilegis que
d'altres ciutats no tenen. La seva mera existència ha permès que aquestes ciutats s'hagin posicionat en el seu
àmbit territorial per davant d'altres que no disposen d'aquest recurs natural. I la ciutat de Mataró no n'ha
estat una excepció. Els esforços efectuats fins ara han permès que la ciutadania se l'hagi fet seu i vulgui
gaudir-ne més i millor. Aquests canvis en la percepció de la gent han posat en evidència que el front marítim
urbà no ha evolucionat a la mateixa velocitat i encara resten espais i recursos pendents. Això, sense oblidar
que la barrera que representen la línia de ferrocarril i l'actual N-II ha estat i segueixen sent la principal
dificultat per a obrir definitivament la ciutat al mar. Conseqüentment, aquest important eix urbà que configura
el front marítim ha d'acabar sent un veritable pol d'atracció per a la ciutadania, però també per a la
implantació de noves activitats que permetin millorar el posicionament de la ciutat en el seu entorn territorial.

Acords
5.3.1-Consolidarem el front de mar com a nou eix d'activitat ciutadana, econòmica i de lleure; avaluant la
idoneïtat de les operacions urbanes pendents o noves, i si cal redissenyant-les.
5.3.2-Reconvertirem l'antiga N-II com a avinguda de la ciutat, potenciant la zona de passeig per aquest
front marítim.
5.3.3-Millorarem els accessos a la platja, ampliant i dignificant els passos existents i construint-ne de
nous, com a primer pas per obrir més la ciutat al mar.

Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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5.4-La gestió del parc d'habitatge
La ciutat de Mataró, d'igual manera que d'altres municipis semblants, va tenir uns creixements molts ràpids en
diversos moments del segle passat. Aquests augments van provocar la construcció simultània d'un important
nombre d'habitatges que amb el pas dels anys ha anat envellint progressivament. Així mateix, la baixa cultura
general, quant al manteniment del parc d'habitatges, fa que aquest envelliment comenci a ser més destacable.
Així doncs, i per tal d'actuar preventivament, cal preveure mesures de foment del manteniment, conservació i
reparació del parc d'habitatges per a minimitzar l'impacte en les comunitats. I tot això, millorant-ne l'eficiència
i els estalvis energètics. Per altra banda, i per diversos motius, hi ha una part del parc d'habitatge que ha
tingut dificultats per a incorporar-se al mercat de lloguer, ja sigui social o no. I això, davant d'un nombre
creixent de persones que vol accedir a un habitatge de lloguer, bé sigui per necessitat o per convicció. Davant
d'aquesta situació, l'activació d'una part d'aquests habitatges per a destinar-los al lloguer ha d'ajudar a donar
resposta a aquesta demanda.

Indicadors
Ajuts a la rehabilitació i/o col·locació
ascensors
Habitatges gestionats per les borses de
lloguer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,00

,00

,00

9,00

6,00

2,00

30,00

143,00

139,00

117,00

111,00

104,00

104,00

90,00

160

35

140

30

120

25

100
20
80
15
60
10

40

5

20
0

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Habitatges gestionats per les borses de lloguer

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ajuts a la rehabilitació i/o col·locació ascensors

Acords
5.4.1-Reformularem !'empresa pública municipal PUMSA per tal que es dediqui a la gestió de la
rehabilitació urbana i les polítiques d'habitatge, donant lloc a un nou instrumental servei de la ciutadania.
5.4.2-Incentivarem la rehabilitació i manteniment dels habitatges.
5.4.3-Continuarem negociant amb les entitats financeres i societats depenents, per què els habitatges
buits de la ciutat es posin a disposició de les persones amb més necessitats, mitjançant lloguers socials.
5.4.4-Potenciarem la Borsa de lloguer per a que pugui arribar al màxim de col·lectius que, sense
necessitat d'aconseguir un lloguer social, no poden accedir al lloguer de mercat.
5.4.5-Continuarem amb la tasca d'identificació dels habitatges desocupats a fi d'aconseguir que la
propietat els posi al mercat de lloguer a preus socials
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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5.4.6-Potenciarem l'Oficina Jove d'Habitatge per a fer més facil l'accés d'aquest col·lectiu al lloguer o la
compra d'habitatge.

Línies de servei
LIN000288*:

LIN000288*-Informació i assessorament sobre habitatge

Accions Clau o de Govern
ACT001082

ACT001082-Elaborar el Pla Local d'Habitatge

Albert Terrones Ribas

Projectes de millora
ACT001777

LIN000290*:

ACT001777-Campanya de comunicació sobre els serveis
municipals en matèria d'habitatge

Albert Terrones Ribas

LIN000290*-Vetllar per la conservació i millora del parc d'habitatges de la ciutat

Accions Clau o de Govern
ACT001903

ACT001903-Dotació d'una partida en el pressupost municipal
que asseguri la continuïtat de la part municipal invertida en el
darrer exercici en la rehabilitació d'habitatges a Rocafonda.

M. Àngels Briansó Montoro

Projectes de millora
ACT001772
ACT001776
ACT001778

LIN000330*:

ACT001772-Prevenció de comercialització d'infrahabitatges
ACT001776-Nova convocatòria d'ajuts a la rehabilitació als barris
de Cerdanyola i Rocafonda
ACT001778-Anàlisi de les necessitats de rehabilitació al barri de
Cerdanyola Sud

Albert Terrones Ribas
Albert Terrones Ribas
Albert Terrones Ribas

LIN000330*-Gestió de patrimoni

Accions Clau o de Govern
ACT001125
ACT001985

ACT001125-Redacció del projecte de reparcel·lació i
d'urbanització dels entorns Biada.
ACT001985-Nous accessos de Cerdanyola Nord i El Sorrall:
segona fase del Sorrall amb la connexió amb la Via Sèrgia i inici
del projecte de reparcel·lació.

Margarita Roca Auledas
Margarita Roca Auledas

Projectes de millora
ACT001668
ACT001837

ACT001668-Gestió comercial i manteniment dels locals de la
Fundació de Cooperadors
ACT001837-Gestió per afavorir l´accés a l´habitatge públic en sòl
municipal

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

Jordi Humet Villa
Jordi Humet Villa
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5.5-Eficiència energètica i sostenibilitat
Aquests darrers anys, la ciutat de Mataró ha apostat per l'estalvi, l'eficiència energètica i les energies
renovables com una més de les seves polítiques transversals. Les actuacions efectuades en la racionalització
de les contractacions i la implementació de mesures d'estalvi i eficiència en equipaments i serveis públics, han
permès obtenir uns resultats força positius que cal seguir ampliant a la resta de la xarxa pública i a altres
activitats de la ciutat.

Indicadors
Consum d'aigua d'ús domèstic
(l/hab/dia)
Consum elèctric equipaments
municipals (kWh)
Consum gas equipaments municipals
(kWh)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

101,90

101,00

98,00

95,70

96,70

97,50

98,03

5.292.205,00

6.603.929,00

6.320.170,00

6.742.806,00

6.741.055,00

6.757.617,00

3.547.899,00

3.492.867,00

3.136.939,00

4.200.290,00

3.402.398,00

3.812.977,00
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Acords
5.5.1-Renovarem totes les instal.lacions absoletes i substituirem tots els punts de llum de la ciutat per
implantar de manera integral la tecnologia LED i millorar, l'eficiència i l'estalvi energètic.
5.5.2-Actualitzarem el Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic - Agenda 21 per adaptar-la a les noves
necessitats de la ciutat, continuant amb la seva implantació
5.5.3-Implantarem l'actual Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica (P3E) i definirem i desenvoluparem un nou
Pla pels propers anys
5.5.4-Incidirem més en campanyes educatives i de sensibilització sobre les 3 R (Reduir, Reutilitzar i
Reciclar) i en el consum responsable per reduir els residus.
5.5.5-Promourem inversions públiques en els sectors verds de l'economia i en indústries baixes en carboni
(modernització d'eines de producció i innovació) i en serveis.

Línies de servei
LIN000223*:

LIN000223*-Gestió energètica

Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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Accions Clau o de Govern
ACT001982
ACT001983

ACT001982-Ampliació de la xarxa del Tub Verd: donar servei a
noves instal·lacions.
ACT001983-Impulsarem el programa d'eficiència energètica als
equipaments i activitats productives.

Lluís Gibert Fortuny
Lluís Gibert Fortuny

Projectes de millora
ACT001067
ACT001072
ACT001073

LIN000224*:

ACT001067-Bones pràctiques energètiques
ACT001072-Estudis energètics en llars vulnerables per
aconseguir que siguin més eficients i segures
ACT001073-Campanyes d'eficiència energètica al sector comerç i
a l'àmbit agrícola

Jordi Payà Rovira
Francisco Gómez Moreno
Francisco Gómez Moreno

LIN000224*-Difusió, comunicació, sensibilització i participació

Accions Clau o de Govern
ACT001204
ACT001981

ACT001204-Aprovarem el Pacte per la Sostenibilitat
ACT001981-Elaborarem la nova Agenda 21: Pla d'Acció per
l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC).

Maria Calvo Verges
Lluïsa Boatell Boba

Projectes de millora
ACT001263
ACT001265
ACT001266

LIN000225*:

ACT001263-Aprovació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el
Clima
ACT001265-Ampliar l'estudi, la promoció i la divulgació de
l'Alguer de Mataró
ACT001266-Facilitar dades de consum, dels principals
equipaments, a través del web municipal

Lluïsa Boatell Boba
Lluïsa Boatell Boba
Jordi Payà Rovira

LIN000225*-Control del medi i qualitat urbana

Accions Clau o de Govern
ACT001980

ACT001980-Estudiar la creació d'una Oficina contra el canvi
climàtic.

Lluïsa Boatell Boba

Projectes de millora
ACT001276

LIN000271*:

ACT001276-Posada en marxa d'un espai d'autoreparació a la
Casa Capell

Maria Calvo Verges

LIN000271*-Manteniment de l'enllumenat públic

Accions Clau o de Govern
ACT000988
ACT001963

ACT000988-Pla director enllumenat públic
ACT001963-Renovació instal.lacions enllumenat públic.

Joan Campmajó Sebastià
Joan Campmajó Sebastià

Projectes de millora
ACT001628

LIN000279*:

ACT001628-Estudi d'instal·lació de nova il·luminació en diverses
voreres

Joan Campmajó Sebastià

LIN000279*-Abastament d'aigua potable

Accions Clau o de Govern
ACT001042

ACT001042-La millora dels serveis urbans. Abastament d'aigua i
estalvi energètic. Nou dipòsit de Cerdanyola.

Xavier Tayà Lozano

Projectes de millora
ACT001796
ACT001797
ACT001800

ACT001796-2a fase telelectura al barri de la Llàntia
ACT001797-Tele lectura al sector Figuera Major
ACT001800-Bombament Parc Forestal

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

Núria Montserrat Martínez
Núria Montserrat Martínez
Xavier Tayà Lozano
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ACT001801
ACT001805
ACT001822

LIN000280*:

ACT001801-Renovació xarxa d'aigua potable zona República
Argentina
ACT001805-Nou magatzem dipòsit Primer de Maig
ACT001822-Renovació xarxa aigua potable C/. Sant Ramón

Xavier Tayà Lozano
Xavier Tayà Lozano
Xavier Tayà Lozano

LIN000280*-Clavegueram

Projectes de millora
ACT001037
ACT001799
ACT001823

LIN000281*:

ACT001037-Control de les sobreeixides
ACT001799-Clavegueram Parc Forestal
ACT001823-Renovació de la xarxa de clavegueram del c. Sant
Ramón

Xavier Tayà Lozano
Xavier Tayà Lozano
Xavier Tayà Lozano

LIN000281*-Laboratori

Projectes de millora
ACT001795

LIN000282*:

ACT001795-Acreditacions

Noemí Sabaté Olona

LIN000282*-Manteniment de les fonts ornamentals

Projectes de millora
ACT001430
ACT001431
ACT001432

LIN000324*:

ACT001430-Instal·lació d'un enamòmetre a la font Rosa Sabaté
ACT001431-Equip analitzador de Clor i PH
ACT001432-Canvi de revestiment de fonts

Xavier Tayà Lozano
Xavier Tayà Lozano
Xavier Tayà Lozano

LIN000324*-Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)

Projectes de millora
ACT001803
ACT001804
ACT001807
ACT001808
ACT001809
ACT001810
ACT001841

ACT001803-Monitoratges sistemes energètics
ACT001804-Renovació parc mòbil vehicles
ACT001807-Informe Sostenibilitat
ACT001808-Planta fotovoltaica
ACT001809-Gestió de Compliance
ACT001810-Potenciar el Sistema de Gestió de Qualitat
ACT001841-Valoració sobre incloure al Contracte Programa un
nou programa de desenvolupament

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

Xavier Tayà Lozano
Antoni Uix Guell
Francesc Codony Iglesias
Xavier Tayà Lozano
Francesc Codony Iglesias
Francesc Codony Iglesias
Antoni Uix Guell
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6-Un govern obert, honest i eficient
6.1-Sostenibilitat econòmica: solvència i liquiditat
La situació econòmica que va portar l'Ajuntament a aprovar un pla d'ajust el 2014 segueix sent complicada. És
per això que cal mantenir, amb tendència a baixar, la ràtio d'endeutament del consistori com a un objectiu
bàsic. Aquesta ha de ser necessàriament una de les mesures a contemplar i que ens haurà d'acompanyar al
llarg de tot el mandat. El fet que l'Ajuntament sigui solvent i mantingui una bona liquiditat permet accedir a
recursos i reduir i millorar les condicions d'accés al finançament.

Indicadors
2011

2012

2013

Import total beneficis fiscals atorgats
Total expedients procediment inspecció
fiscal

214,00

209,00

2014

2015

2016

2017

2.998.982,03

3.781.482,32

3.367.212,60

3.335.042,37

164,00

169,00

165,00

419,00

173,00
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Total expedients procediment inspecció fiscal

Acords
6.1.1-Seguirem renegociant amb les entitats bancaries el deute de les entitats del grup Ajuntament, per
assegurar la viabilitat financera a llarg termini.
6.1.2-Mantindrem i millorarem les clàusules socials als contractes públic municipals per a la gestió de
serveis i programes locals.
6.1.3-Realitzarem consultes populars de competència municipal per aquells temes d'especial
transcendència per a la ciutat
6.1.4-Aprovarem un codi ètic per tots els carrecs públics de Mataró i personal directiu
6.1.5-Continuarem gestionant els recursos públics amb un control absolut de la despesa per poder
destinar més recursos a millorar i augmentar la qualitat dels serveis
6.1.6-Continuarem vetllant per què la pressió fiscal sigui la justa pel principi de progressivitat.
6.1.7-Altres accions procedents del procés participatiu
6.1.8-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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Línies de servei
LIN000167*:

LIN000167*-Control pressupostari i comptabilitat

Projectes de millora
ACT001508
ACT001509

LIN000188*:

ACT001508-Implantació de la signatura electrònica en la gestió
pressupostària
ACT001509-Comptabilitat de costos

M. Adela González Sola
M. Adela González Sola

LIN000188*-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals

Accions Clau o de Govern
ACT001188
ACT001969

ACT001188-Consolidació dels ajuts i increment d'un 10% del
dispositiu 'Aixequem persianes'.
ACT001969-Incentivar fiscalment els ciutadans a través de les
ordenances municipals com a mesura per promocionar la
mobilitat elèctrica a la ciutat.

M. Lluïsa Guañabens
Casarramona
M. Lluïsa Guañabens
Casarramona

Projectes de millora
ACT001609

LIN000193*:

ACT001609-Donar a conèixer el cost dels serveis als usuaris

Carme Collados Martín

LIN000193*-Patrimoni

Accions Clau o de Govern
ACT001557

ACT001557-Cedirem a la Generalitat els terrenys per a la
construcció del Centre Integral de Formació Professional al
Rengle

M. Adela González Sola

Projectes de millora
ACT001517
ACT001518
ACT001537
ACT001551

ACT001517-Connexió de l'inventari amb la nova aplicació
informàtica de gestió pressupostària i comptabilitat
ACT001518-Protocol·litzar els procediments per a la gestió de
l'ús i gaudi dels immobles municipals
ACT001537-Estudi sobre la disposicio horària dels locals
municipals incloent l'activitat de la Creu Roja
ACT001551-Recerca de local per l'Associació Cultural Llibre Viu

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

M. Adela González Sola
M. Adela González Sola
M. Adela González Sola
M. Adela González Sola
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6.2-Transparència activa i retiment de comptes a la ciutadania
La política de transparència i obertura de dades és part consubstancial de la política de bona governança.
Representa no tan sols una demanda de la ciutadania, sinó que és una oportunitat per tal d'aprofundir en la
confiança, la legitimitat i l'eficiència de les polítiques públiques. La transparència, que permet visibilitzar la
gestió política i tècnica, requereix d'un enfocament transversal que combina aspectes jurídics, organitzatius i
de gestió del canvi. El retiment de comptes a la ciutadania ha de contribuir a incrementar la responsabilitat
tant dels treballadors com dels regidors i regidores, i alhora, generar confiança davant la ciutadania.

Indicadors
2011
Indicadors Llei de Transparència (ITA)

2012

2013

2014

93,30

Infoparticipa: Qualitat i transparència
de la Com.
Informació sobre la Corporació
Municipal (ITA)
Relacions amb els ciutadans i la societat
(ITA)
Tranparència en les contractacions de
serveis (ITA

78,00

Transparència Global (ITA)
Transparència econòmico-financera
(ITA)
Transparència en matèries d'urbanisme
i obres públ

2015

2016

100,00
90,20

92,70

2017
100,00

95,10

98,08

98,08

100,00

100,00

100,00

92,30

93,80

93,30

100,00

100,00

100,00

97,50

97,50

97,50

100,00

100,00

100,00

100,00
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91,70
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2017
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Infoparticipa: Qualitat i transparència de la
Com.

Acords
6.2.1-Aprofundirem en el retiment de comptes i la transparència ampliant la informació a la web i així
desenvolupant la nova Llei de Transparència 19/2014 aprovada pel Parlament de Catalunya
6.2.2-Transparència oberta. Crearem el servei "que vol saber", amb respostes immediates a les peticions
d'informació

Línies de servei
Ajuntament de Mataró
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LIN000154*:

LIN000154*-Comunicació

Accions Clau o de Govern
ACT000740

LIN000228*:

ACT000740-Acabar treballs i posada en marxa del nou web
municipal.

Toni Cebrian Mercado

LIN000228*-Informació de ciutat

Projectes de millora
ACT001728
ACT001734
ACT001735

LIN000229*:

ACT001728-Reglament de les cartes de servei.
ACT001734-Difusió dels mapes d'informació de ciutat.
ACT001735-Nova versió de l'Informe de conjuntura.

Jordi Arderiu Camarasa
Jordi Arderiu Camarasa
Gerard Reverté Calvet

LIN000229*-Suport a la gestió interna (gerència)

Accions Clau o de Govern
ACT001065

ACT001065-Continuar els treballs del Pla d'innovació i millora de
l'Ajuntament.

Antoni Merino Orejón

Projectes de millora
ACT000676
ACT001730
ACT001732
ACT001877
ACT001878

ACT000676-Implantació 2ª fase del sistema de seguiment del
catàleg de serveis
ACT001730-Aprovació d'un reglament de les cartes de servei
ACT001732-Aprovació de les Cartes de Servei
ACT001877-Quadre de Comandament dels Serveis
ACT001878-Memòries de Gestió 2017

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

Óscar López Rico
Jordi Arderiu Camarasa
Yolanda Asenjo Martín
Óscar López Rico
Óscar López Rico
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6.3-Nou model de Governança: RSC, participació, concertació i
valors
Un nou model que permeti apropar a la ciutadania el programa de govern de forma clara i estructurada. Un
model que prengui legitimitat per tenir un equip polític honest, cohesionat i coresponsable. Un govern obert a
la ciutadania i enfortint la seva confiança cap al seu Ajuntament.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Entitats donades d'alta

45,00

35,00

31,00

49,00

32,00

32,00

46,00

Entitats registrades

641,00

676,00

707,00

756,00

742,00

821,00

867,00

Entitats usuàries d'equipaments cívics

308,00

308,00

207,00
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Acords
6.3.1-Mantindrem els recursos pel funcionament de Mataró Ràdio, com a mitjà de proximitat i
participació ciutadana i aprofundirem en la fusió de la ràdio i la televisió, per guanyar eficiència
6.3.2-Fomentarem la participació d'entitats i ciutadans en la confecció del pressupost de l'Ajuntament per
decidir conjuntament el destí dels recursos públics
6.3.3-Donarem un impuls al Consell de Ciutat perquè sigui l'espai real de participació ciutadana en temes
rellevants per a la ciutat.
6.3.4-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.

Línies de servei
LIN000177*:

LIN000177*-Xarxa d'equipaments

Projectes de millora
ACT001479
ACT001689

ACT001479-Pla d'usos de l'equipament contigu al Centre Cívic de
Cerdanyola
ACT001689-Definir una nova manera de gestionar les activitats

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

Glòria Ferré Agustí
Xavier Febrer Claveras
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que es realitzen als centres cívics

LIN000316*:

LIN000316*-Agència de Suport a l'Associacionisme

Accions Clau o de Govern
ACT001929

ACT001929-Proposta reformulació de l'Agència Municipal de
Suport a l'Associacionisme com a eina d'interlocució i suport
clau per a les entitats.

Xavier Febrer Claveras

Projectes de millora
ACT001752
ACT001885
ACT001994
ACT001995

LIN000317*:

ACT001752-Finestra única per a les entitats
ACT001885-Declaració d'Entitat d'Interès Ciutadà
ACT001994-Formació en administració electrònica
ACT001995-Campanya del Voluntariat

Xavier Febrer Claveras
Xavier Febrer Claveras
Xavier Febrer Claveras
Xavier Febrer Claveras

LIN000317*-Governança i promoció de la participació

Accions Clau o de Govern
ACT001927
ACT001928

ACT001927-Aplicació dels resultats del procés participatiu
vinculat als Pressupostos Participatius 2018.
ACT001928-Desenvolupament del Decidim-Mataró, com a
instrument facilitador del desenvolupament de processos
(consultes participatives).

Jordi Arderiu Camarasa
Jordi Arderiu Camarasa

Projectes de millora
ACT001733
ACT001788
ACT001792
ACT002005

LIN000344*:

ACT001733-Marc d'integritat
ACT001788-Revisar la comunicació de la participació
ACT001792-Millora del model de pressupostos participatius
ACT002005-Revisió del funcionament de les Audiències
Públiques en la Comissió Especial d'Organització.

Jordi Arderiu Camarasa
Jordi Arderiu Camarasa
Jordi Arderiu Camarasa
Jordi Arderiu Camarasa

LIN000344*-Bon Govern , Ètica i Transparència

Accions Clau o de Govern
ACT001063
ACT001216

ACT001063-Aprovació i desenvolupament posterior del projecte
de Codi Ètic treballat a la Comissió Informativa Especial de Bon
Govern, Ètica i Transparència.
ACT001216-Desenvolupament dels acords de la Comissió
Informativa Especial de Bon Govern, Ètica i Transparència.

Antoni Merino Orejón
Antoni Merino Orejón

Projectes de millora
ACT001882

ACT001882-Elaborar el Pla d'Integritat Institucional

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

Jordi Arderiu Camarasa
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6.4-Administració electrònica i simplificació administrativa: la
ciutadania al centre
La ciutadania ha de ser el principi i la finalitat del servei de les administracions. Apropar amb els canals
adequats i facilitar simplificant la relació amb l'Administració. Reduir els tràmits presencials, fer de les eines
telemàtiques eines útils i de fàcil ús, i interconnectar els diferents sistemes són reptes a afrontar en aquest
mandat. Continuarem la feina per tal de que l'Ajuntament sigui una organització que aprèn i millora per oferir
un millor servei i atendre noves necessitats i demandes en un entorn de recursos limitats.

Indicadors
Nombre de tràmits electrònics en
funcionament

2011
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2017
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Acords
6.4.1-Instal·lar wifi gratuït a diversos espais públics oberts i tancats.
6.4.2-Ampliarem els tràmits administratius que es podrán fer a través de la web de l'Ajuntament per ser
més àgils i propers, i donar un millor servei als ciutadans.
6.4.3-Incrementarem l'ús de les TIC per simplificar tràmits i aconseguir una comunicació més directa i
propera amb la ciutadania.
6.4.4-Ampliarem i millorarem la difusió i els continguts de la informació socioeconòmica publicada al WEB
6.4.5-Incrementarem el nombre de cartes de serveis (compromís de l'Ajuntament amb la ciutadania)
6.4.6-Publicarem els resultats de la gestió municipal.
6.4.7-Incrementarem els canals i les eines per escoltar i conèixer les opinions i la valoració que la
ciutadania fa dels serveis municipals.
6.4.8-Millorar els processos d'otorgament de llicències, especialment la Declaració responsable
d'activitats i la Primera ocupació d'obres. Coordinació de Llicències amb l'OME, les OFIACs i el Servei
d'Informàtica per la implantació de la Finestreta única empresarial.
6.4.9-Ampliarem el sistema de pagament per internet a més serveis municipals

Línies de servei
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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LIN000059*:

LIN000059*-Desenvolupament d'aplicacions i administració de base de dades

Projectes de millora
ACT001869
ACT001870

LIN000089*:

ACT001869-Renovació de la intranet corporativa
ACT001870-Identificació dels serveis a incorporar en una nova
app ciutadana

Juan Pablo Magro Muñoz
Juan Pablo Magro Muñoz

LIN000089*-Administració de sistemes, xarxes i telecomunicacions

Projectes de millora
ACT001704
ACT001860

LIN000226*:

ACT001704-Incorporació de dades a la plataforma SENTILO
ACT001860-Instal.lació de punts WiFi a la ciutat

Juan Pablo Magro Muñoz
Juan Pablo Magro Muñoz

LIN000226*-Gestió de les TIC

Projectes de millora
ACT001871

ACT001871-Implantació de la plataforma d'Administració
electrònica

LIN000287*:

LIN000287*-Innovació i modernització municipal

Juan Pablo Magro Muñoz

Projectes de millora
ACT001866

LIN000335*:

ACT001866-Proposta estudi usos de l'espai a la planta baixa de
l'Ajuntament per a poder establir un sistema de control d'accés
com a mesura de prevenció tant de seguretat com de protecció
civil.

Antoni Merino Orejón

LIN000335*-Administració Electrònica

Accions Clau o de Govern
ACT001924

ACT001925

ACT001924-Implantació de l'Administració Electrònica amb
l'objectiu que l'1-1-19 Mataró sigui una Administració
#0papers, per a una millora en la prestació dels serveis
municipals: reducció temps de resposta, simplificació de
tràmits, nous canals de relació'
ACT001925-Implantació d'espais de treball assistit i adaptat al
projecte #0papers; servei multicanal i 24x7 els 365 dies a l'any
per a la millora del Servei d'Atenció Ciutadana.

Francesc Torrejón Comino

Francesc Torrejón Comino

Projectes de millora
ACT001812
ACT001813

ACT001812-Catàleg de Processos
ACT001813-Anàlisi, millora i simplificació de processos

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

Francesc Torrejón Comino
Francesc Torrejón Comino
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6.5-Un Ajuntament al servei de la ciutadania
Donar el millor servei al ciutadà ha de ser la missió principal de l'Administració, i la qualitat d'aquest servei
dóna la mesura del seu grau de maduresa. La ciutadania demanda del seu ajuntament cada cop més una
major proximitat, flexibilitat i capacitat de donar resposta, per la qual cosa la recerca de la satisfacció de la
ciutadania requereix capacitat de canvi. Una Administració més propera, que incorpora la ciutadania per a
millorar la qualitat de les decisions, de les polítiques públiques i dels temes que realment els hi preocupen.

Indicadors
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3,75

3,80

6,30

8,43

8,10

8,44

9,73

8.605,00

5.992,00

5.897,00

5.916,00

6.034,00

5.576,00

5.862,00

Processos selectius/any (en propietat)

13,00

7,00

4,00

1,00

6,00

16,00

4,00

Processos selectius/any (temporals)

18,00

10,00

22,00

14,00

10,00

66,00

62,00

Mitjana espera atenció presencial
(minuts)
Nombre atencions realitzades a través
de la bústia
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Acords
6.5.1-Potenciarem la web com a espai de informació i comunicació amb els ciutadans i les empreses de la
ciutat.
6.5.2-Definirem i treballarem per una reforma horària que racionalitzi els usos del temps mantenint els
serveis als ciutadans.
6.5.3-Vetllarem per les condicions laborals dels treballadors de les subcontractes de concursos
municipals, per tal que siguin dignes i justes.
6.5.4-Per facilitar la integració laboral, impulsarem el nombre de places ofertades per torn restringit a
persones amb discapacitat, per sobre dels mínims legalment establerts, tant a l'oferta pública de
l'ajuntament i les empreses municipals, com als Plans d'ocupació. Així mateix, vetllarem perquè la
contractació de serveis públics en règim de concessió també respecti aquest compromís.
6.5.5-Vetllarem per millorar la qualitat de l'atenció ciutadana presencial, telefònica i telemàtica.
6.5.6-Altres accions incorporades a proposta dels serveis.
Ajuntament de Mataró
La Riera 48. 08301 Mataró|Tel. 937582100
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Línies de servei
LIN000047*:

LIN000047*-Prevenció de Riscos Laborals

Projectes de millora
ACT001996
ACT001997
ACT001998
ACT001999

LIN000151*:

ACT001996-Activitats de sensibilització als comandaments per
l'integració de la PRL en l'organització
ACT001997-Disseny d'un nou Pla de Prevenció de Riscos
Laborals
ACT001998-Implantació d'una aplicació en xarxa de prevenció
d'agressions en atencions a usuaris
ACT001999-Campanya de sensibilització contra el sedentarisme

Jordi Catarina Solano
Jordi Catarina Solano
Jordi Catarina Solano
Jordi Catarina Solano

LIN000151*-Atenció ciutadana

Projectes de millora
ACT000755
ACT001719
ACT001720
ACT001721

LIN000247*:

ACT000755-Punts d'autoservei
ACT001719-Definició del nou model d'interrelació ciutadana
ACT001720-Mataró a la teva butxaca
ACT001721-Millora de l'atenció telefònica

M. Josefa Moreno Gomez
M. Josefa Moreno Gomez
M. Josefa Moreno Gomez
M. Josefa Moreno Gomez

LIN000247*-Desenvolupament i organització

Projectes de millora
ACT001599
ACT001600
ACT001601

LIN000249*:

ACT001599-Noves bases generals de selecció i provisió
ACT001600-Racionalització de la RLT i disseny d'itineraris de
carrera professional
ACT001601-Pla de comunicació interna

Anna Maria Molist Bordas
Anna Maria Molist Bordas
Anna Maria Molist Bordas

LIN000249*-Administració de personal

Projectes de millora
ACT001602

LIN000336*:

ACT001602-Pla de racionalització d'horaris i desconnexió

Montse Graupera Villà

LIN000336*-Projectes d'Innovació

Projectes de millora
ACT001814

ACT001814-Redacció del Pla d'Innovació de l'Ajuntament de
Mataró
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7-Una ciutat de futur
7.1-Mataró 2022: Visió estratègica
Marcar les línies principals del futur immediat de la ciutat és del tot necessari. Tenir una visió estratègica per
donar resposta a reptes que necessiten d'un esforç i acció a mitjà termini, com són la creació de llocs de treball,
millorar els baixos nivells educatius o la cohesió social. És fonamental fer-ho amb consens i buscant les
complicitats amb els agents públics i privats per a dur-lo a terme. El pla ens ha de facilitar posicionar-nos en línia
amb l'estratègia europea i permetre identificar les oportunitats i els recursos per dur-les a terme. Una aposta
decidida de la ciutat per mantenir un important nucli d'activitat econòmica, industrial i de serveis, adaptant-se a
la realitat actual i apostant per: - Incentivar una activitat econòmica d'alt valor afegit - Oferir una ciutat
cohesionada, amb mà d'obra qualificada i excel·lentment comunicada dins d'un entorn econòmic i geogràfic
estratègic.

Acords
7.1.1-Treballarem en la definició i desenvolupament de l'estratègia de ciutat, mitjançant un procès obert i
participatiu. Mataró 2022
7.1.2-Impulsarem en el marc del projecte Mataró 2022, una estratègia específica de posicionament Mataró
smart.

Línies de servei
LIN000230*:

LIN000230*-Planificació estratègica

Accions Clau o de Govern
ACT000536
ACT001736
ACT001934
ACT001955

ACT000536-Aprovarem el Pla estratègic MATARÓ 2022
ACT001736-Crear una oficina Mataró 2022 que vetlli per
l'impuls dels projectes estratègics per la cerca de recursos i
oportunitats per a la ciutat.
ACT001934-Desenvolupament del Pla Estratègic del
TecnoCampus
ACT001955-Disseny i reformulació de l'espai comercial del port,
lligat a la finalització de les concessions.

Xavier E. Posada Arribas
Jordi Arderiu Camarasa
Jaume Teodoro Sadurní
Àngel Remacha Grimal

Projectes de millora
ACT000744
ACT001085

ACT000744-Posada en marxa del Projecte d'especialització i
competitivat territorial
ACT001085-Seguiment de plans i projectes estratègics
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Glossari
Acció Clau o
de Govern:

Pactes, Plans Estratègics i Actuacions prioritàries a executar. Tipus de
Projecte que forma part del Pla d'Acció Municipal. Caldrà que les Accions
Clau o de Govern s'interpretin com a Projectes de Millora i no com a
Activitats Regulars dels Serveis. Tenen impacte sobre una part significativa
de l'organització o la seva totalitat, o bé són molt rellevants per a
l'Ajuntament o la ciutat.

Activitats:
(Què fem?)

Conjunt d’actuacions adreçades a l’assoliment d’un bé material o
immaterial que resol una demanda o necessitat específica. Són la
materialització de les Línies de Servei i cada Activitat depèn únicament
d'una Línia de Servei. Poden ser de 2 tipus: Activitats Regulars o Projectes
de Millora.

Activitat
Regular:

Tipus d'activitat que es repeteix cíclicament (en general amb periodicitat
anual), de manera contínua i repetitiva, per assolir els objectius regulars
de l'organització.

Catàleg de
Serveis:

Document o producte resultant de desglossar cada Servei en les Línies de
Servei que gestiona i en les Activitats que es porten a terme.
El catàleg de serveis és el recull, ordenat i sistematitzat, del conjunt de
serveis que l’Ajuntament posa a disposició dels seus destinataris/es; és a
dir el catàleg de serveis és l’oferta de l’ajuntament de Mataró

Línia de
Servei:

Conjunt d'Activitats orientades a un mateix objectiu. Indiquen la
competència de l'administració sobre el Servei i es poden interpretar com
a Programes o Subprogrames Pressupostaris. Cada Línia de Servei ha de
tenir com a mínim una Activitat.

Missió:

És la raó de ser del Servei, la seva finalitat. Respon a la pregunta de “per a
què existeix”.

Objectius
Estratègics:

Descripció dels resultats que es volen assolir en cada àmbit. Defineixen,
en termes generals, les funcions que els diversos àmbits han de tenir.

Projecte

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

Projecte de
Millora:

Tipus de projecte que té per finalitat millorar algun aspecte concret o
assolir objectius estratègics de l'organització i que no es repeteix
cíclicament.
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Servei (Unitat
Orgànica):

Unitat Orgànica (o Centre Gestor) que depèn d'una Àrea funcional. El
centre gestor és el responsable de la gestió pressupostària i de la
programació i provisió/prestació dels serveis (productes).
Cada Centre Gestor ha de tenir com a mínim una Línia de Servei.

Visió:

És la imatge que es vol tenir en el futur. Les nostres aspiracions en relació
amb el que es vol arribar a ser a llarg termini. Futur desitjat i aspiracions
determinades per la Missió.
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