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INTRODUCCIÓ 

Al llarg del mandat 2015-2019 es va iniciar un procés de transformació del model històric 

d’elaboració dels plans d’actuació municipal. El treball fet, va permetre identificar el Catàleg de 

Serveis de l’Ajuntament.  

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. 

La necessitat de disposar d’aquest Catàleg ve donada per les següents motivacions: 

 Obligació legal: Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern. 

 Voluntat de transparència i proximitat en l’exercici de les polítiques públiques. 

 Els serveis municipals són la concreció dels drets de la ciutadania i la resposta de 

l’Ajuntament a les seves necessitats. Signifiquen la manifestació i la concreció de les 

prioritats i els compromisos que estableix el Pla de Mandat. 

L’esquema següent resumeix el model del Pla de Mandat en el que s’emmarca el Catàleg de 

Serveis:

 

El Catàleg de Serveis conté el conjunt d’activitats que presta l’Ajuntament a la ciutadania. 

Aquestes activitats es troben agrupades per Serveis (unitats organitzatives) i Línies de Serveis 

prestats (conjunt d’activitats orientades a un mateix objectiu), i poden ser de 2 tipus: 

 Activitats Regulars: actuacions que presta l’Ajuntament de manera periòdica. 

 Accions Estratègiques: donen resposta a les prioritats i els compromisos adquirits pel 

govern en el Pla de Mandat 2019-2023. 

La construcció del Catàleg s’emmarca en el disseny d’un Sistema Integral de Gestió de 

l’Ajuntament que permeti unificar les diferents eines de gestió corporatives i que faciliti 

l’elaboració de diversos instruments: Catàleg de Serveis, Cartes de Servei, Gestió de Projectes, 

Seguiment dels Projectes de Govern i Plans Estratègics, Memòries de gestió, Quadre de 

Comandament, etc.   

Com a eina de treball del Sistema Integral de Gestió de l’Ajuntament de Mataró s’ha 

desenvolupat l’aplicació informàtica SIGMA per elaborar i gestionar el Catàleg de Serveis i la 

resta dels instruments del sistema de gestió. 

El model de gestió vol racionalitzar els recursos corporatius, optimitzant l’ús i el consum 

d’aquets i maximitzant l’eficàcia i l’eficiència, tot garantint la prestació de serveis de qualitat. 
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L’objectiu és consolidar un model centrat en l’aprenentatge i la millora contínua i la creació de 

valor públic. 

Durant l’últim any s’ha treballat en la racionalització de les Activitats Regulars que formen part 

del Catàleg de Serveis, tot integrant-les amb la informació de costos. Aquest treball ens 

permetrà explicar millor l’activitat municipal a la ciutadania, integrant el que fem (Catàleg de 

Serveis) i el que costa (més enllà de la despesa). 

A continuació es mostra un resum comparatiu dels elements del Catàleg de Serveis de 2019 

respecte els elements de 2020: 

Elements: Catàleg 2019 Catàleg 2020 

Àrees  5 5 

Total Unitats Organtizatives 59 61 

Línies de Servei 157 135 

Total Activitats 1.017 553 

Activitats Regulars 635 380 

Projectes de Millora 266 - 

Accions Clau o de Govern 116 - 

Accions Estratègiques - 173 
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PRESENTACIÓ 

Tal com ja venim  fent en els darrers anys, tots els serveis que 

ofereix l’Ajuntament estan recollits ordenadament al seu Catàleg de 

Serveis, del qual us presentem l’edició de l’any 2020. 

Enguany, coincidint amb el primer any sencer del nou mandat, hem 

dut a terme un exercici de priorització associat al seguit de 

compromisos que s’estableixen en el Pla de Mandat 2019-2023. 

D’aquesta manera es distingeixen millor aquelles activitats regulars 

que constitueixen el gruix de serveis prestats cíclicament o de forma 

continuada per part de l’Ajuntament, d’aquelles actuacions 

estratègiques, que aporten millores i donen resposta a les prioritats i 

els compromisos adquirits pel govern.  

El Catàleg de Serveis és una peça més en el compromís que l’Ajuntament de Mataró adquireix 

en l’exercici de Bon Govern, Ètica i Transparència vers la ciutadania de Mataró. Una voluntat 

de transparència i proximitat que posa a disposició de la ciutadania de manera sistemàtica el 

conjunt d’informació vinculada a l’activitat i gestió municipal. I alhora, mitjançant l’associació de 

le activitats al seu càlcul de costos, un exercici encaminat a una millora progressiva en la 

racionalització, eficàcia i eficiència en l’ús dels recursos públics. Avui més que mai, aquest és 

un objectiu irrenunciable.  

L’actual situació de crisi provocada per la irrupció del Covid-19 tindrà de ben segur 

conseqüències molt importants en la vida quotidiana de la ciutadania, impactes tant socials 

com econòmics en la realitat de la ciutat que fan imprescindible el màxim esforç vers 

l’optimització, eficàcia i eficiència dels recursos públics. La present edició del Catàleg de 

Serveis 2020 és prèvia a aquest episodi, i per tant, no es pot considerar una versió definitiva 

que serà objecte de revisió pròximament.  

 

Juan Carlos Jerez 

Primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
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CATÀLEG DE SERVEIS 

ALCALDIA 

Dades del servei: 

Regidor: David Bote Paz       
Responsable del Servei: - 
Adreça: LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Establir i coordinar les polítiques corporatives de comunicació, relacions públiques i protocol de 
l'Ajuntament. Donar suport a l'alcalde en les tasques de representació i interlocució amb la 
ciutadania. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 

 
 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000126: Representació Institucional 

- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002470: Representació Institucional 

Descripció: Inclou les activitats relacionades amb l'agenda i l'activitat institucional de 
l'alcalde. 

Responsable: Ana Villaverde Valle 
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GERÈNCIA 

Dades del servei: 

Regidor: David Bote Paz       
Responsable del Servei: Antoni Merino Orejón 
Adreça: LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Pressupost          114.847,06 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9121-Altres despeses Òrgans de govern          114.847,06 

91210-Despeses de personal 1-Despeses personal          114.847,06 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1. Desplegar i executar els 
projectes estratègics del 
“Mataró 2022” que continuen 
sent importants per a 
l’economia i la població 
mataronina i la resta de plans 
integrals i estratègics acordats 
al mandat 2015-2019 

1 
Crear el Consell de Direcció 
Mataró 2030 

    

3. Crear i compartir un discurs 
de Mataró metropolità, i 
vincular-lo a un model 
territorial. Marcar una agenda 
conjunta de temes (seguretat, 
promoció econòmica, 
habitatge, mobilitat, etc.) i 
promoure acords institucionals 
amb d’altres ciutats i/o 
institucions metropolitanes 

12 
Crear un espai (comissió - grup 
de treball) on analitzar les dades 
i preveure l'agenda propera 

    

5. Generar un marc de relació 
amb la ciutadania basat en els 
principis del bon govern 

14 
Aprovar i impulsar un pla de 
bona governança 

    

15 
Aprovar el Codi ètic del mandat 
2019-2023 

    

16 Constitució del Comitè d’Ètica     

13. Aplicar una política 26 Aprovar un Pla de racionalització     
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pressupostària justa, 
progressiva i sostenible 

dels serveis públics 

15. Donar un salt qualitatiu en 
la millora de l’atenció a la 
ciutadania. Millor servei, més 
fàcil i més ràpid 

34 

Planificar un nou edifici d’oficines 
municipals per millorar l’eficiència 
dels serveis públics i la proximitat 
i atenció a la ciutadania 

    

16. Un grup ajuntament més 
transparent i orientat a donar 
resposta a les necessitats de la 
ciutadania i les empreses i 
compromès amb els reptes 
estratègics de la ciutat 

36 
Transformar la societat Municipal 
PUMSA en el referent de la 
mobilitat a la ciutat 

    

18. Apostar per la 
transformació de l’Ajuntament 
cap a un sistema 
d’administració pública 

39 
Aprovar i impulsar el pla d'acció 
del projecte TransforMAT 2020-
23 
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ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ESTRATÈGIA MATARÓ 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, Juan Carlos Jerez Antequera, Elizabet Ruiz Moreno, M. 
Luisa Merchán Cienfuegos 
Responsable del Servei: - 
Adreça: LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Dirigir la gestió municipal sota les directrius del govern, vetllant perquè s'executin els acords en 
els termes amb què es van adoptar, i dirigir l'estructura jeràrquica i funcional del personal al 
servei de la corporació i el Grup Mataró. Supervisar la consecució dels resultats esperats i 
vetllar per la coherència de la gestió global, d'acord amb les directrius rebudes. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        1.587.102,39 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3200-Planificació i administració            1.161,63 

32000-Despeses generals 1-Despeses personal            1.161,63 

 

 9121-Altres despeses Òrgans de govern        1.585.940,76 

91210-Despeses de personal 1-Despeses personal        1.300.049,75 

91211-Altres despeses Òrgans de govern 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           1.400,00 

91211-Altres despeses Òrgans de govern 4-Transferències corrents          284.491,01 

 

 9232-Informació, avaluació i planificació                0,00 

92324-Planificació estratègica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000353: Coordinació Àrea de Presidència i Estratègia 

Coordinació general de l'Àrea de Presidència i Estratègia 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002481: Innovació i modernització municipal 

Descripció: Agrupació de projectes de caire estratègic i amb un impacte transformador 
de i per l'organització municipal. 

Responsable: Antoni Merino Orejón 

 

ACT002606: Òrgans de govern 

Descripció: Els Òrgans de govern són el Ple Municipal, Junta de Govern, Comissions 
Informatives i  Defensor de la Ciutadania, Junta de Portaveus 

Responsable: David Bote Paz 
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Direcció d'Innovació i Qualitat 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, Juan Carlos Jerez Antequera, Elizabet Ruiz Moreno, M. 
Luisa Merchán Cienfuegos 
Responsable del Servei: Antoni Merino Orejón 
Adreça: C. EL CARRERO,   15 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Introduir el gen de la innovació i de la transformació a les persones de l'organització. 

 

Visió: 

Assolir la integració total de la cultura innovadora i transformadora en la quotidianitat del 
funcionament de l'organització. 

 

Objectius Estratègics: 

 Generar espais per fomentar la innovació. 

 Orientar l'organització envers l'horitzó estratègic definit per la Corporació a través de la 
innovació. 

 Impulsar i promoure els valors i actituds per aconseguir una cultura de servei. 

 Consolidar la cultura corporativa d'excel·lència i avançar en la modernització i millora 
contínua de la qualitat dels serveis públics. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques 2 
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Pressupost           17.000,00 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9209-Gestió i coordinació           17.000,00 

92091-Millora de la gestió i la qualitat de 
l'organització 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          17.000,00 

 
 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000335: Innovació i qualitat 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002514: Administració electrònica 

Descripció: Nou model de relació entre l'administració pública i la ciutadania, basat en 
l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), acompanyat 
dels canvis organitzatius i jurídics necessaris amb l'objectiu de millorar 
l'eficiència interna, les relacions interadministratives i les relacions de 
l'administració amb les persones, les empreses i les organitzacions. 

Responsable: Francesc Torrejón Comino 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

18. Apostar per la 
transformació de l’Ajuntament 
cap a un sistema 
d’administració pública 

40 
Aprovar i Impulsar el projecte E-
administració 2023 

    

41 
Posar en marxa, vinculat a 
l’Espai Mataró un Laboratori 
d’innovació serveis públics 
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Servei d'Estratègia i Governança 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, Juan Carlos Jerez Antequera, Elizabet Ruiz Moreno, M. 
Luisa Merchán Cienfuegos, Daniel Hurtado Díaz 

Responsable del Servei: Jordi Arderiu Camarasa 
Adreça: C. CUBA,  47 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: Dilluns a divendres, de 08,00 a 16,00 h. 
 

Missió: 

Impulsar un procés continuat de reflexió, planificació i avaluació estratègiques basat en la 
col·laboració amb l'organització, la ciutadania i altres agents. 

 

Visió: 

Ser un referent en l'avaluació, definició i desplegament estratègic de la ciutat, a partir dels 
mecanismes de control, coordinació i suport més adients per a l’organització i 
la participació dels agents. 

 

Objectius Estratègics: 

 Millorar en la gestió de la informació de ciutat com a recurs estratègic per a la presa de 
decisions. 

 Dotar l'organització d'eines de gestió interna per facilitar i millorar el seu funcionament 

 Aproximar i aliniar l'organització cap als reptes estratègics de ciutat 

 Promoció de la participació en les polítiques públiques locals 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 10 

Activitats Regulars 10 

Accions estratègiques 12 
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Pressupost        2.194.438,18 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1341-Mobilitat urbana i sostenible           50.000,00 

13411-Xarxa viària 6-Inversions reals           50.000,00 

 

 9232-Informació, avaluació i planificació          541.542,80 

92320-Despeses de personal 1-Despeses personal          320.509,24 

92321-Informació socioeconòmica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          10.478,66 

92321-Informació socioeconòmica 1-Despeses personal                0,00 

92321-Informació socioeconòmica 4-Transferències corrents           20.000,00 

92322-Estudis específics d'elaboració externa 4-Transferències corrents                0,00 

92323-Suport a la gestió interna 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          10.293,92 

92324-Planificació estratègica 4-Transferències corrents           30.000,00 

92324-Planificació estratègica 1-Despeses personal           55.652,72 

92324-Planificació estratègica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          94.608,26 

 

 9240-Administració Gral. Participació Ciutadana           91.635,38 

92400-Despeses de personal 1-Despeses personal           91.635,38 

 

 9241-Promoció de la Participació Ciutadana        1.511.260,00 

92415-Espais de Participació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          11.260,00 

92415-Espais de Participació 6-Inversions reals        1.500.000,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000228: Coneixement 

Tractament, anàlisi i difusió de la informació de diferents àmbits de la ciutat i el seu entorn: 
mercat laboral, activitat econòmica, habitatge, demografia, mobilitat, formació, sostenibilitat, 
etc. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000465: Centre de coneixement urbà 

Descripció: Projecte desenvolupat conjuntament amb l'Escola Universitària de la 
Fundació TecnoCampus, a fi de millorar l'accessibilitat i comprensió de la 
informació territorial, així com la seva aplicació en la presa de decisions. Es 
visualitza en mapes la informació prèviament analitzada: mapes descriptius 
d'informació geogràfica, mapes de distància al serveis, mapes de cobertura, 
etc. 

Responsable: Jordi Arderiu Camarasa 

 

ACT000527: Perfil de ciutat 

Descripció: Projecte compartit amb altres observatoris de la província de Barcelona 
dedicat a la mesura de la qualitat de vida de les ciutats. Compta amb un blog 
on es publiquen regularment diferents articles sobre aquesta temàtica. A 
més, s'elabora una publicació anual amb recull d'informació i indicadors 
comparats entre els 14 municipis que actualment integren el projecte. 

Responsable: Gerard Reverté Calvet 

 

ACT000528: Observatoris i estudis socieconòmics 

Descripció: Es realitzen publicacions periòdiques i estudis específics sobre la ciutat en 
qualsevol àmbit d'anàlisi: mercat de treball, actitivat productiva, formació, 
sostenibilitat, mobilitat, habitatge, cohesió social... 

Responsable: Jordi Arderiu Camarasa 

 

LIN000230: Planificació estratègica 

Activitats i projectes de suport i coordinació per a l'assoliment d'objectius i propòsits de ciutat a 
partir d'un procés continu de reflexió, anàlisi, seguiment i avaluació. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000533: Mataró 2022_30. Estratègia de ciutat. 
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Descripció: Coordinació, elaboració i suport a la implantació del model, visió i orientació 

estratègica de ciutat, mitjançant un exercici continuat de reflexió, definició i 

desplegament d’actuacions compartit entre l’organització i els agents dels 

territori. 

Responsable: Jordi Arderiu Camarasa 

 

ACT000534: Mataró Ciutat Intel·ligent 

Descripció: Instrument de planificació per a la millora de la qualitat de vida i 
funcionament de la ciutat, la seva població i els seus agents, mitjançant l'ús 
de les TIC. El seu enfocament parteix dels reptes identificats a la ciutat, la 
reflexió i l'anàlisi en el marc del Pla Estratègic Mataró-2022. 

Responsable: Xavier Castellà Parull 

 

ACT002607: Projectes d'Especialitzacio i Competitivitat Territorial 

Descripció: Transformar el territori a través de la construcció d un model de creixement 
econòmic intel·ligent, sostenible i integrador, potenciant d'una banda la 
recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació, i, per l altra, millorar la 
competitivitat de les pimes. El PECT compta amb dos grans actuacions 
sectorials: el tèxtil, amb el projecte REIMAGINE TEXTILE i l esport i turisme,  
amb el projecte ESPORT I TURISME. 

Responsable: Martí Comas Soler 

 

LIN000317: Governança i promoció de la participació 

Impuls de noves formes de govern amb major implicació de la ciutadania en els afers públics 
municipals mitjançant els mecanismes d'informació, deliberació i proposta que l'Ajuntament 
posi al seu abast. Una política de bona governança té a veure amb la voluntat del govern 
d'impulsar actuacions que contribueixin a fer un govern més relacional, interdependent, 
deliberatiu, incloent, i que permeti anar conformant xarxes d'acord amb la complexitat dels 
problemes públics i/o de la societat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002585: Promoció de la participació ciutadana 

Descripció: Aconseguir una major implicació dels ciutadans i ciutadanes de Mataró en 
els afers públics municipals ja sigui per informar-se més, o per participar en 
deliberacions o per fer propostes 

Responsable: Jordi Arderiu Camarasa 

 

ACT002589: Bon Govern, Ètica i Transparència 
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Descripció: L'Ajuntament ha de ser proactiu i donar a conèixer la informació relativa als 
seus àmbits d actuació i les seves obligacions de la manera que resulti més 
comprensible per a les persones i per mitjà dels instruments de difusió que 
els permetin un accés ampli i fàcil a les dades i els facilitin la participació en 
els assumptes públics. També s ha d ajustar a les regles i obligacions sobre 
la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Ajuntament, i els principis ètics i 
les bones pràctiques d acord amb els quals han d actuar els polítics i els alts 
càrrecs de l'Ajuntament 

Responsable: Jordi Arderiu Camarasa 

 

LIN000355: Avaluació i retiment de comptes 

Proporcionar eines a la ciutadania per tal que pugui fiscalitzar l'actuació del govern municipal i 
veure els impactes d'aquestes actuacions 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001055: Avaluació de polítiques públiques 

Descripció: Impuls i assessoria en el seguiment, control i mesura de la gestió de 
projectes i activitats de l'organització. Avaluació de les necessitats, la 
implantació i, sobretot, dels seus resultats i impacte. 

Responsable: Xavier E. Posada Arribas 

 

ACT002576: Gestió interna i retiment de comptes a la ciutadania 

Descripció: Sistema integral de gestió que permeti a l'Ajuntament disposar d'una eina de 
gestió unificada dels serveis, d'un quadre de comandament per facilitar la 
presa de decisions i d'una eina de seguiment de l'actuació municipal (PAM, 
plans estratègics, projectes, catàleg de serveis, etc.) per part de la 
ciutadania. 

Responsable: Óscar López Rico 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1. Desplegar i executar els 
projectes estratègics del 
“Mataró 2022” que continuen 
sent importants per a 
l’economia i la població 
mataronina i la resta de plans 
integrals i estratègics acordats 
al mandat 2015-2020 

2 
Promoure espais de reflexió i 
contrast estratègic. 

    

2. Relacionar els reptes de 
Mataró en el marc de 
l'Estratègia Europea 2030, 
definint projectes en base a una 
agenda 

10 
Establir una Agenda Urbana 
2030 per a Mataró 

    

11 
Aprovar i impulsar el Pla de 
Ciutat Intel·ligent (estratègia 
smart) 

    

3. Crear i compartir un discurs 
de Mataró metropolità, i 
vincular-lo a un model 
territorial. Marcar una agenda 
conjunta de temes (seguretat, 
promoció econòmica, habitatge, 
mobilitat, etc.) i promoure 
acords institucionals amb 
d’altres ciutats i/o institucions 
metropolitanes 

13 

Estudi sobre desigualtats 
socials, segregació residencial i 
capacitats institucionals a 
Mataró i les ciutats de l’arc 
metropolità 

    

6. Transformar el model de 
participació amb l'objectiu de 
reduir les desigualtats en la 
participació d'alguns col·lectius 
i afavorir noves formes de 
participació 

17 
Aprovar i impulsar un nou model 
de relació i col·laboració amb la 
ciutadania i les entitats 

    

7. Un govern més proper i atent 
a les necessitats i problemes de 
la ciutadania, i més obert a les 
solucions de gestió eficaç i 
eficient dels assumptes públics 
necessita una forma de 
governar relacional, més oberta, 
per entendre i col·laborar amb 
les solucions que la societat 
crea per a millorar les seves 
condicions de vida. Aquesta 
exigència requereix un model 
de gestió basat en el permanent 
diàleg amb la societat i l'impuls 
d'accions positives adreçades a 
establir formes diverses de 
col·laboració i coproducció de 
polítiques públiques 

18 
Estudi d’anàlisi i viabilitat impuls 
formes de col·laboració público-
social 

    

19 

Establir un decàleg amb criteris i 
prioritats per a l'impuls i 
promoció de formules de 
col·laboració público-social 

    

9. Aprofundir el model de 
col•laboració amb la ciutadania: 

22 
Estudiar el sistema de consells 
de participació per potenciar les 
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impuls de la lògica 
col•laborativa 

seves capacitats, impulsar la 
participació efectiva i reforçar el 
treball comunitari. Potenciar el 
Consell de Ciutat com a 
principal fòrum de la participació 

23 
Impulsar la plataforma Decidim 
Mataró 

    

15. Donar un salt qualitatiu en la 
millora de l’atenció a la 
ciutadania. Millor servei, més 
fàcil i més ràpid 

33 

Projecte de millora i avaluació 
de polítiques i retiment de 
comptes: panel ciutadà, 
enquestes de valoració serveis, 
escolta activa... 

    

16. Un grup ajuntament més 
transparent i orientat a donar 
resposta a les necessitats de 
la ciutadania i les empreses i 
compromès amb els reptes 
estratègics de la ciutat 

35 
Un nou projecte de Portal de 
Transparència que incorpori nous 
serveis i millores en la usabilitat 

    

68. Apostar pel 
desenvolupament del treball 
comunitari, la diagnosi i la 
predicció de noves necessitats 
que permetin ser proactius en 
l'oferta de serveis (cartera) 

127 

Projecte Gavius - incorporació 
de la IA per millorar la prestació 
de determinats serveis de la 
cartera de Serveis Socials 
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Servei d'Atenció Ciutadana 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: M. Josefa Moreno Gomez 
Adreça: LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582275 
Horari: Dilluns a dijous, de 09,00 a 19,00 h. Divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Atendre les sol·licituds d'informació i tramitació de la ciutadania amb el màxim de qualitat 

 

Visió: 

Fer un acompanyament progressiuuu a la ciutadania per facilitar el pas a la tramitació 
mitjançant l'administració electrònica 

 

Objectius Estratègics: 

 Preservar la intimitat de la ciutadania en l'atenció presencial 

 Promocionar la utilització dels punts d'autoservei d'informació i tramitació 

 Reduir el temps d'espera de l'atenció presencial 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 4 

Activitats Regulars 4 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        1.236.768,21 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9251-Atenció al ciutadà        1.236.768,21 

92510-Despeses de personal 1-Despeses personal        1.061.055,21 

92512-Canal telefònic 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         175.713,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000151: Atenció ciutadana 

Atenció al ciutadà 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000729: Atenció presencial 

Descripció: Atenció que es realitza a través d'especialistes a qualsevol de les sis oficines 
d'atenció ciutadana que es troben distribuïdes en el municipi (Centre, 
Cerdanyola, Rocafonda, Boet, Molins i Cirera). 

Responsable: M. Josefa Moreno Gomez 

 

ACT000734: Atenció telefònica 

Descripció: El telèfon d'atenció ciutadana disposa de tres serveis: -Centraleta: facilita la 
comunicació amb les dependències de l'Ajuntament. -Civisme: serveix per 
comunicar les incidències, queixes o suggeriments entorn a la ciutat. -
Informació: s'atenen totes les peticions d'informació sobre la ciutat i es 
realitzen gestions i tràmits municipals. 

Responsable: M. Josefa Moreno Gomez 

 

ACT000737: Atenció telemàtica 

Descripció: Es disposa de dos canals de comunicació: -La seu electrònica, que conté 
tots els tràmits que permet fer l'Ajuntament i on s'explica com, a on i en quin 
moment es pot fer cada tràmit. -Bústia ciutadana, espai on es poden adreçar 
consultes, incidències, queixes o suggeriments. 

Responsable: M. Josefa Moreno Gomez 

 

ACT002563: Suport a l'activitat d'atenció ciutadana 

Descripció: Activitats de suport a l'activitat d'atenció ciutadana 

Responsable: M. Josefa Moreno Gomez 
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Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Juan Pablo Magro Muñoz 
Adreça: AV. D'ERNEST LLUCH,  32 Esc, 3 02 01 
Telèfon: +34 937582191 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Definir, planificar i executar l'estratègia tecnològica, necessària per tal d'aconseguir els 
objectius de ser una administració pública eficaç i capaç d'oferir uns serveis de qualitat a la 
ciutadania. 

 

Visió: 

Esdevenir referència en l'àmbit de les TIC en el territori de la comarca, proveïnt sistemes 
d'informació i comunicacions moderns i amb el grau d'eficiència adient per donar resposta als 
objectius estratègics de la ciutat 

 

Objectius Estratègics: 

 Desenvolupar i mantenir eines tecnològiques que donin suport l'execució i gestió dels 
processos de la institució, implementant metodologies i millors pràctiques de l'enginyeria de 
programari. 

 Garantir l'existència d'una informació cartogràfica i alfanumèrica veraç, fiable, contrastada i 
actualitzada del terme municipal per a la gestió i planificació d'aquest territori i la seva 
població. 

  Implementar i gestionar una plataforma tecnològica que sigui fiable, íntegra i altament 
disponible, que lliuri suport als processos de l'Ajuntament, millorant així l'acompliment dels 
funcionaris en les seves respectives activitats 

 Gestionar els sistemes d'informació i comunicacions moderns i amb el grau d'eficiència 
adient per donar resposta als objectius estratègics de la ciutat 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 13 

Activitats Regulars 13 

Accions estratègiques - 

 
 

Pressupost          656.465,75 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat            4.883,02 

13011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           4.883,02 

 

 1511-Urbanisme            3.472,28 

15112-Assistència tècnica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           3.472,28 

 

 1512-Cartografia i plànol de la ciutat           28.000,00 

15121-Manteniment informació cartogràfica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          28.000,00 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres            6.867,96 

23101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           6.867,96 

 

 3241-Educació secundària obligatòria i postobligatòria                0,00 

32410-Institut Miquel Biada 6-Inversions reals                0,00 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals            5.115,00 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           5.115,00 

 

 3331-Activitat museística              618,92 
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33312-Documentació, conserv. i recerca 
Museu de Mataró 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             618,92 

 

 4321-Promoció de la ciutat            4.293,00 

43211-Informació Turística 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.093,00 

43216-Projectes transversals Promoció de 
Ciutat 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.200,00 

 

 4912-Xarxes de telecomunicacions           58.800,00 

49121-Convenis i acords amb altres 
organismes 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          14.800,00 

49122-Infraestructures de telecomunicacions 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          44.000,00 

 

 9121-Altres despeses Òrgans de govern          123.000,00 

91212-Inversió despeses Òrgans de govern 6-Inversions reals          123.000,00 

 

 9202-Gestió dels recursos humans           23.521,22 

92021-Altres despeses gestió dels Recursos 
Humans 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          23.521,22 

 

 9203-Gestió dels recursos tecnològics          343.690,15 

92030-Despeses de personal 1-Despeses personal          144.625,30 

92031-Implantació i mant. i dret ús aplic 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         133.084,85 

92031-Implantació i mant. i dret ús aplic 6-Inversions reals           20.000,00 

92032-Implantació i mant. Infrastructures de SI 6-Inversions reals           45.980,00 

 

 9204-Serveis Jurídics              442,98 

92043-Fe pública 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             442,98 

 

 9231-Gestió del Padró Municipal d'Habitants            6.989,96 

92311-Estadístiques i censos de població 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           6.989,96 

 

 9241-Promoció de la Participació Ciutadana            5.445,00 
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92415-Espais de Participació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           5.445,00 

 

 9311-Control pressupostari i comptabilitat           25.826,24 

93111-Circuits de gestió i execució del 
pressupost 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          25.826,24 

 

 9321-Ingressos           15.500,02 

93211-Ingressos 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          15.500,02 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000059: Desenvolupament d'aplicacions i administració de base de dades 

Creació, desplegament, configuració i manteniment de les aplicacions corporatives. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000679: Desenvolupament, integració  i hostatjament d'aplicacions 

Descripció: Disseny, creació i desenvolupament de noves aplicacions d'ús corporatiu. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000680: Manteniment evolutiu i correctiu d'aplicacions 

Descripció: Evolucionar i millorar les aplicacions corporatives, així com solucionar les 
possibles incidències i errors de les aplicacions en ús. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000681: Explotació de base de dades 

Descripció: Gestió de les bases de dades de les que disposa l'Ajuntament i creació 
d'informes i llistats de les mateixes. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

LIN000060: Sistemes d'informació geogràfica i informació de base 

Gestió i manteniment de la cartografia corporativa i les dades relacionades amb el territori. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000264: Gestió i manteniment de la cartografia 

Descripció: Participació en les comissions tècniques en geoinformació. Suport a altres 
departaments en temes cartogràfics. Creació i manteniment de capes 
d'informació geogràfica. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000265: Gestió i manteniment de la informació de base 

Descripció: Informació als ciutadans sobre el territori i actualització de la informació del 
territori municipal. Gestió i manteniment del nomenclàtor de la ciutat. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 
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LIN000089: Administració de sistemes, xarxes i telecomunicacions 

Configurar, administrar i mantenir els sistemes informàtics (servidors, xarxes i dispositius de 
xarxa), garantint-ne la funcionalitat, la integritat dels recursos i els serveis. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000252: Gestió de servidors 

Descripció: Desplegament, gestió i operacions dels diferents servidors existents al 
consistori (servidors de fitxers, d'aplicacions, d'impressió, d'autentificacions, 
de llicències, servidors web o servidors de base de dades, entre d'altres). 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000261: Administració d'equips de la xarxa interna 

Descripció: Gestió, manteniment i configuració dels dispositius electrònics que permeten 
la comunicació de dades, veu i wifi de l'Ajuntament. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000504: Infraestructures municipals de Telecomunicacions 

Descripció: Gestió i manteniment de la xarxa de fibra, cable i wimax També s'ocupen de 
la gestió i manteniment de les línies d'operadors. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000545: Serveis de directori 

Descripció: Creació, manteniment i gestió d'usuaris que treballen dintre del sistema 
informàtic del consistori. També s'encarreguen de la gestió de l'autorització 
als programes i els permisos sobre els mateixos. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000546: Gestió dels CPD's 

Descripció: Garantir la seguretat d'accés físic, controlar la climatització, garantir el 
subministrament elèctric, així com aplicar les mesures preventives contra 
incendis i inundacions dels centres de processament de dades. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

LIN000226: Gestió de les TIC 
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Desenvolupar les activitats de gestió pròpies de les tecnologies de la informació i la 
comunicació: planificació, gestió d'actius, llicències, projectes, estàndards, gestió de la 
demanda, seguretat i suport a l'usuari. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000540: Gestió d'actius TIC 

Descripció: Planificació, anàlisi de requeriments i alineació dels actius TIC amb els 
objectius de la corporació. Es realitzen tasques d'assessorament i es 
supervisen totes aquelles activitats que tinguin amb veure amb les TIC i el 
seu personal. Es feina d'aquest departament l'adquisició i gestió de 
llicències, la gestió de la demanda i el desenvolupament de noves polítiques 
d'ús d'aquestes tecnologies. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000541: Suport i serveis a l'usuari 

Descripció: Entre les tasques de suport a l'usuari en matèria TIC destaquen la gestió de 
tiquets de helpdesk i el suport, assessorament i resolució de problemes amb 
els diferents dispositius dels que disposa l'Ajuntament ( ordinadors de 
sobretaula, portàtils, smartphones i tabletes) així com de les aplicacions 
específiques de cada lloc de treball. Es realitzen també tasques de formació. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 

 

ACT000542: Seguretat informàtica 

Descripció: Monitorització i desplegament de pedaços d'antivirus (patch) en estacions de 
treball i servidors. Entre les tasques que es porten a terme destaquen el 
disseny i implementació de mesures de seguretat, el seguiment i control de 
les bases de dades corporatives i l'adaptació a la LOPD i ENS. 

Responsable: Juan Pablo Magro Muñoz 
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Direcció de Presidència 

Dades del servei: 

Regidor: David Bote Paz, Miquel Àngel Vadell Torres       
Responsable del Servei: Ana Villaverde Valle 
Adreça: LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 
 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1. Desplegar i executar els 
projectes estratègics del 
“Mataró 2022” que continuen 
sent importants per a 
l’economia i la població 
mataronina i la resta de plans 
integrals i estratègics acordats 
al mandat 2015-2027 

9 Oficina d'Oportunitats     
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Servei de Comunicació 

Dades del servei: 

Regidor: David Bote Paz, Miquel Àngel Vadell Torres       
Responsable del Servei: Anna Roca Graupera 
Adreça:  LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582118 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Gestionar i dirigir totes les actuacions relatives a dissenyar i garantir l'existència de canals 
d'informació i comunicació municipals, i difondre els missatges generats per l'Ajuntament  amb 
mitjans propis i externs. 

 

Visió: 

Aconseguir que la ciutadania estigui informada de tot el que fa l'Ajuntament i els serveis que els 
hi ofereix a través de tots els canals pertinents. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 3 

TOTAL ACTIVITATS 7 

Activitats Regulars 7 

Accions estratègiques 0 
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Pressupost          686.774,32 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3381-Cultura popular i tradicional            5.400,00 

33814-Cultura popular 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           5.400,00 

 

 4911-Comunicació          519.713,87 

49110-Despeses de personal 1-Despeses personal          493.680,69 

49112-Premsa 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          26.033,18 

 

 9200-Administració general           93.635,84 

92000-Retribucions de personal 1-Despeses personal           93.635,84 

 

 9206-Despeses i ingressos generals           52.424,61 

92061-Despeses i ingressos generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          52.424,61 

 

 9207-Edificis, instal. i elements de suport            7.000,00 

92071-Edificis serveis generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           7.000,00 

 

 9208-Protocol            8.600,00 

92081-Protocol 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           8.600,00 

 

 9222-Societats                0,00 

92221-Societats 4-Transferències corrents                0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000070: Protocol 

Dissenyar, planificar i organitzar tots els actes institucionals de la corporació. Coordinar els 
aspectes institucionals i de representació de la corporació local, així com atendre les 
recepcions i visites protocol·làries de la presidència o de la corporació.- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000178: Casaments civils 

Descripció: Organitzar i gestionar els casaments civils que tenen lloc a l'Ajuntament de 
Mataró. 

Responsable: Núria Fusté Tella 

 

ACT002508: Protocol 

Descripció: Actes institucionals i protocol·laris 

Responsable: Núria Fusté Tella 

 

LIN000083: Mitjans de comunicació municipals 

Conjunt d'activitats relatives al funcionament dels mitjans de comunicació municipals 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002449: Mitjans de comunicació municipals 

Descripció: Web municipal  i xarxes socials 

Responsable: Anna Roca Graupera 

 

ACT002516: Mataró Audiovisual 

Descripció: Administració per al funcionament del mitjà de comunicació i de l'estructura 
pròpia de l'empresa municipal. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

LIN000154: Comunicació 

Coordinar la política comunicativa de la institució, difonent a la ciutadania els projectes i serveis 
municipals existents i utilitzant els canals, les eines i suports més adequats en cada cas. 
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ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000693: Campanyes de comunicació 

Descripció: Planificar, dirigir i supervisar les campanyes de comunicació corporativa per 
difondre serveis i projectes municipals. 

Responsable: César Martín Valverde 

 

ACT002457: Gestió de la comunicació 

Descripció: Informacions a difondre, atenció mitjans, clipping de premsa, restransmissió 
per Internet, campanyes de comunicació, disseny i ceativitat, rodes de 
premsa 

Responsable: Anna Roca Graupera 

 

ACT002551: Imatge corporativa 

Descripció: Vetllar per l'aplicació del Manual d'imatge corporativa i el Manual d'estil de 
l'Ajuntament. 

Responsable: César Martín Valverde 
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Oficina de Suport Alcaldia 

Dades del servei: 

Regidor: David Bote Paz, Miquel Àngel Vadell Torres       
Responsable del Servei: - 
Adreça: LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 

 
 

Pressupost          145.450,14 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat                0,00 

13010-Despeses de personal 1-Despeses personal                0,00 

 

 9121-Altres despeses Òrgans de govern          145.450,14 

91210-Despeses de personal 1-Despeses personal          145.450,14 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000354: Suport a Alcaldia 

Oficina de suport a Alcaldia 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002564: Activitats de suport Alcaldia 

Descripció: Tasques de suport administratiu i agenda d'alcaldia 

Responsable: Ana Villaverde Valle 
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Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera      
Responsable del Servei: Mei Ros Gener 
Adreça: C. JUAN SEBASTIAN ELCANO,    6 
Telèfon: +34 935361310 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. i de 16,00 a 20,00 h. 
 

Missió: 

La finalitat de MA és vetllar perquè la ciutat de Mataró disposi d'un espai audiovisual de 
qualitat, concebut com un servei públic, a l'abast de la ciutadania, a través del qual 
promocionar i fomentar la comunicació local, l'ús social del català, promoure la participació i la 
proximitat. 

 

Visió: 

Ser el referent informatiu, cultural i participatiu dels ciutadans i ciutadanes en allò més proper 
que passa a la seva ciutat i el seu entorn 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 5 

TOTAL ACTIVITATS 15 

Activitats Regulars 12 

Accions estratègiques 1 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000315: Mataró Audiovisual 

Mataró Audiovisual és dota la ciutat d'un espai audiovisual, públic, de qualitat i a l'abast de la 
ciutadania per fomentar la comunicació local, l'ús social del català i la participació ciutadana. En 
la nova etapa que ara comença ha esdevingut un nou mitjà transmedia -ràdio-televisió-digital - 
emparat sota els mateixos principis, objectius i finalitats que defineixen l'entitat des del seu 
naixement. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001387: Administració general de Mataró Audiovisual 

Descripció: Administració per al funcionament del mitjà de comunicació i de l'estructura 
pròpia de l'empresa municipal. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

ACT001389: Gestió comercial de Mataró Audiovisual 

Descripció: Gestió interna dels recursos publicitaris i comercials per al finançament d'una 
part del pressupost de l'empresa municipal.  El servei inclou la captació de 
publicitat per els diferents canals de Mataró Audiovisual, així com la seva 
producció i gestió de la seva emissió. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

LIN000318: Mataró Ràdio 

És l'emissora de ràdio municipal, reflex de l'activitat i de la vida social de la ciutat, expressada a 
través de la participació i la proximitat. Mataró Ràdio fonamentada el seu servei en el rigor i la 
pluralitat informativa, perseguint la cohesió de la ciutat a través de la normalització de la llengua 
catalana, la informació i la seva vessant de ràdio més recreativa. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001381: Programació base de Mataró Ràdio 

Descripció: La programació bàsica de l'emissora, i que conforma la columna vertebral 
del mitjà, són els serveis informatius, el programa magazine i la secció 
d'esports. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

ACT001383: Programació de col·laboradors Mataró Ràdio  

Descripció: La graella de programació de Mataró Ràdio es complementa amb els 
programes de col·laboració que les entitats i persones interessades 
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proposen a la direcció de l'emissora per ser emesos. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

ACT001385: Manteniment del web Mataró Ràdio 

Descripció: Servei d'informació online de l'actualitat de la ciutat i de la programació 
pròpia de l'emissora, que inclou, entre d'altres, l'accés a la ràdio en directe o 
la recuperació de programes ja emesos. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

ACT002424: Produccions radiofòniques per a La Xarxa 

Descripció: Producció de noticies, programes i altres per encàrrec de La Xarxa a nivell 
radiofònic, per ser emesos per al nostre canal ràdio, o bé per a altres 
emissores, a través de Xarxa Media. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

LIN000350: Mataró Televisió 

Amb un nou nom i integrada dins de Mataró Audiovisual, Mataró Televisió recull la llarga 
història de la televisió a la ciutat i a la comarca.    Des de 1984, moment en el qual el Col·lectiu 
de Mitjans Audiovisuals de Mataró va posar en marxa les emissions de Televisió de Mataró, 
gràcies a la col·laboració desinteressada de molta gent i amb la voluntat de dotar la ciutat 
d'aquest mitjà, Televisió de Mataró va iniciar el seu recorregut amb espais informatius i altres 
programes que deixaven la seva empremta de l'actualitat de la capital del Maresme.    Amb la 
posada en marxa de la Televisió Digital Terrestre -TDT- al 2006 apareix MaresmeDigital 
Televisió, el canal públic del Consorci Digital Mataró Maresme que dóna el servei de televisió 
local pública als municipis del Maresme, sempre sobre dos pilars fonamentals: les persones i la 
informació de proximitat. L'any 2010 el canal incorpora l'experiència de l'equip de Televisió de 
Mataró, convertint-se en m1tv, la televisió de Mataró i el Maresme, un mitjà d'arrel cívica i 
popular que aprofita l'evolució tecnològica que posava a l'abast els equipaments audiovisuals 
digitals. L'any 2017 l'Ajuntament de Mataró assumeix la gestió de la televisió pública i traspassa 
la gestió a Mataró Audiovisual.    MATARÓ TELEVISIÓ neix amb l'objectiu, sempre vigent, de 
ser la televisió de la ciutat, un mitjà de comunicació a través del qual tothom pugui estar 
informat del que passa al nostre voltant, amb el qual les persones, les entitats i les 
associacions de Mataró puguin fer sentir la seva veu i opinar, essent un reflex de l'activitat i de 
la vida social de la ciutat i amb un projecció comarca. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002420: Programació bàsica de Mataró Televisió 

Descripció: Dotar el canal d'una programació bàsica per oferir a la ciutat programes 
informatius de proximitat. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 44 

ACT002421: Programació complementària de Mataró Televisió 

Descripció: Dotar el canal d'una programació complementària per oferir a la ciutat 
programes interessants per a la ciutadania i que ajudin a donar valor a 
l'activitat i interessos de la ciutat. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

ACT002425: Produccions de televisió per a La Xarxa 

Descripció: Producció de continguts informatius o d'entreteniment per a La Xarxa, a 
través de noticies, programes d'emissió al nostre canal televisió o per 
streaming, o per oferir a altres televisions a través del servei de Xarxa Media. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

LIN000351: Mataró Digital 

El projecte d'integració de mitjans de Mataró Audiovisual, portat a terme l'any 2017, ha donat 
peu a l'aparició de diferents canals des d'on es difon l'actualitat de la ciutat. Aquest és el cas de 
Mataró Digital, un canal que a través d'internet i les xarxes socials, ens acosta la realitat de 
Mataró i entorns.    Mataró Digital neix com un nou canal que, més enllà de ser de ser un 
repositori de les noticies d'actualitat, de la programació a la carta, de la programació en directe 
per ser escoltada i vista per streaming a través d'internet, ofereix a mésuna programació pròpia 
per streaming que pot ser diferent a la dels altres dos canals, simultània i complementària, amb 
la que s'amplia l'oferta de continguts de Mataró Audiovisual per a la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001380: Manteniment del web de Mataró Audiovisual 

Descripció: Per a exercir una gestió transparent, Mataró Audiovisual compta amb un 
espai web amb informacions pròpies del servei, així com un portal de 
transparència, seu electrònica i perfil propi al portal de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya.     També és un nou canal per difondre la 
informació de cara a la ciutat, amb:  - emissió en directe per internet del 
canal ràdio i el canal televisió;   - podcast dels programes de ràdio i televisió;  
- noticies de l'actualitat de la ciutat;   - la programació pròpia de ràdio, 
televisió i streaming;   - a més de vehicle per difondre l'activitat pròpia, la 
publicitat contractada o els serveis que pot oferir a la ciutat. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

ACT002422: Programació per streaming 

Descripció: Programació per streaming per oferir a la ciutat, com a finestra de la 
programació que s'ofereix a través d ela TDT i també com a element 
complementari per oferir altres continguts de proximitat. 

Responsable: Mei Ros Gener 
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LIN000352: Mataró Produccions 

Amb Mataró Produccions posem a l'abast de la ciutat el coneixement i experiència per realitzar 
projectes audiovisuals.    Tot per la creació audiovisual.    Treballem una idea, creem la història 
i... llums, càmera, micros i REC!! 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002423: Projectes audiovisuals 

Descripció: Realització de projectes audiovisuals propis i per a tercers, més enllà dels 
que s'ofereixen pels canals, per encàrrec. 

Responsable: Mei Ros Gener 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2

2
 

2
0
2
3

 

42. Dedicar més recursos a 
l’educació, la recerca, la 
creació, la producció i la 
promoció de la cultura i el paper 
que desenvolupa en el foment 
de la participació de la 
ciutadania, com a instrument 
per al desenvolupament 
econòmic, generadora 
d’ocupació, d’oportunitats i com 
a factor d’atracció i 
dinamització del municipi 

97 

Reservar espais de la ràdio i de 
la televisió de Mataró 
Audiovisual per a continguts de 
productores audiovisuals i 
creadors locals, mitjançant 
contracte de serveis o convenis 
de col·laboració públic – privats 
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ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTADANIA 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, Elizabet Ruiz Moreno, Laura Seijo Elvira, Francesc 
Xavier Gomar, Martín, María José Pérez Carrasco, Sarai Martínez Vega, M. Luisa Merchán 
Cienfuegos       
Responsable del Servei: M. Àngels Briansó Montoro 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582497 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Facilitar l'assoliment dels objectius polítics i el desenvolupament del projecte de ciutat 
mitjançant la definició dels objectius, un cop establertes les directrius estratègiques. Planificar, 
coordinar i avaluar la gestió de l'Àrea corresponent, en col·laboració amb la resta de membres 
de l'equip de comandaments seguint els procediments establerts per l'Ajuntament de Mataró i 
per la legislació vigent. 

 

Pressupost          290.317,06 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres          100.803,30 

23100-Despeses de personal 1-Despeses personal          100.803,30 

 

 3300-Administració i serveis culturals          101.263,76 

33000-Despeses de personal 1-Despeses personal          101.263,76 

 

 3331-Activitat museística                0,00 

33311-Exposicions Museu de Mataró 4-Transferències corrents                0,00 

 

 3342-Foment i millora de la llengua catalana           88.250,00 

33421-Aprenentatge del català 4-Transferències corrents           88.250,00 
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Servei d'Assessorament i Gestió (Àrea Serveis a la Ciutadania) 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, M. Luisa Merchán Cienfuegos, Laura Seijo Elvira 
Responsable del Servei: Anna Ramírez Lara 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582497 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Assistència jurídica, econòmica i administrativa a l'àmbit d'actuació, d'acord amb la legalitat 
vigent.  Assessorament jurídic, comptable i administratiu als serveis que composen l'Àrea 
d'Acció Social. Gestió administrativa d'expedients. Control de les diferents fases de la 
tramitació. Unificació i simplificació dels processos administratius. 

 

Visió: 

Donar resposta a les necessitats de les Direccions i Serveis de l'àmbit, a través de la millora 
dels procediments i coordinació per facilitar-los portar a terme una gestió més eficaç enfocada 
als ciutadans.  Servei de suport a la gestió de polítiques de cohesió social. Garantia i qualitat de 
la tramitació dels diferents processos administratius. 

 

Objectius Estratègics: 

 Revisió dels protocols i procediments d'aprovació de la despesa  

 Implementació de l'administració electrònica 

 Adequació del reglament de prestacions d'urgència social 

 Millorar les processos administratius i assessorament per prestar un servei més eficaç 
mitjançant noves eines de gestió 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 3 

Activitats Regulars 3 

Accions estratègiques - 
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Pressupost          645.517,17 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres          377.036,69 

23100-Despeses de personal 1-Despeses personal          377.036,69 

 

 3200-Planificació i administració           58.296,14 

32000-Despeses generals 1-Despeses personal           58.296,14 

 

 3300-Administració i serveis culturals          210.184,34 

33000-Despeses de personal 1-Despeses personal          210.184,34 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000257: Assessorament i Gestió (Àrea Serveis a la Ciutadania) 

Prestació de suport jurídic i administratiu a la resta de serveis de l'Àrea 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002512: Suport a l'activitat de Benestar Social 

Descripció: Assessorament jurídic, pressupostari i administratiu a l'activitat de benestar 
social 

Responsable: Anna Ramírez Lara 

 

ACT002631: Suport a l'activitat Igualtat, ciutadania i gent gran 

Descripció: Assessorament jurídic, pressupostari i administratiu a l'activitat d'igualtat, 
ciutadania i gent gran 

Responsable: Anna Ramírez Lara 

 

ACT002640: Suport a l'activitat de participació ciutadana 

Descripció: Assessorament jurídic, pressupostari i administratiu a l'activitat de 
participació ciutadania 

Responsable: Anna Ramírez Lara 
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Direcció de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, Laura Seijo Elvira, Sarai Martínez Vega, M. Luisa 
Merchán Cienfuegos 

Responsable del Servei: Esther Merino Tarafa 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH,  101 
Telèfon: +34 937582301 
Horari: Dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. i dimarts i dijous també de 16,00 a 18,30 h. 
 

Missió: 

Dirigir, controlar i organitzar les directius i línies d'actuació que queden adscrites al seu àmbit, 
d'acord amb els objectius fixats pel cap d'àrea. 
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Direcció d'Ensenyament 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres       
Responsable del Servei: - 
Adreça: BDA. DE LES FIGUERETES,  1 
Telèfon: +34 937582331 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres, de 08,30 a 14,00 h. i dimarts i dijous, de 08,30 a 17,30 h. 
 

Missió: 

Dirigir els recursos humans, econòmics i materials, les actuacions i els programes assignats 
per desenvolupar i garantir el funcionament de la Direcció d'Ensenyament, seguint les directrius 
del govern municipal, i assolint els objectius de la gestió, organització i administració dels 
mitjans municipals orientats a l'educació i la promoció de l'ensenyament com a factor de 
progrés i de cohesió social de tots els ciutadans de Mataró. 

 

Visió: 

Assolir un servei de qualitat excel·lent, de màxima eficiència i ben coordinat amb altres serveis, 
que respon a atendre les necessitats educatives de la població 

 

Pressupost          411.072,62 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3200-Planificació i administració          411.072,62 

32000-Despeses generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             200,00 

32000-Despeses generals 1-Despeses personal          410.872,62 
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Servei d'Educació 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres       
Responsable del Servei: - 
Adreça: BDA. DE LES FIGUERETES,  1 
Telèfon: +34 937582331 
Horari: Dilluns, dimecres i divendres, de 08,30 a 14,00 h. i dimarts i dijous, de 08,30 a 17,30 h. 
 

Missió: 

Gestionar, organitzar i administrar les competències i actuacions municipals, en matèria 
educativa per tal de contribuir a la millora de la qualitat de l'educació a la ciutat i assegurar-ne 
la igualtat de condicions en l'accés, entesa com a servei a les persones. 

 

Visió: 

Situar l'educació en un primer pla de les accions de govern i de la societat local, on en primera 
línia hi ha el dret fonamental a l'educació però també fomentar una ciutat integradora que 
garanteixi el dret a gaudir en igualtat de condicions dels mitjans i les oportunitats de formació, 
entreteniment i desenvolupament personal que la ciutat pot oferir. 

 

Objectius Estratègics: 

 Participar, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i la comunitat educativa en la 
planificació educativa de la ciutat i en els processos d'escolarització 

 Treballar per tal que l'alumnat adult desenvolupi les seves capacitats, enriqueixi els seus 
coneixements i millori les seves competències tècniques i professionals. 

 Gestionar l'Institut Miquel Biada i impulsar la Formació Professional a la ciutat en el marc del 
Consell de la Formació Professional. 

 Afavorir el desenvolupament actiu de les possibilitats de l'alumnat de l'etapa de 0 a 3 anys, 
comptant amb la implicació de les famílies. 

 Desenvolupar activitats musicals a tots els nivells per tal d'apropar la música a la ciutadania 
incidint especialment en activitats de música comunitària. 

 Gestionar els processos d'atorgament d'ajuts, beques i subvencions educatives per tal 
d'augmentar l'equitat. 

 Realitzar accions educatives per tal d'aconseguir l'èxit educatiu de l'alumnat de la ciutat en 
totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i laboral, per tal que tots els nois i 
les noies desenvolupin una identitat personal, rica i equilibrada 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 7 

TOTAL ACTIVITATS 42 

Activitats Regulars 42 

Accions estratègiques 5 

 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000117: Planificació i administració 

Gestió administrativa del Servei d'Educació, planificació i seguiment del mapa escolar i de 
l'estat de l'educació a la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
  

  
  

ACT000600: Oficina Municipal d'Escolarització (OME) 

Descripció: El servei s'encarrega, a través d'aquesta oficina, de planificar, conjuntament 
amb el Departament d'Educació de la Generalitat , l'escolarització de 
l'alumnat de la ciutat en les edats obligatòries. 

Responsable: Sandra Lafuente Batet 

 

ACT000689: Consell d'Infants 

Descripció: Consell de participació dels representants dels nens i nenes de la ciutat per 
a tractar temes dels seu interès 

Responsable: Sandra Lafuente Batet 

 

ACT000758: Suport a l'educació infantil i primària 

Descripció: El servei s'encarrega del subministrament de materials diversos per a les 
escoles així com de gestionar ajuts i donar suport a actes diversos que es 
programen a l'entorn dels centres educatius. 

Responsable: Sandra Lafuente Batet 

 

ACT002604: Suport a l'activitat d'Ensenyament 
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Descripció: Suport jurídic i administratiu a la Direcció d'Ensenyament 

Responsable: Sandra Lafuente Batet 

 

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

El Servei d'Educació gestiona el Centre de Formació d'Adults Can Noè i el Centre de Formació 
Permanent Tres Roques, i coordina la resta de centres d'adults públics de la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000595: Escola Municipal d'Adults de Can Noè 

Descripció: Gestió de l'escola d'adults Can Noè 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT000598: Centre de Formació Permanent Tres Roques 

Descripció: El CFP Tres Roques és un equipament municipal on s'ofereix un gran ventall 
d'activitats formatives per ampliar i actualitzar els coneixements i inquietuds 
de les persones adultes en qualsevol moment de la vida. 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT001737: Centre de Formació d'adults de la Generalitat 

Descripció: Coordinació entre les escoles d'adults de la ciutat en el marc del 'Consell de 
la Formació Professional i d'adults'. Coordinació amb Serveis Municipals per 
a diversos temes, manteniment, neteja, salut pública... 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

LIN000145: Educació secundària obligatòria i postobligatòria  

Gestió i coordinació de la Formació Professional que s'oferta a la ciutat en el marc del Consell 
de la Formació Professional i gestió i coordinació de l'activitat de l'Institut Miquel Biada de 
titularitat municipal que imparteix Educació secundària obligatòria i postobligatòria, ESO, 
Batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior, i Programes de Formació i Inserció...  

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000485: Setmana de la Informació i l'Orientació Professional 

Descripció: La Setmana de la Informació i l'Orientació Professional, SIOP, té com 
objectiu fonamental posar a disposició de la ciutadania, els recursos 
formatius que la ciutat oferta per després de l'etapa de l'escolaritat 
obligatòria, així com un assessorament que permeti a les persones definir el 
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seu projecte professional. 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT000593: Dispositiu Local d'Inserció 

Descripció: Programa coordinat per la direcció d'Ensenyament, la direcció de Promoció 
Econòmica i el servei de Joventut, amb la participació d'altres serveis i dels 
centres educatius, orientat a desenvolupar les accions necessàries per a que 
el jovent pugui construir un projecte professional i portar-ho a la pràctica, 
amb l'acompanyament necessari. 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT000596: Administració de l'Institut Miquel Biada 

Descripció: Gestió de l'activitat de l'Institut municipal Miquel Biada, Institut que imparteix 
educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius. 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT000597: Programes de Formació i Inserció (PFI) 

Descripció: Programes d'ensenyament per aquell alumnat que no obté el graduat en 
l'Educació Secundària Obligatòria (ESO). 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT002019: Secretaria Tècnica de la Formació Professional 

Descripció: La Secretaria Tècnica de la FP és un dispositiu amb els següents objectius: 
Impulsar una major operativitat en la coordinació i governança, i d'integració 
del sistema de la formació professional a Mataró, incrementar l'atractiu de 
l'opció de la FP a la ciutat: fer bones polítiques de màrqueting, planificar 
l'oferta de la FP i de la formació d'adults. Tot això en el marc del Consell de 
la Formació Professional 

Responsable: Dani Corpas Cullet 

 

ACT002459: Institut Miquel Biada - CF Administració 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu d'administració 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002460: Institut Miquel Biada - CF Mecanitzat 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 56 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu de mecanitzat 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002483: Institut Miquel Biada - Batxillerat 

Descripció: Servei d'atenció educativa en l'etapa de Batxillerat 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002501: Institut Miquel Biada - CF Automoció 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu d'automoció 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002502: Institut Miquel Biada - CF Obres 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu d'obres 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002552: Institut Miquel Biada - CF Química 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu de química 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002553: Institut Miquel Biada - CF Manteniment 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu de manteniment 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

ACT002574: Formació Universitària 

Descripció: Accions per a la informació i difusió de la formació universitària 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT002603: Institut Miquel Biada - CF Electricitat 

Descripció: Servei d'atenció educativa en el cicle formatiu d'electricitat 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 
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ACT002629: Institut Miquel Biada - ESO 

Descripció: Servei d'atenció educativa en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) 

Responsable: Fàtima Prat Tordera 

 

LIN000192: Escoles Bressol 

Gestió de les nou escoles bressol municipals que donen atenció educativa a infants de 0 a 3 
anys, de les activitats dels serveis complementaris d'aquestes escoles, i dels espais Infants i 
Família 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000607: Serveis complementaris de vacances de les Escoles Bressol 

Descripció: Conjunt d'accions que tenen com objectiu gestionar els serveis 
complementaris al servei escolar de les escoles bressol durant les vacances 
(Nadal, Setmana Santa i estiu) i el servei de permanències. 

Responsable: Ascensió Yuste Arnal 

 

ACT000609: Espais infants i família 

Descripció: Gestió del servei d'atenció als infants no escolaritzats de 0 a 3 anys i a les 
seves famílies. 

Responsable: Ascensió Yuste Arnal 

 

ACT002452: Escoles Bressol 

Descripció: Servei d'atenció educativa a infants de 0 a 3 anys a les Escoles Bressol:  
ACT002452-Cerdanyola, ACT002453-Els Menuts, ACT002454-La Llàntia, 
ACT002545-Els Garrofers, ACT002546-Rocafonda, ACT002571-Figueretes, 
ACT002599-Tabalet, ACT002621-Elna, ACT002622-Riereta. 

Responsable: Ascensió Yuste Arnal 

 

ACT002503: Suport a l'activitat d'Escola Bressol 

Descripció: El servei s'encarrega del subministrament de materials diversos per a les 
escoles bressol així com de gestionar ajuts i donar suport a actes diversos 
que es programen a l'entorn dels centres educatius. 

Responsable: Sandra Lafuente Batet 

 

ACT002532: Servei de menjador de les Escoles Bressol 
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Descripció: Gestió del servei de menjador de les escoles bressol. S'ofereix a totes les 
escoles, sempre que hi hagi suificient demanda. S'ofereix una proposta de 
menús adequats a l'edat dels infants, basats en una alimentació variada i 
equilibrada. 

Responsable: Ascensió Yuste Arnal 

 

LIN000227: Escola Municipal de Música de Mataró 

L'Escola Municipal de Música de Mataró és un servei educatiu i cultural públic que incorpora la 
innovació educativa, des dels punts de vista organitzatiu i pedagògic com un valor afegit del 
centre. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000599: Escola Municipal de Música 

Descripció: Gestió de l'Escola de Música amb l'objectiu d'impulsar l'oferta pública 
d'educació musical a la ciutat i col·laborar en la promoció de la cultura 
musical en general. 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT000690: Música comunitària 

Descripció: Conjunt d'activitats musicals que s'organitzen als centres educatius o altres 
espais de la ciutat i que tenen com a objectiu actuar com a elements de 
cohesió social. 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

LIN000258: Transferències i subvencions 

Gestió dels processos d'atorgament d'ajuts, beques i subvencions educatives, així com la 
regulació i seguiment dels convenis i aportacions a entitats. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000756: Ajuts, beques i subvencions educatives 

Descripció: Gestió de les diverses tipologies d'ajuts i subvencions: ajuts individualitzats 
per a escoles bressol, menjadors escolars, transport escolar o casals d'estiu, 
entre d'altres. 

Responsable: Andrea Rodriguez Diaz 

 

ACT000757: Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu 
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Descripció: Gestió dels convenis i aportacions que s'estableixen amb diferents entitats 
de la ciutat en matèria educativa. 

Responsable: Andrea Rodriguez Diaz 

 

LIN000306: Pla Educatiu d'Entorn i altres activitats de suport educatiu 

El Pla Educatiu d'Entorn és un pla impulsat des del Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya en col·laboració amb la Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament de Mataró per 
potenciar totes aquelles iniciatives i facilitar l'emergència de nous projectes que donin una 
resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la 
nostra societat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000612: Pla Educatiu d'Entorn 

Descripció: Conjunt de projectes i actuacions que duu a terme el servei i que es realitzen 
en el marc del Pla Educatiu d'Entorn, dins i fora de l'horari lectiu, amb 
l'objectiu de donar suport educatiu a l'alumnat. 

Responsable: Raquel Roman Belmonte 

 

ACT000671: Activitats educatives complementàries 

Descripció: Planificació i organització d'activitats de suport educatiu,així com d'accions 
no periòdiques. 

Responsable: Pepa Llobet Royo 

 

ACT002494: Mataró Educa+ 

Descripció: Projecte d'Educació a Temps Complet per impulsar les activitats 
extraescolars de la nostra ciutat. S'inicia a Cerdanyola, amb la col·laboració 
d'AMPA i escoles, tot i que s'adreça a tots els infants i joves de la ciutat. 
Aquestes activitats són molt importants en l'educació i desenvolupament dels 
infants i joves. 

Responsable: Sandra Lafuente Batet 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

40. Nous projectes 
d’innovació, pensament i 
ciència 

87 
Crear un programa dedicat a la 
ciència, amb especial atenció a 
les matemàtiques 

    

88 

Reforçar l'acció educadora 
conjunta entre els centres 
culturals de la ciutat i les escoles i 
instituts 

    

46. Potenciar l’esport escolar 
com a una de les bases 
d’actuació en l’àmbit esportiu 

104 

Ampliar els espais i horaris de les 
escoles públiques fora de l'horari 
escolar per tenir accés gratuït a la 
pràctica de l'esport 

    

84. Planificar amb el 
Departament d’Educació i amb 
consens de la comunitat 
educativa el mapa educatiu a 
5-8 anys vista amb l’objectiu 
de garantir plaça a les escoles 
públiques a tots els alumnes 
de la ciutat de la manera més 
equilibrada possible i lluitar 
contra la segregació escolar 

136 

Iniciar el procés administratiu de 
construcció dels centres escolars 
pendents per part del 
Departament d’Educació de la 
Generalitat: institut de Les Cinc 
Sènies, escola Germanes 
Bertomeu i escola Joan 
Coromines; l'Institut Formació 
Dual a la zona Av. Ernest Lluch 

    

86. Revisar el model 
organitzatiu de les Escoles 
Bressol, adaptant-lo a les 
noves necessitats i apostant 
per  un model encara més 
inclusiu 

137 

Estudiar els diversos models 
possibles d'escola d'Educació 
Especial a fi de valorar el més 
adequat per a la ciutat 
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Servei de Benestar Social 

Dades del servei: 

Regidor: Laura Seijo Elvira       
Responsable del Servei: Maria Gil Amaya 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582301 
Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de dilluns a dijous de 15:30 a 17:30 h (excepte 
vigílies de festius, períodes de vacances de Setmana Santa, Nadal i estiu d'1 de juliol a 15 de 
setembre). 
 

Missió: 

Garantir l'accés al sistema públic de serveis socials amb paràmetres d'equitat i treballar per 
afavorir la cohesió social a Mataró i la igualtat d'oportunitats de les persones oferint-les el 
suport social necessari per el seu desenvolupament i benestar al llarg de la seva trajectòria vital 

 

Visió: 

Disposar d'eines predictives que permetin actuar de manera preventiva i donar resposta a les 
necessitats socials emergents. I oferir una atenció social més accessible millorant de manera 
continuada els processos de treball amb la utilització de les TIC. 

 

Objectius Estratègics: 

 Donar suport en la planificació, programació i gestió  administrativa del servei de Benestar 
social. 

 Intervenir des d'una vessant socio-educativa en la prevenció de  situacions de vulnerabilitat i 
exclusió social, afavorint processos de canvi i millora de la seva situació personal, social i 
ocupacional. 

 Contribuir a que les persones grans i/o amb dependencies puguin continuar a la seva llar, 
oferint un conjunt de serveis destinats a millorar les condicions de vida i l'autonomia 
personal així com també a donar suport als seus cuidadors. 

 Desenvolupar accions i recursos que donin resposta a necessitats detectades en l àmbit de 
la infància i l'adolescència en risc, promovent l'atenció socioeducativa dels infants i les 
seves famílies. 

 Proporcionar als ciutadans informació, assessorament i suport al tràmit en la gestió dels 
recursos socials, intervenint de manera immediata en cas d'urgència social . 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 21 

Activitats Regulars 21 

Accions estratègiques 13 

 
 

Pressupost        9.119.796,35 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres        1.209.684,97 

23100-Despeses de personal 1-Despeses personal          443.378,06 

23102-Primera atenció 1-Despeses personal          766.306,91 

 

 2311-Atenció a la infància          997.983,02 

23110-Despeses de personal 1-Despeses personal          750.802,80 

23111-Centres oberts 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         133.646,26 

23111-Centres oberts 4-Transferències corrents           17.074,43 

23113-Altres activ. Suport infància i família 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          26.870,00 

23113-Altres activ. Suport infància i família 4-Transferències corrents           67.189,53 

23116-EAIA 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.400,00 

 

 2313-At.persones dependència i accessib.universal        5.687.751,33 

23131-Atenció a persones amb dependències 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

       3.882.773,18 

23131-Atenció a persones amb dependències 1-Despeses personal        1.144.538,75 
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23131-Atenció a persones amb dependències 4-Transferències corrents          478.552,03 

23132-Accessibilitat universal 4-Transferències corrents          172.531,90 

23132-Accessibilitat universal 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           9.355,47 

 

 2314-Promoció social        1.224.377,03 

23140-Despeses de personal 1-Despeses personal          672.509,03 

23141-Centre d'acollida 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         351.169,24 

23142-Altres projectes de suport  a la promoció 
social 

4-Transferències corrents          111.022,67 

23144-Servei de menjador 4-Transferències corrents           68.770,74 

23146-Centre de promoció social 4-Transferències corrents           20.605,35 

23146-Centre de promoció social 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             300,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000157: Promoció social 

Aquesta línia s'adreça a la població adulta menor de 65 anys, que es troba en situació de 
vulnerabilitat o d'exclusió social i que no presenta una situació de dependència o discapacitat 
reconeguda. Atén aquelles persones que volen iniciar un procés de millora i promoció en els 
àmbits relacionals, formatius i ocupacionals. Aquest procés esta enfocat a resoldre les 
situacions de dificultats que presenten les persones mitjançant el seu apoderament , la 
capacitació personal i l'adquisició d'habilitats socials i comunicatives. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000566: Centre de promoció social 

Descripció: És el centre on es desenvolupa el projecte Club Social Andana, orientat a 
facilitar l'adquisició d'hàbits, procediments, capacitats i actituds positives a 
persones en situació d'exclusió social severa, per millorar la seva qualitat de 
vida i les seves relacions socials i personals. El projecte ofereix també servei 
de menjador, dutxes i bugaderia. 

Responsable: Joan Gerard Sánchez González 

 

ACT000568: Centre d'acollida municipal 

Descripció: El centre d'acollida municipal és un servei residencial d'estada limitada per a 
persones o famílies que presenten la necessitat de ser allotjades per 
situacions d'urgència o d'exclusió social caracteritzades per la privació d'un 
habitatge o d'una llar. El centre està gestionat per Creu Roja, disposa de 21 
places d'allotjament amb servei de menjador, dóna atenció els 365 dies de 
l'any i ofereix atenció social i laboral continuada. També ofereix servei de 
bugaderia i d'higiene personal a persones sense sostre o que no tenen les 
condicions per fer-la en el domicili habitual. També es considerat com a 
recurs de referència per a situacions extraordinàries d'emergència que es 
puguin donar a la ciutat. 

Responsable: Joan Gerard Sánchez González 

 

ACT000570: Equip de tractament de promoció social 

Descripció: Aquest servei s'orienta a potenciar el desenvolupament de les capacitats 
individuals i col·lectives de persones i comunitats que es troben en situació 
de vulnerabilitat i exclusió social. Un equip de professionals treballa amb 
aquestes persones i amb diferents col·lectius per incidir en aspectes 
educatius i preventius dins d'una visió integral. 

Responsable: Joan Gerard Sánchez González 

 

ACT000583: Servei de menjador social per a persones en risc d'exclusió social 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 65 

Descripció: El Servei de Benestar Social ofereix, a través d'aquest projecte, un àpat 
equilibrat des del punt de vista nutritiu i un espai de relacions socials orientat 
a persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat social degut a 
les dificultats econòmiques i a l'aïllament social que pateixen. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACT002467: Projectes i activitats de suport a la promoció social 

Descripció: Projectes de suport a la promoció social de les persones. En destaquen els 
pisos amb suport socioeducatiu, amb l'objectiu d'afavorir un allotjament digne 
per a persones que es troben en situació d'exclusió social, i els tallers per 
pares amb fills adolescents, on es realitzen sessions en grup adreçats a 
pares i mares de fills pre-adolecents i adolescents, amb itineraris d'inserció 
socioeducatiu, per treballar la prevenció de possibles conflictes en l'àmbit de 
les relacions intrafamiliars. 

Responsable: Joan Gerard Sánchez González 

 

LIN000181: Atenció a les persones amb dependència 

Aquesta línia s'adreça a totes les persones majors de 65 anys i aquelles menors de 65, amb un 
grau de discapacitat reconegut mínim del 33%. Ofereix suport a les persones amb dependència 
i als seus cuidadors, establint les mesures de prevenció i d'assistència més adequades a la 
situació individual i familiar. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000575: Transport adaptat 

Descripció: Es tracta d'un servei bàsic de transport porta a porta que garanteix 
l'accessibilitat dels usuaris amb discapacitat o dependència als diferents 
serveis de la xarxa pública, principalment a aquells centres i recursos 
especialitzats en l'atenció a persones amb discapacitat o dependència 
funcional. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACT000579: Menjadors socials per a gent gran 

Descripció: Mataró compta amb quatre menjadors per a gent gran, ubicats als casals 
d'avis del Parc, Rocafonda, Cirera i Cerdanyola. El servei està adreçats a 
persones majors de 60 anys amb l'objectiu de garantir un àpat adequat a les 
necessitats nutritives dels usuaris, alhora que es crea un espai d'interrelació 
entre la gent gran. 

Responsable: Maria Gil Amaya 
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ACT000581: Teleassistència 

Descripció: Aquest és un servei adreçat les persones més grans de 65 anys, o amb una 
discapacitat superior al 65%, per tal de garantir la seva seguretat i atenció 
dins el domicili durant les 24 hores del dia. A través d'un aparell telefònic 
lligat a un dispositiu, l'usuari pot activar els recursos necessaris a nivell 
social i d'emergència sanitària en cas de necessitat. Amb aquest servei es 
garanteix l'autonomia personal i s'afavoreix la permanència de la persona en 
el seu entorn habitual, facilitar la comunicació amb l'exterior. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACT002486: Residència per a gent gran Sant Josep 

Descripció: L'Ajuntament disposa d'un acord amb la Residència Sant Josep per prestar 
recursos sociosanitaris a gent gran amb pocs recursos i sense suport 
familiar. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACT002490: Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència 

Descripció: L'Agència ofereix atenció personalitzada a les persones d'aquelles persones 
majors de 65 anys, amb discapacitat o dependència. Es realitza una primera 
valoració social tècnica i una intervenció d'urgència, si la situació ho 
requereix. Posteriorment, s'estableix un diagnòstic social com a base d'un 
pla de treball individual d'acord amb les necessitats de la persona atesa i fer-
ne el seguiment i avaluació de manera continuada, tant de persones amb 
discapacitat com de persones amb un alt grau de dependència 
sociosanitària majors de 65 anys i de les seves famílies. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACT002559: Servei d'Atenció Domiciliària de caràcter social (SAD social) 

Descripció: El Servei d'Atenció Domiciliària ofereix un conjunt d'accions orientades a 
facilitar el desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb 
risc social, prevenint el seu deteriorament individual o social, oferint-los 
suport en la seva pròpia cura, així com de la seva llar. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACT002561: Servei d'Atenció Domiciliària de persones amb dependència (SAD 
dependència) 

Descripció: El Servei d'Atenció Domiciliària ofereix un conjunt d'accions orientades a 
facilitar el desenvolupament de l'autonomia personal de les persones amb 
dependència, prevenint el seu deteriorament individual o social, oferint-los 
suport en la seva pròpia cura, així com de la seva llar. 
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Responsable: Maria Gil Amaya 

 

ACTTT002584: Projectes i activitats de suport a persones amb dependència i diversitat 
funcional 

Descripció: Projectes de suport a aquests col·lectius, com a ara el projecte l'Espai: 
atenció a cuidadors, adreçat a aquelles persones que assumeixen l'atenció 
d'una persona dependent i que requereixen suport extern per prevenir 
situacions d'estrès i malestar dels cuidadors. 

Responsable: Maria Gil Amaya 

 

LIN000194: Atenció a la infància 

Aquesta línia atén els infants i adolescents en situació de risc o en situació de desemparament i 
a les seves famílies, d'acord amb el que preveu l'article 102 de la Llei 14/2010 dels Drets i 
Oportunitats de la Infància i Adolescència. Ofereix suport socioeducatiu als infants, adolescents 
i familiars per a la millora de les relacions i dinàmiques familiars i la modificació o adquisició de 
les competències i habilitats parentals. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000552: Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies 

Descripció: Servei que té l'objectiu d'oferir suport a les famílies amb infants i/o 
adolescents al seu càrrec, que es troben en situacions de dificultat diverses 
(relatives a les relacions de parella, relacions intergeneracionals, educació 
dels fills, entre d'altres). Mitjançant diferents projectes es presta orientació, 
assessorament i tractaments diversos (atenció psicològica, teràpia familiar, 
reforç educatiu, o logopèdia) a infants, adolescents i familiars que segueixen 
un pla d'intervenció social al Servei de Benestar Social. 

Responsable: Anna Moreso Bosch 

 

ACT000554: Tractament social d'infància i família 

Descripció: Equip multiprofessional que realitza funcions d'atenció, valoració i diagnosi, 
seguiment i tractament a famílies amb fills menors a càrrec, en situació de 
risc social. S'ofereix suport a les famílies, facilitant-los eines i recursos amb 
l'objectiu de fomentar l'exercici d'una parentalitat positiva per part dels 
progenitors, i la igualtat d'oportunitats per als infants i els adolescents. 

Responsable: Anna Moreso Bosch 

 

ACT000558: Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA) 

Descripció: Equip interdisciplinar que atén els infants i adolescents en situació de 
desemparament o en risc d'estar-hi, detectats pels Serveis Socials Bàsics, la 
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Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència o instàncies 
judicials. Fan la valoració i diagnòstic dels infants i del seu entorn 
sociofamiliar, proposen mesures de protecció i fan el seguiment i tractament, 
un cop s'han aplicat les mesures proposades, tant si els infants estan en el 
nucli familiar, com en un centre o en una família d'acollida. Són els 
responsables de coordinar els altres equips i serveis del seu territori que 
també intervinguin en l'atenció als infants en desemparament, així com 
donar assessorament als serveis socials bàsics d'atenció social. 

Responsable: Anna Moreso Bosch 

 

ACT000560: Projectes i activitats de suport a infància i família 

Descripció: Tallers específics adreçats a preadolescents i adolescents de 10 a 17 anys, 
com a mesura de suport a l'atenció individualitzada dels infants i les seves 
famílies. A partir d'una activitat que pot resultar atractiva per als nois i noies, 
es treballen diferents habilitats socials, promovent la circulació i les relacions 
socials. Durant l'any es realitzen diferents tallers com: Educació assistida 
amb gossos, activitat de vela, teatre social i Taller de pares. 

Responsable: Anna Moreso Bosch 

 

ACT000562: Centres Oberts 

Descripció: El Centre Obert és un servei d'intervenció socioeducativa no residencial, 
diürn i preventiu, adreçat a l'atenció dels infants de 6 a 12 anys, fora de 
l'horari escolar. Afavoreix el seu desenvolupament personal, la integració 
social i l'adquisició d'aprenentatges, prevenint i evitant el deteriorament de 
les situacions de risc i compensant els dèficits socioeducatius. Dóna suport, 
estimula i potencia l'estructuració i desenvolupament de la personalitat, la 
socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les 
deficiències socioeducatives de les persones ateses. 

Responsable: Anna Moreso Bosch 

 

ACT000564: Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE) 

Descripció: Aquest servei té com a finalitat promoure l'acolliment en família extensa i la 
millora del benestar dels infants i adolescents acollits, i dels seus acollidors. 
Fa la valoració, seguiment i acompanyament a la família o persona que acull 
un infant o un adolescent en situació de desemparament, fa el diagnòstic 
dels diferents nuclis possibles de l'infant o adolescent i emet la proposta més 
idònia. 

Responsable: Anna Moreso Bosch 

 

LIN000241: Primera atenció 
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La primera atenció és la porta d'entrada del ciutadà al sistema públic de serveis socials. El seu 
caràcter polivalent permet valorar les situacions de necessitat social que presenten els 
ciutadans, determinar la intervenció social més adequada en cada cas i gestionar els recursos 
disponibles. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000639: Oficina presencial de Serveis Socials 

Descripció: A través d'aquest servei, l'àrea de Benestar Social ofereix una primera 
informació dels serveis i recursos existents a la xarxa de serveis socials, 
alhora que fa la recollida de la documentació necessària per la tramitació 
posterior si s'escau. 

Responsable: Asunción Muñoz Guerrero 

 

ACT002635: Prestacions econòmiques d'urgència social 

Descripció: Atorgament de prestacions econòmiques d urgència social que tenen la 
finalitat d atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de 
subsistència. Poden ser prestacions per cobrir necessitats bàsiques 
(alimentació, higiene , roba i calçat), per carència o insuficiència de recursos 
econòmics per a l accés o manteniment de l habitatge habitual (i/o de les 
despeses derivades del mateix), per atenció a la infància i adolescència per 
actuacions de prevenció, situació de risc i desemparament, per prevenció i 
manteniment de la salut i atenció sanitària, per donar suport a la integració 
sociolaboral o d'altres. 

Responsable: Asunción Muñoz Guerrero 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

7. Un govern més proper i atent 
a les necessitats i problemes 
de la ciutadania, i més obert a 
les solucions de gestió eficaç i 
eficient dels assumptes públics 
necessita una forma de 
governar relacional, més 
oberta, per entendre i 
col·laborar amb les solucions 
que la societat crea per a 
millorar les seves condicions 
de vida. Aquesta exigència 
requereix un model de gestió 
basat en el permanent diàleg 
amb la societat i l'impuls 
d'accions positives adreçades 
a establir formes diverses de 
col·laboració i coproducció de 
polítiques públiques 

21 

Potenciar el Pacte amb el Tercer 
Sector com a instrument de 
col·laboració entre l’Ajuntament i 
les entitats per a consecució dels 
reptes i objectiu compartits en 
l’àmbit de la cohesió social, la co-
creació i producció de serveis i la 
participació ciutadana 

    

27. Continuar treballant per 
garantir l’accés en igualtat de 
condicions a totes les 
persones als espais i serveis 
d'ús públic. Amb uns recursos i 
un calendari compromès 

60 
Elaborar el Pla Integral 
d’Accessibilitat de Mataró 

    

63. Garantir la igualtat d’accés 
a la informació i recursos de la 
ciutat per persones amb altres 
capacitats 

113 
Senyalització amb pictogrames i 
intèrprets de llenguatge de 
signes en actes públics 

    

 

114 
Elaboració de tríptics i 
informacions bàsiques en lectura 
fàcil i braille 

    

115 
Aproximació als barris els serveis 
de ciutat (Atenció a la 
dependència, tràmits...) 

    

116 

Suport a les entitats que 
impulsen projectes innovadors 
adreçats a persones amb altres 
capacitats 
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66. Incidir en un canvi de 
mirada potenciant el 
treball transversal entre els 
diferents actors de la 
ciutat per tal d’optimitzar 
recursos i oferir al 
ciutadà una atenció global a la 
seva problemàtica 
(salut, benestar social, 
habitatge) 

121 
Projecte marc d'una atenció 
integrada social i sanitària 

    

67. Que Mataró esdevingui una 
ciutat referent d’atenció a les 
persones que es troben en 
situacions de vulnerabilitat per 
aspectes socials i/o de salut 
amb el Projecte “Mataró Ciutat 
Cuidadora” 

122 

Coordinar els diferents serveis 
públics que s’adrecen a aquestes 
persones o col·lectius amb 
l’objectiu de millorar la seva 
atenció 

    

124 
Oferir serveis de suport a les 
persones cuidadores 

    

68. Apostar pel 
desenvolupament del treball 
comunitari, la diagnosi i la 
predicció de noves necessitats 
que permetin ser proactius en 
l'oferta de serveis (cartera) 

125 
Treballar la proposta de canvi de 
model del Serveis Socials 

    

68. Apostar pel 
desenvolupament del treball 
comunitari, la diagnosi i la 
predicció de noves necessitats 
que permetin ser proactius en 
l'oferta de serveis (cartera) 

126 
Facilitar els tràmits a la població 
aproximant les oficines de barri i 
impulsar el treball en xarxa 

    

94. Millorar l’atenció de les 
persones amb malaltia mental. 
Lluitar per la 
desestigmatització de la 
malaltia mental oferint 
alternatives esportives, 
culturals i de lleure col·laborant 
directament amb institucions 
públiques i privades. 

139 

Col·laborar amb les diferents 
institucions i entitats de la ciutat 
que treballin per la inclusió de les 
persones amb malaltia mental 

    

140 

Impulsar un Projecte inclusiu 
entre CSdM i de forma 
transversal amb l’Ajuntament per 
treballar la seva socialització i la 
lluita per la desestigmatització 
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Servei d'Habitatge 

Dades del servei: 

Regidor: Sarai Martínez Vega       
Responsable del Servei: Albert Terrones Ribas 
Adreça: C. PABLO IGLESIAS,   63 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Treballar per garantir el dret a l'habitatge de la ciutadania de Mataró, fent de l'habitatge un 
element cohesionador i integrador, amb lideratge local però conjuntament amb els agents del 
territori. 

 

Visió: 

Una administració local que gestiona amb criteris d'eficàcia, eficiència i sostenibilitat econòmica 
i ambiental, un parc d'habitatge públic prou important per a constituir - juntament amb altres 
iniciatives d'habitatge assequible - una alternativa real a l'habitatge privat i un factor de 
moderació del preu. Una ciutat cohesionada territorialment amb capacitat de mantenir, renovar, 
modernitzar i fer més sostenibles els edificis. 

 

Objectius Estratègics: 

 Disposar d'habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població:  a. 
Diversificant els mecanismes de generació d'habitatge assequible per atendre a  diversitat 
de col·lectius  b. Fomentant l'activació del parc vacant cap al lloguer assequible  c. Millorant 
la gestió del parc vinculat a polítiques públiques 

 Evitar la pèrdua de l'habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica:  a. Articulant 
l'actuació dels diferents serveis municipals  b. Reforçant la difusió dels ajuts i els serveis 
disponibles  c. Reforçant l'assessorament, l'acompanyament i la mediació  d. Potenciant la 
coordinació amb agents externs  e. Habilitant recursos temporals d'emergència  f. Reforçant 
els programes de suport al pagament de serveis  g. Millorant l'eficiència energètica dels 
habitatges 

 Millorar l'estat dels habitatges i edificis:  a. Establint mecanismes de suport alternatius a la 
subvenció  b. Reforçant els ajuts per les persones amb menys recursos  c. Oferint suport i 
acompanyament a les comunitats de propietaris/es  d. Difonent els serveis existents 

 Protegir l'ús residencial i el bon ús del parc d'habitatges. 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 5 

Activitats Regulars 5 

Accions estratègiques 6 

 
 

Pressupost        1.636.501,38 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1520-Despeses i ingressos generals d'habitatge          211.847,66 

15200-Despeses i ingressos de personal 1-Despeses personal          211.847,66 

15202-Borsa de lloguer 4-Transferències corrents                0,00 

 

 1521-Urban Innovative Actions (Yes We Rent)          972.053,72 

15211-Yes We Rent  1-Despeses personal          186.048,92 

15211-Yes We Rent  4-Transferències corrents           10.000,00 

15211-Yes We Rent  6-Inversions reals          672.000,00 

15211-Yes We Rent  2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         104.004,80 

 

 1522-Conservació i rehabilitació de l'edificació          452.600,00 

15221-Subvencions habitatges 4-Transferències corrents            6.600,00 

15222-Altres conservació i rehabilitacions 
edificacions 

6-Inversions reals          400.000,00 

15222-Altres conservació i rehabilitacions 
edificacions 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          45.600,00 

15222-Altres conservació i rehabilitacions 
edificacions 

4-Transferències corrents              400,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

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

Davant la dificultat d'accés a l'habitatge de gran part de grups socials, el consistori treballa per 
aconseguir captar habitatges pel mercat de lloguer social i facilitar-ne l'aproximació al ciutadà 
dels ajuts que la llei concedeix. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001598: Foment de la rehabilitació 

Descripció: Assessorament i tramitació del programa propi d'ajuts de a la rehabilitació 
d'edificis i millora de l'accessibilitat a la ciutat de Mataró 

Responsable: Albert Terrones Ribas 

 

ACT002447: Ampliació del parc públic d’habitatge 

Descripció: Accions d'increment del parc púbilc d'habitatge, sigui per l'impuls de noves 
promocions (en col·laboració amb PUMSA) o per l'adquisició d'habitatges 
per sota preu de mercat per mitjà del dret de tanteig. 

Responsable: Albert Terrones Ribas 

 

ACT002556: Yes We Rent 

Descripció: Projecte finançat pel fons FEDER a través de les Iniciatives Urbanes 
Innovadores que té per objectiu incidir en el mercat de lloguer d habitatge 
amb la intenció de generar una oferta alternativa d habitatge assequible i 
estable, per una banda, i que ofereixi als propietaris/ries seguretat en el 
cobrament i facilitats per a l adequació o reforma del mateix, per l altra. 

Responsable: Albert Terrones Ribas 

 

LIN000290: Conservació, millora i ús del parc d'habitatges de la ciutat 

Conjunt d'actuacions que tenen com objectiu conscienciar al propietari d'un habitatge sobre la 
necessitat d'un manteniment preventiu per evitar que esdevinguin amb el temps construccions 
perilloses i obsoletes. El consistori incentiva millores des del punt de vista de l'accessibilitat dels 
mateixos. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001245: Inspecció d’habitatges buits 

Descripció: Realització de tot tipus de gestions encaminades a posar al mercat el major 
nombre d'habitatges buits. Les tasques que realitza el servei són la recerca i 
quantificació d'habitatges desocupats, les negociacions amb les entitats 
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bancàries. l'estudi de mesures correctores de foment, i les propostes 
d'incentius fiscals als propietaris d'habitatges que els posin al mercat a preus 
socials. 

Responsable: Albert Terrones Ribas 

 

ACT002524: Inspecció i control de l’habitabilitat 

Descripció: S'encarreguen de les inspeccions tècniques relacionades amb l'habitabilitat 
i/o l'accessibilitat en els habitatges que es sol·liciten des d'altres serveis 
municipals com ara Gestió Tributària, Benestar Social o Llicències d'Obres i 
Activitats o en virtut de l'acord establert amb la Secretaria d'Igualtat, 
Migracions i Ciutadania per al reagrupament familiar. 

Responsable: Albert Terrones Ribas 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
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0
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1

 

2
0
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2

 

2
0
2
3

 

69. Ampliar el parc d’habitatge 
de lloguer assequible i 
fomentar el manteniment i la 
rehabilitació amb una gestió 
eficaç i eficient del parc públic 

128 
Promoció d’habitatge protegit de 
lloguer 

    

129 
Promoció d'habitatge cooperatiu 
en règim de cessió d'ús 

    

130 
Promoció d'habitatge dotacional 
públic 

    

70. Mobilitzar el parc 
d'habitatges privats cap a 
habitatges de lloguer 
assequibles 

131 
Implementar el programa YES 
WE RENT 

    

132 

Tanteig i Retracte. Captació 
d’habitatges per sota de mercat, 
basat en garanties de rendes i 
rehabilitació 

    

71. Protegir l'ús residencial 135 Regulació dels pisos turístics     
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Oficina Municipal d'Informació al Consumidor 

Dades del servei: 

Regidor: Laura Seijo Elvira       
Responsable del Servei: Francesc Xavier Sánchez Moragas 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582367/937582321 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Garantir la defensa i la protecció dels drets de les persones consumidores, oferint orientació i 
assessorament en relació a la tramitació de les seves queixes, reclamacions i denúncies, 
realitzant campanyes informatives i activitats de difusió i educació consum, amb l'objectiu de 
promocionar uns hàbits del consum responsable, crític i actiu, cercant la informació, la reflexió, 
la solidaritat i la sostenibilitat en el consum de béns i serveis. 

 

Visió: 

Esdevenir una eina bàsica per a les persones consumidores, per resoldre els seus conflictes, 
mitjançant la mediació i l'arbitratge de consum, fomentant, des de la proximitat i la 
professionalitat, un nou model de consum basat en la corresponsabilitat de les persones 
consumidores. 

 

Objectius Estratègics: 

 Informar, orientar i assessorar les persones consumidores sobre llurs drets i deures i les 
formes d'exercir-los  i tramitar les seves queixes, reclamacions i denúncies, utilitzant la 
mediació i l'arbitratge de consum. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 
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Pressupost          254.068,73 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 4930-Administració Gral. Consum i Junta Arbitral          205.014,94 

49300-Despeses de personal 1-Despeses personal          205.014,94 

 

 4932-Promoció del consum responsable           41.275,09 

49321-Promoció del consum responsable 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          41.275,09 

 

 4933-Junta Arbitral de Consum            7.778,70 

49331-Junta Arbitral de Consum 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           7.778,70 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000130: Administració general de consum i junta arbitral 

Dissenyar i executar les actuacions en l'àmbit de la prestació del servei públic de consum i 
l'arbitratge (mitançant la Junta Arbitral de Consum) així com promoure mesures que informin 
sobre els drets i deures de les persones consumidores i el consum responsable. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000549: Junta Arbitral de Consum 

Descripció: La JAC és un òrgan administratiu de gestió de l'arbitratge institucional de 
consum, que és un mecanisme de resolució extrajudicial de conflictes, de 
caràcter vinculant i executiu per a les dues parts, dels conflictes sorgits entre 
els consumidors o usuaris i les empreses o professionals en relació amb els 
drets legalment o contractualment reconeguts al consumidor i d'acord amb 
les seves competències fa les funcions següents: a) Rep i gestiona les 
reclamacions en matèria de consum per mitjà de l'arbitratge. b) Fomenta 
l'arbitratge de consum entre empreses o professionals, consumidors o 
usuaris i les seves respectives associacions, procurant l'adhesió de les 
empreses o professionals al Sistema Arbitral de Consum mitjançant la 
realització d'ofertes públiques d'adhesió. 

Responsable: Francesc Xavier Sánchez Moragas 

 

ACT002533: Servei públic de consum 

Descripció: Servei d'informació, orientació i assessorament a les persones consumidores 
vehiculat a través de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC). 
S'encarrega de rebre i tramitar les queixes, reclamacions i denúncies de les 
persones consumidores; informar, orientar i assessorar les persones 
consumidores sobre llurs drets i deures i les formes d'exercir-los; i gestionar 
les reclamacions en matèria de consum per mitjà de la mediació en matèria 
de consum. També s'encarrega de educar i formar en consum, fomentar el 
consum responsable i coordinar actuacions municipals en la matèria. 

Responsable: Francesc Xavier Sánchez Moragas 
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Direcció d'Acció Comunitària 

Dades del servei: 

Regidor: Elizabet Ruiz Moreno, Laura Seijo Elvira, M. Luisa Merchán Cienfuegos, Francesc 
Xavier Gomar, Martín, María José Pérez Carrasco, María Beatriz Delgado Castro 
Responsable del Servei: Asunción Muñoz Guerrero 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582497 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
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Direcció d'Esports 

Dades del servei: 

Regidor: María Beatriz Delgado Castro       
Responsable del Servei: Pere Robert Font 
Adreça: C. SANT CUGAT, 169 
Telèfon: +34 937582371 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Promocionar l'esport per a tothom. 

 

Visió: 

Aconseguir una oferta esportiva per a tothom que sigui motor econòmic i de promoció de la 
ciutat 

 

Objectius Estratègics: 

 Desenvolupar el Pla de Millora de l'esport en edat escolar 

 Optimitzar la climatització de la piscina municipal 

 Millorar la web i fomentar l'ús de les xarxes socials d'esports 

 Racionalitzar els usos de les instal·lacions esportives municipals 

 Aplicar els plans d'inversions previstos en les instal·lacions esportives municipals 

 Fer accions  per promocionar l'esport de lleure en el front marítim de la ciutat 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 6 

TOTAL ACTIVITATS 18 

Activitats Regulars 18 

Accions estratègiques 7 
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Pressupost        2.251.387,00 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3401-Administració general          155.373,46 

34011-Despeses generals 1-Despeses personal          145.133,46 

34011-Despeses generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          10.240,00 

 

 3411-Esport de competició          467.118,36 

34110-Personal laboral Esport de Competició 1-Despeses personal          157.261,36 

34112-Actes de relleu 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          39.557,00 

34113-Subvencions 4-Transferències corrents          270.300,00 

 

 3412-Esport escolar           99.204,00 

34120-Personal laboral D'Esport Escolar 1-Despeses personal           39.720,00 

34121-Jocs escolars 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          49.484,00 

34123-Esport ExtraEscolar 4-Transferències corrents           10.000,00 

34123-Esport ExtraEscolar 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 3413-Esport de lleure          116.183,64 

34130-Personal laboral 1-Despeses personal           49.778,64 

34131-Activitat física gent gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          38.302,00 

34132-Actes 4-Transferències corrents            1.050,00 

34132-Actes 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          23.528,00 

34133-Material de lleure al carrer 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           1.500,00 

34135-Esport Adaptat 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.025,00 
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 3421-Edificis, instal. i elements de suport          837.434,92 

34210-Despeses de personal 1-Despeses personal          745.014,72 

34211-Gestió directa 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          12.870,20 

34211-Gestió directa 4-Transferències corrents                0,00 

34212-Gestió indirecta 4-Transferències corrents           66.100,00 

34212-Gestió indirecta 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          13.450,00 

 

 3422-Piscina municipal          576.072,62 

34221-Administració 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           8.081,00 

34221-Administració 1-Despeses personal          134.040,52 

34222-Instal·lació piscina 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          69.820,03 

34222-Instal·lació piscina 1-Despeses personal          147.653,61 

34223-Cursets natació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         104.460,00 

34223-Cursets natació 1-Despeses personal          112.017,46 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000132: Esport escolar 

És el servei que organitza, planifica i vetlla per l'esport en edat escolar i l'oferta de les 
instal·lacions al seu servei 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000812: Jocs Esolars 

Descripció: Organització de competicions setmanals en diferents esports, tant individuals 
com d equip, on poden participar alumnes de totes les edats durant els 
mesos lectius d octubre a juny. L'objectiu de la competició és promoure la 
part més lúdica de l'esport així com els valors educatius que comporta com 
són l'esforç, el treball en equip, saber perdre i guanyar, el joc net i l'esperit de 
superació en un ambient lúdic i amistós. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT000815: Actes esportius escolars 

Descripció: Des d'aquest servei s'organitza la jornada de cloenda dels Jocs Escolars, 
amb diferents partits amistosos, així com l'acte de lliurament de medalles als 
participants. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

LIN000153: Piscina municipal 

Servei de funcionament i manteniment de la Piscina Municipal. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000887: Suport a l'activitat de piscina 

Descripció: La Direcció d'Esports, a través de la comissió de seguiment, avalua el 
funcionament del Centre Municipal d'Esports del Sorrall en relació als seus 
usuaris i a la pròpia instal·lació. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002020: Servei de bany 

Descripció: Persones usuàries dels diferents serveis de lleure de la Piscina Municipal- 
servei de bany - sala de fitness - sauna . 

Responsable: Pere Robert Font 
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ACT00002500: Iniciació cursets natació per escoles i altres grups 

Descripció: Cursets d'iniciació a la natació per a grups de determinades característiques 
i per a les escoles 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002569: Cursets activitats acuàtiques per adults 

Descripció: Organització de cursets d'activitats aquàtiques per adults: aiguamix, 
aiguagim i fitness. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002596: Cursets natació infantils 

Descripció: Organització de cursets de natació per a infants d'1 a 3 anys (1 sessió 
setmanal) i de cursets d'iniciació a la natació i perfeccionament per a infants 
de 3 a 11 anys (iniciació: cranc, granota, pop o dofí; perfeccionament: 
balena). 

Responsable: Pere Robert Font 

 

LIN000176: Administració general 

Conjunt d'accions que donen suport a la resta de programes i al funcionament general de la 
Direcció d' Esports i altres serveis esportius. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000824: Subvencions promoció esportiva 

Descripció: Convocatòria de subvencions d'activitats anuals de promoció esportiva 
relacionades directament amb totes les modalitats de l esport de Mataró que 
arribin al major nombre possible de practicants, cercant la millor qualitat. S 
entén com a promoció esportiva les activitats d entrenament i competició d 
esports federats participant en lligues regulars de les federacions catalanes, 
espanyoles o internacionals si és el cas; així com les activitats de les escoles 
d iniciació esportiva encara que no participin en competicions oficials. Tant d 
esport convencional com d esport adaptat.Convocatòria de subvencions 
d'activitats anuals de promoció esportiva relacionades directament amb totes 
les modalitats de l esport de Mataró que arribin al major nombre possible de 
practicants, cercant la millor qualitat. S entén com a promoció esportiva les 
activitats d entrenament i competició d esports federats participant en lligues 
regulars de les federacions catalanes, espanyoles o internacionals si és el 
cas; així com les activitats de les escoles d iniciació esportiva encara que no 
participin en competicions oficials. Tant d esport convencional com d esport 
adaptat.Convocatòria de subvencions d'activitats anuals de promoció 
esportiva relacionades directament amb totes les modalitats de l esport de 
Mataró que arribin al major nombre possible de practicants, cercant la millor 
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qualitat. S entén com a promoció esportiva les activitats d entrenament i 
competició d esports federats participant en lligues regulars de les 
federacions catalanes, espanyoles o internacionals si és el cas; així com les 
activitats de les escoles d iniciació esportiva encara que no participin en 
competicions oficials. Tant d esport convencional com d esport adaptat. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002536: Subvencions activitats esportives extraordinaries 

Descripció: Convocatòria de subvencions d'activitats esportives extraordinàries de 
competició oficial que tinguin relació amb l esport de Mataró, organitzades 
per clubs i entitats esportives de Mataró, amb participació, o no, d aquests, 
que es desenvolupin de forma puntual en un període concret de temps. S 
entén com a competició oficial les organitzades directament per alguna 
federació esportiva. Convocatòria de subvencions d'activitats esportives 
extraordinàries de competició oficial que tinguin relació amb l esport de 
Mataró, organitzades per clubs i entitats esportives de Mataró, amb 
participació, o no, d aquests, que es desenvolupin de forma puntual en un 
període concret de temps. S entén com a competició oficial les organitzades 
directament per alguna federació esportiva. Convocatòria de subvencions 
d'activitats esportives extraordinàries de competició oficial que tinguin relació 
amb l esport de Mataró, organitzades per clubs i entitats esportives de 
Mataró, amb participació, o no, d aquests, que es desenvolupin de forma 
puntual en un període concret de temps. S entén com a competició oficial les 
organitzades directament per alguna federació esportiva.  

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002630: Suport a l'activitat d'esports 

Descripció: Diferents activitats de suport a la gestió de l'esport a la ciutat pròpies de la 
tasca tècnica i administrativa del personal de la Direcció d'Esports, com la 
recerca de finançament, el Consell Municipal d'Esports, l'assessorament als 
clubs esportius o el pla de formació per als diferents agents implicats en l 
esport : equip directiu, entrenadores, monitors i àrbitres. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

LIN000180: Esport de competició 

Actuacions relacionades amb les activitats físiques i esportives, regulars o de relleu, dels clubs, 
entitats i associacions esportives de la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000842: Nit de l'Esport 

Descripció: Des del servei es realitzen altres actes vinculats a l'esport de la ciutat, entre 
els que destaca la Nit de l'Esport Mataroní, que premia els millors esportistes 
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i equips de l'any anterior. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002491: Altres actes esportius de relleu 

Descripció: Des del servei es realitzen altres actes vinculats a l'esport de la ciutat, que 
per la seva rellevància (en públic o en el marc de la pròpia disciplina 
esportiva) intenten posicionar la ciutat com un lloc de referència de la 
pràctica esportiva. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

LIN000186: Edificis, instal·lacions i elements de suport  

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002627: Gestió i funcionament de les instal·lacions esportives 

Descripció: La Direcció d'Esports s'encarrega del manteniment i la gestió d'acord amb el 
pla d'usos de les instal·lacions municipals de lleure o competició. Així mateix 
elaborà un pla de millora de les instal·lacions esportives municipals a 
executar en funció de la viabilitat econòmica. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

LIN000196: Esport de lleure 

Servei de promoció de l'esport de lleure, a través de l'organització de programes dirigits a 
col·lectius com la gent gran, actes esportius de lleure o populars i l'oferta d'instal·lacions i 
espais a l'aire lliure. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000851: Activitat física per a la gent gran 

Descripció: La Direcció d'Esports compta amb un programa d'activitat física per a la gent 
gran, que es revisa de manera continuada per adaptar-lo a les necessitats 
del col·lectiu. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT000853: Altres actes esportius regulars 

Descripció: En col·laboració amb les entitats de la ciutats, el servei dóna suport tècnic i 
administratiu a les activitats esportives populars i de lleure que s'organitzen. 
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Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002568: Mitja Marató 

Descripció: Aquesta cursa forma part del calendari de la Federació Catalana d Atletisme 
i és puntuable per la Challenge de Mitges Maratons Gran Premi Diputació de 
Barcelona. La Mitja Marató 'Ciutat de Mataró' l'organitzen els clubs atlètics 
de la ciutat, Grup Atletisme Lluïsos Mataró, Centre Atlètic Laietània i Colla 
Maimakansu, amb el suport de Zona Vip Events, empresa especialitzada en 
organitzacions esportives i amb la col·laboració de la Direcció d Esports. 
Compta amb diferents patrocinadors, així com la col·laboració d'entitats 
i col·lectius. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002598: Esport adaptat 

Descripció: En el marc de col·laboració amb diferents entitats, la Direcció d'Esports de 
l'Ajuntament col·labora en diferents esdeveniments per a la visualització de 
l'esport adaptat. 

Responsable: Pere Robert Font 

 

ACT002638: Santes Esportives 

Descripció: Conjunt d actes entre mitjans i finals de juliol, organitzats per diverses 
entitats i clubs de la ciutat, i emmarcats en la Festa Major de Les Santes de 
Mataró. Els actes són d un gran nombre de modalitats esportives i de 
diferents tipologies (participació popular, exhibició i competició d àmbit 
federat). Els actes es realitzen en instal·lacions esportives municipals, en 
carrers i places, a la platja o bé en d altres espais de la ciutat. Les Santes 
Esportives són un gran aparador dels esports que les entitats i clubs de la 
ciutat duen a terme durant l any. 

Responsable: Pere Robert Font 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

45. Donar suport als projectes i 
iniciatives socials vinculades a 
la pràctica de l’esport i lleure 
promocionant la inclusió i 
igualtat d’oportunitats (esport 
adaptat, inclusiu i social) 

101 Projecte Special Olympics     

102 
Potenciar programes saludables 
per a la gent gran 

    

46. Potenciar l’esport escolar 
com a una de les bases 
d’actuació en l’àmbit esportiu 

103 

Millorar el funcionament dels Jocs 
Escolars (organització i gestió) i 
de les activitats extraescolars 
esportives a les escoles 

    

105 
Fomentar la cooperació entre 
escoles, entitats i clubs per 
fomentar l’esport de base 

    

106 
Parcs de salut i per la pràctica 
esportiva a cel obert (running, 
skateparks) 

    

47. Foment de l’esport de 
lleure com a pràctica 
saludable, popular i solidària 

107 
Col·laborar amb esdeveniments 
com curses solidàries, marxes o 
rutes saludables 

    

108 
Potenciar els esports nàutics i de 
platja al front marítim 
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Direcció de Cultura 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar, María José Pérez Carrasco       
Responsable del Servei: Glòria Brusati Massaguer 
Adreça: C SANT JOSEP,  9 
Telèfon: +34 937582361 
Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h. i, de dimecres a divendres, també de 18:00 
a 20:00 h. 
 

Missió: 

Fomentar i impulsar la creació i la promoció cultural a través de la recerca, la formació i 
l'exhibició de les diferents disciplines com a factor de progrés i de cohesió social de Mataró 

 

Visió: 

La Direcció de Cultura serà generadora d'iniciatives culturals, despertant l'esperit crític dels/les 
ciutadans/es, esdevenint un motor en la projecció de la ciutat de Mataró 

 

Objectius Estratègics: 

 Repensar i redefinir el paper de l'Ajuntament com a principal agent generador i facilitador de 
la cultura a la ciutat. 

 Genera i mantenir un ecosistema cultural mataroní sòlid i inclusiu 

 Consolidar la cultura com un dels fonaments del desenvolupament de la ciutat i un eix 
transversal de les polítiques públiques municipals 

 Treballar per a que la cultura sigui una eina de creixement personal i col·lectiu a la ciutat 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 13 

Activitats Regulars 13 

Accions estratègiques 7 
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Pressupost        5.969.856,00 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3300-Administració i serveis culturals          424.318,75 

33000-Despeses de personal 1-Despeses personal          424.318,75 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals          777.896,86 

33010-Despeses de personal 1-Despeses personal          557.909,26 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals          182.230,45 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          25.400,00 

33012-Despeses generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          12.357,15 

 

 3321-Biblioteques públiques        1.196.912,48 

33210-Despeses de personal 1-Despeses personal          874.705,16 

33211-Activitats foment lectura 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          51.400,00 

33211-Activitats foment lectura 4-Transferències corrents          213.287,32 

33211-Activitats foment lectura 6-Inversions reals           57.520,00 

 

 3322-Arxius              200,00 

33221-Arxius 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             200,00 

 

 3331-Activitat museística          562.677,14 

33310-Despeses de personal 1-Despeses personal          171.977,14 

33311-Exposicions Museu de Mataró 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         290.500,00 

33312-Documentació, conserv. i recerca 
Museu de Mataró 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          65.000,00 

33313-Difusió Museu de Mataró 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          35.200,00 
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 3332-Arts visuals i cinema          320.031,19 

33320-Despeses de personal 1-Despeses personal          167.731,19 

33321-Arts visuals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         142.800,00 

33322-Cinema 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           9.500,00 

 

 3333-Arts escèniques          841.235,34 

33330-Despeses de personal 1-Despeses personal          193.535,34 

33331-Teatre i Dansa 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         364.500,00 

33331-Teatre i Dansa 4-Transferències corrents              600,00 

33332-Aula de Teatre 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         151.700,00 

33333-Música 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          75.900,00 

 4-Transferències corrents           55.000,00 

 

 3334-Patrimoni natural           12.500,00 

33341-Patrimoni natural 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          12.500,00 

 

 3341-Promoció cultural          495.047,93 

33410-Despeses de personal 1-Despeses personal          114.557,93 

33411-Comunicació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          23.900,00 

33412-Noves tecnologies 4-Transferències corrents            9.290,00 

33413-Subvencions, premis, ajuts i beques 4-Transferències corrents          214.500,00 

33414-Nous projectes programació cultural 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         132.800,00 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni          129.144,73 

33610-Despeses de personal 1-Despeses personal          108.144,73 

33611-Arqueologia 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          19.000,00 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 92 

33614-Centre doc. i recerca pat arqueològic i 
natural 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.000,00 

 

 3381-Cultura popular i tradicional        1.209.891,58 

33810-Despeses de personal 1-Despeses personal          135.441,58 

33811-Calendari Festiu 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         353.950,00 

33811-Calendari Festiu 4-Transferències corrents            2.500,00 

33812-Santes 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         698.000,00 

33819-Patrimoni Festiu 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          20.000,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000131: Administració i serveis culturals 

El desenvolupament de les diferents activitats de la Direcció de Cultura necessiten del suport 
administratiu que garanteix el funcionament general de la Direcció i de tots els serveis culturals. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001585: Suport a l'activitat cultural 

Descripció: Des de la Direcció de Cultura es desenvolupen dues línies econòmiques de 
suport a les entitats culturals de la ciutat: els convenis i la convocatòria de 
subvencions anuals. 

Responsable: Anna M. Miró Lligoña 
 

ACT001578: Gestió d'equipaments i serveis culturals 

Descripció: Es vetlla pel bon funcionament dels equipaments adscrits a la Direcció de 
Cultura. És feina del servei atendre i gestionar les incidències, aplicar els 
plans d'autoprotecció dels equipaments i realitzar-ne els simulacres. De 
forma conjunta amb el Servei de Manteniment i el de Medi ambient 
s'encarrega de fer el seguiment de les accions d'estalvi energètic establertes 
en les instal·lacions culturals; així com un seguiment periòdic de les 
inversions de millora dels equipaments i del compliment de la normativa 
pertinent. 

Responsable: Joan Sala Serra 

 

ACT001590: Comissió del Nomenclàtor 

Descripció: Formada per representants dels grups municipals amb presència al 
consistori, ciutadans coneixedors de l'onomàstica de la ciutat i del seu 
patrimoni històric i tècnics assessors de l'Ajuntament, es defineix com 
l'organisme de caràcter consultiu i assessor que atén les peticions sobre el 
nomenclàtor que formulen els ciutadans, les entitats i els òrgans del 
consistori. 

Responsable: Anna M. Miró Lligoña 

 

LIN000160: Promoció Cultural 

Activitats i projectes de promoció de la cultura, tant des de punt de vista de la creació, com de 
l'exhibició i la generació de públics. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000989: Nau Gaudí 
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Descripció: Conjunt d'accions de promoció i divulgació de la Nau Gaudí, un dels 
patrimonis artístics més importants de la ciutat. El servei s'encarrega, en 
coordinació amb la Generalitat de Catalunya, de l'impuls del Consell Gaudí 
per donar a conèixer l'anomenat Km0 de Gaudí. 

Responsable: Glòria Brusati Massaguer 

 

ACT002498: Difusió cultural 

Descripció: Gestió, redacció i actualització de l'agenda d'activitats culturals de la ciutat i 
del web de Cultura. L'agenda d'activitats culturals s'edita mensualment en 
versió paper (enviat a més 3000 llars i repartit per diferents equipaments 
culturals i cívics) i setmanalment en format butlletí digital (mitjana de 2.000 
subscriptors). El web de Cultura és una eina de difusió i promoció de les 
activitats culturals que es realitzen a la ciutat, tant promogudes per entitats i 
empreses com per part de la pròpia Direcció de Cultura. També es fa una 
especial cobertura a través de les diferents xarxes socials de les activitats 
d'especial ressò que es realitzen a la ciutat. 

Responsable: Eulàlia Gelonch Batalla 

 

ACT002535: Sortim en Família Teatre i Música 

Descripció: Cicle d'espectacles de teatre, música, titelles i circ que aglutina l oferta 
adreçada al públic familiar de caràcter professional que existeix a la ciutat ja 
sigui des de l àmbit públic o el privat. 

Responsable: Teresa Almar Ferré 

 

LIN000170: Arts escèniques 

Els objectius principals del programa d'Arts Escèniques de la Direcció de Cultura és la creació 
de nous públics, l'apropament i sensibilització dels ciutadans als diferents llenguatges escènics, 
el suport i difusió a la creació artística que es duu a terme a la ciutat i la formació en arts 
escèniques. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000946: Temporada estable teatre i dansa 

Descripció: Des del servei s'organitza, de forma semestral, una programació estable de 
teatre i dansa per apropar les arts escèniques a la ciutat. Aquesta, es 
complementa amb accions que apropen creadors, intèrprets i tècniques de 
les arts escèniques. També s'impulsa el cicle Fet a Mataró que engloba els 
laboratoris de creació que es duen a terme a la ciutat així com una filosofia 
de suport als creadors i formació de públics, oferint-los eines perquè es 
relacionin i interactuïn i donant als espectadors la possibilitat d'apropar-se a 
aquests en format ja sigui en format d'assajos oberts, col·loquis amb els 
creadors o preestrenes. 
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Responsable: Teresa Almar Ferré 

 

ACT000948: Aula de Teatre 

Descripció: L'Aula de Teatre és una escola d'ensenyaments teatrals que s'engloba dins 
del projecte formatiu d'arts escèniques de la Direcció de Cultura. A l'Aula de 
Teatre es fomenta l'aprenentatge, la difusió i la creació en matèria d'arts 
escèniques i el centre actua com a motor i dinamitzador de les arts 
escèniques a la ciutat, implicant-se en tota mena de projectes culturals. A 
més de la seva oferta formativa, es realitzen activitats complementàries a 
l'entorn de la formació i l'exhibició de les arts escèniques i participen de les 
activitats del calendari festiu de la ciutat, prestant especial atenció per les 
activitats dirigides a les famílies. 

Responsable: Cristina Navarro Agell 

 

ACT000951: Casa de la Música Popular 

Descripció: Conjunt d'activitats, programes i accions per a dinamitzar la música popular 
a través del projecte de la Casa de la Música Popular. Aquest és un projecte 
público-privat compartit per la Direcció de Cultura, l'Institut Català de les 
Indústries Culturals de la Generalitat i l'empresa Visualsonora. 

Responsable: Glòria Brusati Massaguer 

 

ACT002469: Projectes proximitat d'arts escèniques 

Descripció: La formació de nous públics és un dels objectius del programa d'arts 
escèniques. En l'àmbit del teatre i la dansa, s'ha dissenyat un conjunt 
d'activitats que, sota el nom de Escola de l'Espectador, busquen apropar el 
món del teatre i la dansa als ciutadans, fomentant l'esperit crític i el treball en 
valors com ara la solidaritat, el respecte o la col·lectivitat. Dins l'àmbit de la 
música es desenvolupen diferents projectes vinculats a l'escola, així com 
intervencions al carrer en actes de celebració com el del Dia de la Música. 

Responsable: Glòria Brusati Massaguer 

 

ACT002477: Fet a Mataró 

Descripció: Cicle d'espectacles de confecció mataronina que engloba els laboratoris de 
creació que es duen a terme a la ciutat així com una filosofia de suport als 
creadors i formació de públics, donant als creadors eines perquè es 
relacionin i interactuïn i donant als espectadors la possibilitat d assistir a la  
cuina  dels espectacles ja sigui en format d assajos oberts, col·loquis amb 
els creadors o preestrenes... 

Responsable: Teresa Almar Ferré 
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ACT002484: Programació de Jazz 

Descripció: L agost a Mataró és temps de jazz. Formacions destacades, tant del 
panorama nacional com internacional, arriben a la capital maresmenca per 
amenitzar les vesprades a ritme de bona música. El Tast de Jazz va néixer l 
any 2012 a la Vil·la Romana de Torre Llauder. Des del 2018, el festival s ha 
traslladat al Pati del Cafè Nou. És un projecte de la Direcció de Cultura de l 
Ajuntament de Mataró amb la col·laboració de l Associació Jazz Maresme i 
Fabrés Produccions. 

Responsable: Teresa Almar Ferré 

 

ACT002527: Música Antiga 

Descripció: La Setmana de la Música Antiga compta amb més de trenta edicions i té 
com que a objectiu donar a conèixer la música del barroc a través de 
concerts i formació complementària. Amb la Setmana de Música Antiga 
apropem el públic als repertoris musicals del barroc en els espais mataronins 
més adequats i possibles. 

Responsable: Teresa Almar Ferré 

 

LIN000177: Xarxa d'equipaments 

La Direcció de Cultura impulsa la xarxa d'equipaments de la ciutat com espais de participació i 
cultura oberts a tothom, amb la complicitat de les associacions i els col·lectiu en el territori. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002575: Gestió de centres cívics 

Descripció: L'Ajuntament de Mataró posa a disposició dels ciutadans i les ciutadanes i 
de les entitats de la ciutat una xarxa d'equipaments cívics per a 
desenvolupar les seves activitats i promoure els seus objectius. Aquesta 
xarxa està composada per set Centres Cívics, un Casal de Barri i divuit 
Centres Socials cedits a entitats de la ciutat. 

Responsable: Glòria Ferré Agustí 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

38. Fer una revisió profunda 
dels grans reptes i necessitats 
que planteja la política cultural 
amb uns objectius de 
sostenibilitat del sistema 
cultural 

79 

Acord de ciutat, ambiciós i 
integrador, que prengui com a 
punt de partida el diagnòstic, les 
línies estratègiques i les accions 
del Llibre Blanc de la Cultura de 
Mataró 
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80 
Repensar el funcionament del 
Consell Municipal de Cultura 

    

81 
Consensuar el model organitzatiu 
i programàtic de Les Santes, 
racionalització i sostenibilitat 

    

40. Nous projectes 
d’innovació, pensament i 
ciència 

89 

Comunicació i visibilitat dels 
equipaments culturals, creant 
“eines on line” que permetin la 
interacció amb el ciutadà 

    

41. Posar en valor les 
possibilitats d’atracció cultural 
fent de Mataró un punt de 
referència connectat al món 

93 

Definir una estratègia de 
projecció exterior basada en els 
principals actius culturals. 
Projecte cinc estrelles 

    

95 
Suport a la ubicació d’empreses 
creatives i industries culturals 
col·laboratives 

    

43. Completar el mapa de 
lectura pública a Mataró 

99 
Dur a terme el projecte executiu 
de la nova biblioteca Cirera-
Molins 
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Servei d'Acció Cultural 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar  
Responsable del Servei: Gisel Noè Rodríguez 
Adreça: C SANT JOSEP,  9 
Telèfon: +34 937582361 
Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h. i, de dimecres a divendres, també de 18:00 
a 20:00 h. 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 4 

Activitats Regulars 4 

Accions estratègiques 3 

 

 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000185: Arts visuals i cinema 

L'objectiu del programa d'arts visuals i plàstiques és promoure la difusió, creació, producció i 
formació entre els usuaris i agents del sector i la ciutadania. Totes les actuacions s'acullen a 
una o a diverses de les quatre potes en què es basa el programa d'actuació. En quant al 
cinema, l'objectiu és la difusió d'aquest en versió original, així com l'atenció al sector a través 
de la Film Commission. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001033: Programació de la temporada estable de cinema 

Descripció: Des de la Direcció de Cultura es vol oferir pel·lícules en versió original de 
qualitat amb la voluntat de poder sumar-hi activitats paral·leles sempre que 
això sigui possible. Per complir amb aquest objectiu, es signa a l'octubre de 
2013 un acord amb l'Associació Cultural Foment Mataroní per tal de 
proposar una programació conjunta de cinema en versió original a la sala de 
l'entitat. Els eixos en que es basa la programació són pel·lícules d'estrena, 
preestrenes, documentals, produccions independents i d'autor de cinema 
europeu i català, pel·lícules de nous realitzadors i nous llenguatges 
cinematogràfics. Les sessions tenen lloc el tercer dimecres de cada mes. 

Responsable: Gisel Noè Rodríguez 
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ACT001560: M|A|C. Mataró Art Contemporani 

Descripció: Mataró Art Contemporani neix a finals de 2013 amb l'objectiu de 
desenvolupar programes de recerca, producció i exhibició de projectes 
artístics contemporanis duts a terme per creadors i professionals locals, 
nacionals i internacionals, amb una forta implicació amb el seu context. El 
M/A\C forma part de la Xarxa d'Arts Visuals de la Generalitat de Catalunya i 
s'articula a través de les següents línies de treball: 1. un programa de difusió 
amb exposicions, activitats i educació; 2. el M/A\C Lab com espai de suport a 
la creació, documentació, ajuts a la producció, etc. 3. el M/A\C Mini que 
aglutina activitats educatives i familiars i impulsa projectes de creació de 
nous públics. 4. Zona Intrusa, un projecte artístic i educatiu pels centres de 
secundària, que neix al curs 2006-2007, i que cerca apropar l'art 
contemporani als alumnes per produir un espai crític de coneixement i 
experimentació. 

Responsable: Gisel Noè Rodríguez 

 

ACT002549: Fons Miralles 

Descripció: L'Ajuntament porta a terme tasques de classificació i ordenació de l'arxiu 
documental del Sr. Francesc Miralles, cedit en comodat l'any 2009. L'arxiu 
documental està integrat per un extens recull informació artística 
internacional de totes les èpoques, però especialment relacionat amb l'art 
català contemporani. El Fons està ubicat al Passatge de Ca l'Ymbern i 
potser consultat pels interessats. 

Responsable: Gisel Noè Rodríguez 

 

ACT002580: Museu Art Contemporani de Mataró 

Descripció:  

Responsable: Gisel Noè Rodríguez 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

40. Nous projectes d’innovació, 
pensament i ciència 

90 

Difusió i comunicació de l'oferta 
de serveis mitjançant les 
agendes virtuals (APP), les 
xarxes socials i les noves 
tecnologies 

    

91 
Suport als joves talents, artistes 
i creadors locals. Mataró 10 X 
10 

    

42. Dedicar més recursos a 
l’educació, la recerca, la 
creació, la producció i la 
promoció de la cultura i el paper 
que desenvolupa en el foment 
de la participació de la 
ciutadania, com a instrument 
per al desenvolupament 
econòmic, generadora 
d’ocupació, d’oportunitats i com 
a factor d’atracció i 
dinamització del municipi 

98 
Estudiar fer un conveni amb 
Filmoteca de Catalunya 
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Servei de Festes i Territori 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar       
Responsable del Servei: Pilar Soler Juhe 
Adreça: C SANT JOSEP,    9 
Telèfon: +34 937582361 
Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h. i, de dimecres a divendres, també de 18:00 
a 20:00 h. 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 9 

Activitats Regulars 9 

Accions estratègiques 4 

 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000115: Cultura popular i tradicional 

El cicle festiu de la ciutat s'emmarca en el programa de cultura popular i tradicional: els Reis, el 
Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i les Santes formen part del gruix del 
projecte. Així mateix també forma part l'atenció i cura de les figures, la família Robafaves i els 
Nans, l'Àliga, les Diablesses, la Momerota, la Momeroteta, el Drac i el Dragalió, i les colles 
institucionals. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001004: Les Santes 

Descripció: Les Santes, festa major de la ciutat, es celebren del 19 al 29 de juliol. 
Reconegudes per la Generalitat com a festa patrimonial de Catalunya, 
aglutinen un conjunt d'activitats lúdiques i festives, on tenen especial interès 
els actes que defineixen la nostra identitat i mantenen les tradicions de la 
ciutat. 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT001564: Gestió de les figures i colles institucionals 

Descripció: Aglutina totes les tasques relacionades amb les colles institucionals de la 
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ciutat: atenció i cura de les figures, instruments, vestuari, formació de músics 
i altres elements necessaris pel seu funcionament. Les comparses 
institucionals de la ciutat són una realitat gràcies a la participació voluntària 
de més de 300 persones que any rere any fan possible que puguem gaudir 
d'elles. Dos cops l'any, a l'abril i a l'octubre, s'obre el període d'inscripció per 
formar part de les llistes d'espera d'aquelles colles que no tenen prou gent 
per cobrir-ne les possibles vacants. 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT002487: Romeria del Rocío 

Descripció: Coordinació, col·laboració i organització d'activitats al voltant de la Romería 
del Rocío 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT002531: Sant Jordi 

Descripció: Coordinació, col·laboració i organització d'activitats al voltant de Sant Jordi 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT002534: Setmana Santa 

Descripció: Coordinació, col·laboració i organització d'activitats al voltant de la Setmana 
Santa 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT002554: Suport a les entitats i festes de barri 

Descripció: Organització de les festes dels diferents barris conjuntament amb les 
diferents associacions veïnals de la ciutat i alguns carrers del centre de la 
ciutat . Així des del mes de maig fins al setembre, Mataró esdevé una ciutat 
en festa, amb una oferta apta per a tots els públics. 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT002588: Altres activitats del calendari festiu 

Descripció: Celebració de diferents actes que aglutina el calendari festiu a la ciutat. 
Aquest comença amb el cicle de Nadal i l'arribada dels Reis, els Tres 
Tombs, el Carnestoltes, la Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan i la Diada. 

Responsable: Pilar Soler Juhe 
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ACT002594: Cicle de Reis 

Descripció: Coordinació, col·laboració i organització d'activitats al voltant del cicle de 
Reis 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

ACT002616: Carnestoltes 

Descripció: Coordinació, col·laboració i organització d'activitats al voltant del 
Carnestoltes 

Responsable: Pilar Soler Juhe 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

39. Enfortir la proximitat, la 
participació, el treball en xarxa 
i fomentar la igualtat 
d’oportunitats 

84 
Programa de suport a les 
activitats culturals de proximitat i 
articulació territorial de la ciutat 

    

85 

Cultura als Barris. Nou projecte 
cultural de dinamització 
comunitària aplicat al territori, per 
a crear nous hàbits de consum 
cultural i nous públics 

    

 86 Repensar les festes de barr     

41. Posar en valor les 
possibilitats d’atracció cultural 
fent de Mataró un punt de 
referència connectat al món 

96 
Nous festivals, fires i 
esdeveniments ciutadans 
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Servei de Manteniment i Serveis 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar       
Responsable del Servei: Glòria Brusati Massaguer 
Adreça: C SANT JOSEP,    9 
Telèfon: +34 937582361 
Horari: De dilluns a divendres, de 09:00 a 14:00 h. i, de dimecres a divendres, també de 18:00 
a 20:00 h. 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 

 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000150: Manteniment i serveis culturals 

El manteniment dels equipaments es converteix en vital pel bon funcionament de les activitats 
culturals que es programen des del consistori. Cal portar a terme les millores que la normativa 
requereixi i que sigui possible incorporar. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001580: Llicències d'ús cultura 

Descripció: Des de la Direcció de Cultura es facilita l'ús d'espais de forma estable a 
entitats culturals de la ciutat i des del servei es realitza la gestió de la cessió 
mitjançant llicències d'ús, així com el seguiment del funcionament de 
l'equipament i la resolució de les possibles incidències. 

Responsable: Joan Sala Serra 
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Museu de Mataró 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar       
Responsable del Servei: Anna Capella i Molas 
Adreça: C. EL CARRERO,  17 
Telèfon: +34 937582401 
Horari: Del 15 de juny al 15 de setembre, de dimarts a diumenge de 18:00 a 21:00 h; del 16 de 
setembre al 14 de juny, de dimarts a dissabte de 17:00 a 20:00 h i diumenges i festius, d'11:00 
a 14:00 h. 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 6 

Activitats Regulars 6 

Accions estratègiques 1 

 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000172: Patrimoni arqueològic i natural 

Accions destinades a la recerca, conservació i difusió del patrimoni arqueològic i natural de la 
ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001023: Gestió arqueològica 

Descripció: Accions destinades a resoldre temes de gestió administrativa, essencialment 
les relacionades amb l'afectació arqueològica que pugui generar l'activitat 
urbanística de la ciutat i les llicències d'obres. S'inclouen també aquelles 
accions relacionades amb la gestió, manteniment i digitalització de l'arxiu 
documental arqueològic de la ciutat (actualment custodiat a l'equipament de 
Can Boet. 

Responsable: Joaquim García Roselló 

 

ACT002464: Patrimoni Natural 

Descripció: Les línies d'actuació cobreixen un ventall ampli de temes, principalment en 
els camps de la recerca i la divulgació del patrimoni natural de la comarca 
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del Maresme i de l'educació ambiental. El Centre de patrimoni arqueològic i 
natural treballa en un gran nombre de projectes de recerca que 
posteriorment es concreten en projectes de difusió: exposicions, seminaris, 
cursos... i la publicació de la revista científica l Atzavara. 

Responsable: Marta Comerma Gómez 

 

LIN000173: Activitat museística 

Conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu conservar, estudiar, documentar i difondre el 
patrimoni històric, artístic, arqueològic, natural i tradicional de Mataró, des dels equipaments 
públics i oberts del Museu de Mataró (Can Serra, Ca l'Arenas, Can Marfà i Vil·la romana de 
Torre Llauder) i des dels serveis interns de la institució. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002478: Exposicions Ca l'Arenas 

Descripció: El centre custodia, conserva i exhibeix la col·lecció d'art del Museu de 
Mataró i disposa d'espais per a exposicions temporals i per a la promoció i la 
divulgació de l'art, per a l'atenció de consultes i per a la realització de tallers 
per a escolars i per al públic en general i activitats familiars. El programa 
d'activitats de Ca l'Arenas desenvolupa un tema conceptualment unitari que 
relliga les exposicions i altres activitats que s'hi organitzen. 

Responsable: Anna Capella i Molas 

 

ACT002499: Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural 

Descripció: Activitats dirigides a documentar, conservar i fer recerca sobre el patrimoni 
cultural de la ciutat 

Responsable: Joaquim García Roselló 

 

ACT002519: Exposicions Can Marfà 

Descripció: Can Marfà Genère de Punt acull l exposició permanent: Mataró, capital del 
gènere de punt. També acull col·leccions vinculades a l àrea tècnica de 
treball, les col·leccions d indumentària, instruments científics i maquinària de 
petita i mitjana dimensió. 

Responsable: Anna Capella i Molas 

 

ACT002548: Exposicions Can Serra 

Descripció: L exposició permanent presenta de forma sintètica, a l'edifici de Can Serra, 
dos dels eixos temàtics del programa expositiu del Museu de Mataró 
relacionats amb la història de la ciutat: Iluro, ciutat romana i Mataró, ciutat 
mediterrània. Així mateix, ofereix una programació estable d exposicions 
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temporals de les col·leccions patrimonials municipals i sobre temes locals. 

Responsable: Anna Capella i Molas 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

38. Fer una revisió profunda 
dels grans reptes i necessitats 
que planteja la política cultural 
amb uns objectius de 
sostenibilitat del sistema 
cultural 

82 
Pla director del Museu de Mataró 
i Programa de Memòria 

    

 

 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 108 

Biblioteques 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar        
Responsable del Servei: Silvia Sebastian Salvatierra 
Adreça: PL. OCCITANIA, 9990 
Telèfon: +34 937412920 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,30 a 14,00 h. i de 15,30 a 20,30 h. Dissabtes, de 10,30 a 
14,00 i de 15,30 a 19,30 h. 
 

Missió: 

Com a servei públic municipal, les Biblioteques de Mataró han de facilitar l'accés lliure a la 
informació, al coneixement i a la cultura, donant suport a la formació, i alhora esdevenir centres 
d'oci i de lleure per a tots els ciutadans. 

 

Visió: 

Aspirem a ser un servei útil per als ciutadans de Mataró, que els acompanyi al llarg de la seva 
vida. Volem esdevenir un referent per a les persones i les organitzacions d'aquesta ciutat com 
a centre d'accés a la cultura, a la informació i a les tecnologies de la informació. Pretenem ser 
un element dinamitzador i de cohesió al territori i un espai promotor i productor de cultura local. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 5 

Activitats Regulars 5 

Accions estratègiques 1 

 
 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000175: Biblioteques públiques 

Biblioteques de Mataró és el nom que rep la xarxa local de biblioteques públiques de la ciutat. 
En formen part la Biblioteca Pompeu Fabra i la Biblioteca Antoni Comas, ambdues de titularitat 
municipal i gestionades en conveni amb la Diputació de Barcelona, i es treballa per la 
incorporació de la biblioteca de la Fundació Iluro a la xarxa. Les biblioteques de Mataró tenen 
com a objectiu el foment de la lectura i la creació del gust per aquesta. 
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ACTIVITATS REGULARS 

 

ACT002488: Serveis Biblioteques 

Descripció: Conjunt de serveis que es presten a la Biblioteca Antoni Comas 
(ACT002488), Biblioteca Fundació Iluro (ACT002510) i Biblioteca Pompeu 
Fabra (ACT002511), com ara lectura, consulta, informació, préstec, internet i 
ofimàtica, formació d'usuaris i determinats serveis a centres d'ensenyament, 
entre d'altres; actualització continuada del fons de la biblioteca, la seva 
difusió a través de les guies de lectura i dels centres d'interès que es 
dediquen a temàtiques concretes d'especial interès per als usuaris ; activitats 
adreçades a promoure la cultura i, especialment, el foment de la lectura. 
S'organitzen activitats com les hores del conte, els clubs de lectura per 
adults i infants, i en diferents idiomes, tallers i visites guiades, entre d'altres. 

Responsable: Silvia Sebastian Salvatierra 

 

ACT002634: Premis Literaris 

Descripció: Premis i actes de promoció de la literatura que organitza o en els que 
col·labora la Direcció de Cultura. Destaquen el Premi de Narrativa de 
Ciència-Ficció Manuel de Pedrolo, Ciutat de Mataró, el Premi Helena Jubany 
de narració curta o contes per a ser explicats, i la Mostra Literària del 
Maresme 

Responsable: Silvia Sebastian Salvatierra 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

38. Fer una revisió profunda 
dels grans reptes i necessitats 
que planteja la política cultural 
amb uns objectius de 
sostenibilitat del sistema 
cultural 
 

83 
Biblioteques. Evolució del model i 
planificació noves necessitats 
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Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana 

Dades del servei: 

Regidor: Elizabet Ruiz Moreno, Laura Seijo Elvira, M. Luisa Merchán Cienfuegos, Daniel 
Hurtado Díaz, María José Pérez Carrasco 

Responsable del Servei: Montserrat Balaguer Bruguera 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582277 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Garantir la igualtat de tracte i la no discriminació en tots els àmbits. 

 

Visió: 

El Servei d'Igualtat i Ciutadania és un servei de referència per a la ciutadania i per a la resta de 
serveis municipals en l'àmbit de la igualtat d'accés,en l'exercici dels drets i deures de 
ciutadania, i en el foment de la cultura de pau. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 8 

Activitats Regulars 8 

Accions estratègiques 4 
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Pressupost          502.187,91 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2317-Atenció nova ciutadania           86.618,34 

23170-Despeses de personal 1-Despeses personal           86.618,34 

223172-Convivència i sensibilització 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 2318-Cooperació internacional          415.569,57 

23180-Despeses de personal 1-Despeses personal           65.059,08 

23181-Projectes de cooperació 4-Transferències corrents          300.203,02 

23182-Activitats de difusió i promoció de la 
cooperació 

4-Transferències corrents           28.030,00 

23182-Activitats de difusió i promoció de la 
cooperació 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          22.277,47 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000233: Cooperació internacional, codesenvolupament i solidaritat 

Accions per contribuir a la defensa, protecció i desplegament dels Drets Humans i a impulsar el 
Desenvolupament Sostenible a tot el món, especialment entre les persones i col·lectius més 
desafavorits. Es porta a la pràctica des d'un enfocament municipalista, reivindicant el fet local i 
posant en valor de les capacitats existents a la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

 
ACT001413: 

 
Maig Intercultural 

Descripció: El servei s'encarrega del programa d'activitats divulgatives, culturals i lúdiques 
organitzades per celebrar el Dia Internacional de la Interculturalitat (21 de 
maig). 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera  
 

ACT002562: Servei de primera acollida 

Descripció: Circuits d'acollida; formació en llengües; assessorament en matèria  
d'immigració i primera acollida 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 
 
 

ACT002583: Projectes d'interculturalitat i sensibilització 

Descripció:  

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 
 
 

ACT001422: Finançament de projectes de cooperació internacional i col·laboració en 
campanyes d'emergència 

Descripció: Suport econòmic a projectes de cooperació internacional a través del Fons 
Català de Cooperació. 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 

 

ACT001424: Programes de formació, sensibilització i divulgació en l'àmbit de la 
cooperació 

Descripció: Gestió i disseny de projectes i activitats de formació, divulgació i 
sensibilització en l'àmbit de la cooperació internacional. 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 

 

LIN000297: Participació i suport a l'associacionisme 
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Conjunt de mecanismes per donar suport i potenciar el desenvolupament del teixit associatiu 
en els àmbits de la igualtat, la gent gran, la joventut, la convivència i la cooperació 
internacional. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001013: Suport econòmic a projectes d'entitats 

Descripció: Convocatòria de subvencions a entitats en els àmbits d'igualtat, joventut i 
gent gran activa i gestió de les subvencions nominatives en aquest àmbit. 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 

 

ACT001398: Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius 

Descripció: Conjunt d'accions relacionades amb l'assessorament tècnic, l'elaboració i la 
implementació de projectes en l'àmbit de la cooperació internacional, el 
civisme, la convivència i la diversitat. 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 

 

ACT002581: Participació i suport a l'associacionisme 

Descripció: Existeixen diferents mecanismes de participació en l'àmbit de la igualtat, la 
gent gran, la joventut i la cooperació: 4 consells municipals i diferents taules i 
comissions temàtiques. 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

36. Lluitar contra els prejudicis 
i la discriminació social 

75 
Estudiar i redactar una proposta 
d'Oficina de Drets Civils 

    

76 

Ampliar la formació en l’àmbit de 
Drets humans i especialment 
civils i socials i creació d’un 
espai web antirumors o difusió 
de bones pràctiques existents 

    

63. Garantir la igualtat d’accés 
a la informació i recursos de la 
ciutat per persones amb altres 
capacitats 

117 

Preparar un projecte de Casa 
d’Igualtat on es puguin integrar 
servei i pugui servir d’espai de 
referència per entitats del sector 

    

118 
Desenvolupar el 3r Pla d’Igualtat 
de gènere per a la ciutadania 
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Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran 

Dades del servei: 

Regidor: Elizabet Ruiz Moreno, M. Luisa Merchán Cienfuegos, Daniel Hurtado Díaz 
Responsable del Servei: Agnès Cabot Navarro 
Adreça: C. MIQUEL BIADA,  5 
Telèfon: +34 937025741 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 22 

Activitats Regulars 22 

Accions estratègiques 5 
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Pressupost        1.583.239,56 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres          521.758,07 

23100-Despeses de personal 1-Despeses personal          521.758,07 

 

 2311-Atenció a la infància           33.033,91 

23112-Lleure infantil i juvenil 4-Transferències corrents           30.571,41 

23112-Lleure infantil i juvenil 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.462,50 

 

 2312-Atenció a la gent gran          342.531,82 

23121-Casals de gent gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         300.834,45 

23121-Casals de gent gran 4-Transferències corrents            9.000,00 

23122-Altres projectes adreçats a la gent gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          15.952,37 

23122-Altres projectes adreçats a la gent gran 4-Transferències corrents           16.745,00 

 

 2315-Atenció a joves          551.935,90 

23151-Informació i assessorament 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          34.408,72 

23152-Dinamització i participació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         517.527,18 

 

 2316-Promoció de la igualtat de gènere          133.979,86 

23161-Informació i assessorament 4-Transferències corrents           27.159,50 

23161-Informació i assessorament 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         106.820,36 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000299: Formació 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002480: Formació d'igualtat, joventut i gent gran 

Descripció: Formació per a entitats i persones en els àmbits d'igualtat, joventut i gent 
gran activa. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

LIN000304: Promoció de l'envelliment actiu 

Conjunt d'activitats que tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida de la gent gran i 
afavorir-ne la participació en activitats del municipi. Per aconseguir-ho compta amb una xarxa 
de casals municipals de la gent gran i amb diferents projectes de foment de l'envelliment actiu.    

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002448: Casals Municipals de la Gent Gran 

Descripció: Informació, difusió i dinamització del conjunt d'activitats que tenen com 
objectiu la promoció de l'envelliment actiu vinculades amb els àmbits de la 
salut, la cultura, l'aprenentatge i el lleure, entre d'altres, entre les persones 
usuàries dels Casals de la Gent Gran de: ACT002448-Santes-Escorxador, 
ACT002450-Oriol Batista, ACT002473-Cirera, ACT002474-L’Havana, 
ACT0002475-El Parc, ACT002537-Els Molins, ACT002566-La Llàntia, 
ACT002590-Cerdanyola, ACT002591-Pla d’en Boet, Rodafonda-El Palau . 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 

 

ACT002468: Projectes de foment de l'envelliment actiu 

Descripció: Projectes destinats a fomentar l'envelliment actiu. En destaquen, el projecte 
de voluntariat, destinat a captar i capacitar persones voluntàries que puguin 
dur a terme activitats als diferents casals municipals; organització d'un 
programa de visites guiades als fortins i als llocs emblemàtics de la ciutat 
durant la Guerra Civil; o el treball al voltant de la Comissió de Memòria 
Històrica que es plasma, entre d'altres, en la web memoriagentgran.cat. 

Responsable: Montserrat Balaguer Bruguera 
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LIN000369: Centre per a la igualtat  i recursos per a dones (CIRD) 

Servei municipal adreçat a totes les dones de la ciutat, que té com a finalitat donar resposta a 
les diferents demandes d informació i atenció, així com afavorir els processos d autonomia 
personal, contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtats de gènere que encara 
perduren i promoure la participació sociopolítica de les dones.  Es planteja com un servei 
integral que inclou totes les accions que tenen a veure amb la dona, a l hora que s ofereix com 
espai de suport i trobada a les entitats de dones de la ciutat i també com a referent en temes d 
igualtat i gènere a la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme. Així mateix és l espai des d'on 
es desenvolupen les polítiques d igualtat de gènere al municipi. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001297: Servei d'Informació i Assesorament per a les Dones (SIAD) 

Descripció: Des d'Igualtat, Joventut i Gent Gran es gestiona el Servei d'Informació i 
Assessorament a les Dones (SIAD). Al SIAD s'ofereixen serveis de tot tipus 
dirigits a dones. Destaquen el servei de primera acollida per a dones 
nouvingudes, l'assessorament psicològic i l'assessorament jurídic.. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

ACT002509: Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual (SAI) 

Descripció: Servei adreçat a les persones que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de 
patir discriminació o violència per orientació sexual, identitat de gènere o 
expressió de gènere.  És un servei de sensibilització i informació per a 
persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d orientació sexual i d 
identitat de gènere i prevenir la LGBTifòbia. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

ACT002541: Campanyes de sensibilització i visibilització de la igualtat de gènere 

Descripció: Tenen per objectiu organitzar actes de reivindicació dels drets de les dones 
(commemoració del Dia Internacional de la Dona -8 de març-, Dia 
Internacional contra la violència vers les dones -25 de novembre-) i del 
col·lectiu LGTBIX (Dia de l'Orgull Gai -28 de juny-), així com campanyes de 
visibilització i sensibilització contra la violència mascilsta o en favor del 
col·lectiu LGTBIX dirigides a la població en general. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

LIN000370: Serveis juvenils 

Promoció i impuls d'actuacions per a totes les persones joves de la ciutat, amb l'objectiu de 
garantir la igualtat d'oportunitats perquè les persones joves desenvolupin la seva autonomia 
personal i fomentar que participin en la vida pública de la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
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ACT001301: Oficina Jove del Maresme 

Descripció: L'Oficina Jove del Maresme-Sidral és un servei adreçat als joves de la ciutat 
que ofereix una sèrie de recursos i serveis d'orientació i d'informació per a 
facilitar l'accés a tot allò que sigui d'interès per aquest col·lectiu: servei 
d'informació juvenil, programa de Garantia Juvenil i oferta de formació en el 
lleure, entre d'altres. En aquest espai s'ofereix accés gratuït a internet i un 
espai de consulta autònoma als joves. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

ACT001306: Intervenció socioeducativa 

Descripció: Conjunt d'accions d'intervenció socioeducativa que es porten a terme en els 
equipaments de la xarxa d'espais joves de la ciutat així com intervenció en 
els espais públics i un programa per apropar als instituts informació sobre 
recursos i actuacions. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

ACT001310: Setmana de la Informació i l'Orientació Professional 

Descripció: Mostra de tots els recursos formatius que la ciutat ofereix després de l'etapa 
de formació d'escolarització obligatòria i informació per facilitar la presa de 
decisions i la tria. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

ACT002547: Espais Joves 

Descripció: Conjunt d'accions que es porten a terme als Espais Joves (ACT002547-Pla 
d'En Boet, ACT002572-La Llàntia, ACT002597-Cerdanyola, ACT002623-
Rodafonda-El Palau) destinades a joves entre 12 i 25 anys amb l'objectiu de 
donar suport a l'estudi, promoure la plena ciutadania i la igualtat 
d'oportunitats, donar a conèixer les iniciatives i opinions de les persones 
joves i promoure el seu desenvolupament personal. El servei funciona de 
dimarts a dissabte. 

Responsable: Agnès Cabot Navarro 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

51. Impulsar programes 
ocupacionals específicament 
per a joves amb convenis amb 
les empreses locals 

109 Desenvolupar el Pla Jove     



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 119 

53. Millorar la Xarxa d’Espais 
Joves tot analitzant les 
necessitats dels barris i posant 
al dia els equipaments i els 
espais d’estudi 

111 

Espai Jove de Rocafonda-El 
Palau-Escorxador. Decidir i 
projectar una nova ubicació 
definitiva de l'Espai Jove dins del 
districte Rocafonda-Palau-
Escorxador (2020-22) i cercar 
una solució prèvia pel seu 
trasllat provisional a unes 
instal·lacions més adequades a 
l'activitat (2020) 

    

55. Fomentar activitats 
culturals que permetin donar a 
conèixer els joves talents de la 
nostra ciutat i que serveixin 
com a element de cohesió 
interbarris, com ara mostres o 
concursos de creació cultural 
(curtmetratges, pintura, 
fotografia, etc.) 

112 
Crear un “carnet jove cultural” 
vinculat a la renda 

    

63. Garantir la igualtat d’accés 
a la informació i recursos de la 
ciutat per persones amb altres 
capacitats 

116 
Impulsar l’aprovació del 
reglament de polítiques de 
gènere interseccional 

    

119 

Desenvolupar campanyes 
públiques d’àmbit municipal que 
contribueixin a visibilitzar la 
diversitat afectivo-sexual i de 
gènere i a sensibilitzar la 
ciutadania contra la discriminació 
per motius d’orientació sexual, 
identitat de gènere i expressió de 
gènere 

    

65. Mataró lliure agressions 
sexistes i LGTBIfòbiques: 
volem una ciutat lliure de tota 
agressió i discriminació 
LGTBifòbica. Tolerància Zero 
amb les agressions i delictes 
d’odi. Visibilització de la 
presència i les aportacions de 
les dones i del col·lectiu LGTBI 
de Mataró en diferents àmbits 

      

67. Que Mataró esdevingui una 
ciutat referent d’atenció a les 
persones que es troben en 
situacions de vulnerabilitat per 
aspectes socials i/o de salut 
amb el Projecte “Mataró Ciutat 
Cuidadora” 
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Agència de suport i serveis a les entitats 

Dades del servei: 

Regidor: M. Luisa Merchán Cienfuegos       
Responsable del Servei: Xavier Febrer Claveras 
Adreça: C. JUAN SEBASTIAN ELCANO,    6 
Telèfon: +34 937022831 
Horari: Dilluns, de 9:00 a 18:30 h. i de dimarts a divendres, de 9:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Esdevenir el referent de les entitats sense ànim de lucre de la ciutat a l'ajuntament de Mataró 

 

Visió: 

Potenciar el concepte de participació ciutadana a través del món de l'associacionisme, la 
interacció de les entitats i la dinamització associativa a Mataró 

 

Objectius Estratègics: 

 Facilitar la constitució, l'assessorament i acompanyament de les entitats sense ànim de 
lucre de la ciutat, i la formació dels seus membres 

 Treballar amb el teixit associatiu dels diferents barris de la ciutat, perquè les entitats i 
associacions intereaccionin per assolir més fàcilment els seus objectius 

 Millorar la participació de la població en les entitats: fomentar la participació de la població 
en el teixit associatiu de la ciutat 

 Millorar la relació de les entitats amb l'Ajuntament, assessorant-les en els seus tràmits 
administratius. 

 Fomentar el voluntariat a la ciutat, ampliant el nombre de persones voluntàries i ajudant les 
entitats en la creació de programes de voluntariat 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 3 

Activitats Regulars 3 

Accions estratègiques 2 
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Pressupost          454.373,48 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9240-Administració Gral. Participació Ciutadana          382.142,94 

92400-Despeses de personal 1-Despeses personal          382.142,94 

 

 9243-Suport del teixit associatiu           72.230,54 

92431-Agència de suport a l'associacionisme 4-Transferències corrents           51.250,00 

92431-Agència de suport a l'associacionisme 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          17.500,00 

92433-Dinamització territorial 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           3.480,54 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000316: Agència de Suport a l'Associacionisme 

L'Agència de Suport a l'Associacionisme dóna suport i assessora les entitats i les associacions 
per tal que portin a terme activitat d'interès per a la ciutat, ajuda en la constitució d'associacions 
i les manté informades de tota la normativa i novetats que té efectes al tercer sector. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002455: Formació i assessorament a les entitats 

Descripció: Programació anual de diferents cursos formatius per a les entitats sense 
ànim de lucre de la ciutat en temes d'organització, funcionament intern, i 
difusió de les activitats. Així matiex, l'Agència ofereix diversos tipus 
d'assessorament per a entitats, des de la creació d'una associació, fins a 
resoldre dubtes de funcionament intern o tràmits a realitzar. 

Responsable: Xavier Febrer Claveras 

 

ACT002586: Promoció i difusió de les entitats i el voluntariat 

Descripció: L'Agència disposa de diferents eines per a la promoció i difusió de les 
entitats on destaquen el portal d'entitats (amb el directori d'entitats de la 
ciutat; notícies relacionades amb el món associatiu; agenda d'activitats que 
realitzen les entitats; llistat de recursos que l'Ajuntament posa a disposició de 
les entitats) i la Mostra d'Entitats de Mataró, de caràcter bianual. També 
disposa d'un Punt del Voluntariat, on es fomenta el voluntariat i s'orienta les 
persones interessades en realitzar voluntariat, es dóna suport en la creació 
de projectes de voluntariat i en la difusió de les seves crides de voluntariat. 
També s'elabora una campanya de promoció del voluntariat, amb una 
programació d'activitats organitzada conjuntament amb diverses entitats de 
voluntariat, i s'organitza la Festa del Voluntariat en el marc del dia 
Internacional del Voluntariat. 

Responsable: Xavier Febrer Claveras 

 

LIN000322: Projectes territorials 

Projectes de dinamització del teixit associatiu del territori 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001372: Dinamització territorial 

Descripció: El Servei, a través del personal tècnic al territori, esdevé un referent per a 
totes les entitats i associacions dels diferents barris de la ciutat, amb qui 
estableix relacions de col·laboració i proximitat i ofereix un suport en el seu 
funcionament i en el desenvolupament de projectes. Per dur a terme aquesta 
activitat, es dota d'instruments de participació com les taules i mostres 
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d'entitats de Cerdanyola i Rocafonda, el Palau i l'Escorxador, la mostra 
intercultural i el festival cultural de Cerdanyola, les taules de treball dels 
plans integrals així com d'exercir la secretaria dels consells de participació 
territorials 

Responsable: Xavier Febrer Claveras 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

7. Un govern més proper i atent 
a les necessitats i problemes 
de la ciutadania, i més obert a 
les solucions de gestió eficaç i 
eficient dels assumptes 
públics necessita una forma de 
governar relacional, més 
oberta, per entendre i 
col·laborar amb les solucions 
que la societat crea per a 
millorar les seves condicions 
de vida. Aquesta exigència 
requereix un model de gestió 
basat en el permanent diàleg 
amb la societat i l'impuls 
d'accions positives adreçades 
a establir formes diverses de 
col·laboració i coproducció de 
polítiques públiques 

20 

Consolidar el projecte Fem 
Mataró, com a instrument 
d'incentivació i promoció de 
respostes als reptes que 
presenta la ciutat en l'àmbit 
estratègic, i d'impuls de projectes 
i iniciatives d'interès social-
col·lectiu 

    

10. Treballar per enfortir el 
teixit associatiu, sent 
permeable i receptiu a les 
noves iniciatives i recolzant a 
les entitats vives de la ciutat. 
Impulsar les iniciatives 
relacionades amb la innovació 
social 

24 
Nou projecte d'Agència de Suport 
i Serveis a les Entitats 
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Oficina de barris 

Dades del servei: 

Regidor: M. Luisa Merchán Cienfuegos       
Responsable del Servei: - 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582497 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 

 
 

Pressupost          111.440,58 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2317-Atenció nova ciutadania          111.440,58 

23170-Despeses de personal 1-Despeses personal           41.692,00 

23172-Convivència i sensibilització 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          69.748,58 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000368: Plans integrals de barris 

Els Plans d'Actuació Integral són un instrument d'intervenció i de millora de diferents àmbits als 
barris, una eina de futur a anys vista. Aquests plans es desenvolupen a partir d'una definició 
d'eixos i línies a intervenir elaborats a partir d'una diagnosi compartida, i que poden ser revisats 
durant la vida del mateix, i on la participació de veïns i veïnes és un element clau. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001386: Programa de suport a les comunitats de veïns 

Descripció: Accions destinades a l'orientació i l'acompanyament a comunitats de veïns 
en l'àmbit de la resolució de conflictes i les relacions veïnal, i en l'àmbit de la 
Llei de Propietat Horitzontal. 

Responsable: Jordi Merino Noé 

 

ACT002495: Millora de barris incloses en plans integrals 

Descripció: Els Plans d'Actuació Integral de Cerdanyola  i de Rocafonda-El Palau-
Escorxador són els dos plans integrals actualment vigents. Aquesta activitat 
inclou les millores que s'incorporen en els plans integrals. 

Responsable: Jordi Merino Noé 
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ÀREA DE QUALITAT URBANA 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera, Elizabet Ruiz Moreno, M. Luisa Merchán Cienfuegos, 
Francesc Xavier Gomar Martín, José Antonio Ricis Saavedra, Anna Villarreal Pascual 
Responsable del Servei: Carlos García Oquillas 
Adreça: PL. GRANOLLERS,  11 
Telèfon: +34 937582333 
Horari: De dilluns a diumenge, de 00,00 a 24,00 h. 
 

Missió: 

L'Àrea de Gestió de l'Espai Públic de l'Ajuntament de Mataró és una organització que treballa 
per a aconseguir un espai públic més sostenible i connectat, segur i de qualitat per millorar la 
cohesió social, la qualitat de vida de la ciutadania i facilitar el desenvolupament sostenible de 
Mataró. Mitjançant l'optimització de les actuacions municipals relacionades amb les activitats de 
la ciutadania a la via pública: seguretat ciutadana, prevenció de sinistres, planificació i gestió de 
la mobilitat de vehicles i vianants, la regulació d'activitats privades; la qualitat de l'espai públic i 
dels equipaments municipals. 

 

Pressupost          220.470,45 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat          140.483,92 

13010-Despeses de personal 1-Despeses personal          140.483,92 

 

 1322-Seguretat ciutadana i civisme           18.003,61 

13224-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          18.003,61 

 

 9200-Administració general           61.982,92 

92000-Retribucions de personal 1-Despeses personal           61.982,92 
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Servei d'Assessorament i Gestió (Àrea Qualitat Urbana) 

Dades del servei: 

Regidor: Miquel Àngel Vadell Torres, M. Luisa Merchán Cienfuegos, Laura Seijo Elvira 
Responsable del Servei: Victòria Costa Coto 
Adreça: PL. GRANOLLERS,  11 
Telèfon: +34 937582348 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Realitzar l'assessorament jurídic i econòmic, la gestió i tramitació administrativa en el respectiu 
àmbit competencial. 

 

Visió: 

Fer que el Servei es caracteritzi per la seva adaptació als canvis normatius i tecnològics 
constants, als efectes de poder donar la millor resposta a les demandes internes dels Serveis 
de l'Àrea i de la ciutadania. 

 

Objectius Estratègics: 

 Incrementar l'eficàcia, l'agilitat procedimental, la transparència en la gestió  i l'optimització 
dels recursos pressupostaris, materials i personals. 

 Potenciar i millorar la qualitat de la informació i comunicació amb els ciutadans i ciutadanes 

 La millora contínua per a un espai públic de qualitat 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 
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Pressupost          966.756,92 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat          947.874,89 

13010-Despeses de personal 1-Despeses personal          947.874,89 

 

 1322-Seguretat ciutadana i civisme            6.147,00 

13223-Policia administrativa i assistencial 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           6.147,00 

 

 9202-Gestió dels recursos humans           12.735,03 

92020-Despeses de personal 1-Despeses personal           12.735,03 

 

 9204-Serveis Jurídics                0,00 

92040-Despeses de personal 1-Despeses personal                0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000360: Assessorament i Gestió (Àrea Qualitat Urbana) 

Suport jurídic-administratiu de l'Àrea de Qualitat Urbana 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002613: Administració general Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil 

Descripció: Tramitació administrativa d'expedients; gestió, control i seguiment 
pressupostari; atenció i gestió de peticions i queixes 

Responsable: Victòria Costa Coto 

 

ACT002641: Suport a l'activitat de qualitat urbana 

Descripció: Assessorament jurídic de l'Àrea de Qualitat Urbana 

Responsable: Victòria Costa Coto 
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Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera, Elizabet Ruiz Moreno, Francesc Xavier Gomar Martín, 
José Antonio Ricis Saavedra 

Responsable del Servei: Lluís Gibert Fortuny 
Adreça: C. DE COMADARAN,  1 
Telèfon: +34 937582444 
Horari: De dilluns a divendres, de 07,30 a 15,00 h. 
 

Missió: 

Dirigir l'estratègia de les polítiques de manteniment i de noves inversions públiques de Mataró 

 

Visió: 

Assolir una major vinculació amb la resta de l'organització i tenir més capacitat tècnica i de 
resposta a les noves demandes 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques 2 

 

Pressupost           92.629,40 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres                0,00 

15301-Altres despeses de vies públiques 6-Inversions reals                0,00 

 

 9200-Administració general           92.629,40 

92000-Retribucions de personal 1-Despeses personal           92.629,40 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000358: 
Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai 
públic 

- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002539: Administració i gestió de la Direcció de Transició ecològica, sostenibilitat i 
espai públic 

Descripció: Tramitació administrativa, gestió, control i seguiment pressupostari 

Responsable: Lluís Gibert Fortuny 

 

ACT002593: Cementiri 

Descripció: - 

Responsable: Lluís Gibert Fortuny 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

17. Abaratir els costos dels 
serveis funeraris, amb una 
millora de qualitat i 
accessibilitat 

37 
Modificar l’ordenança de serveis 
funeraris (en curs) per facilitar la 
pluralitat d’operadors del servei 

    

38 
Estudiar la creació d’una 
funerària municipal a Mataró. 

    

 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 132 

Servei de Desenvolupament Sostenible 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar Martín       
Responsable del Servei: - 
Adreça: PG. DE L'ORFEO MATARONI,  15 
Telèfon: +34 937582215 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. i dijous també de 17,00 a 21,00 h. 
 

Missió: 

Definir, implementar i avaluar les polítiques del seu àmbit d'actuació, a partir dels objectius 
fixats pel Govern municipal i el/la regidor/a competent, seguint els procediments establerts per 
l'Ajuntament de Mataró i per la legislació vigent. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 3 

TOTAL ACTIVITATS 4 

Activitats Regulars 4 

Accions estratègiques 6 
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Pressupost        3.741.731,44 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat           68.200,00 

13011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          68.200,00 

 

 1341-Mobilitat urbana i sostenible           54.500,00 

13411-Xarxa viària 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          54.500,00 

 

 1501-Administració gral. Urbanisme           20.400,00 

15011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          20.400,00 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres           31.300,00 

15302-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          31.300,00 

 

 1651-Enllumenat          750.000,00 

16512-Enllumenat públic 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         750.000,00 

 

 1700-Administració general del medi ambient          252.257,06 

17000-Despeses de personal 1-Despeses personal          252.257,06 

 

 1711-Jardineria i zones verdes          107.000,00 

17113-Jardineria 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         107.000,00 

 

 1712-Edificis, instal·lacions i elements de suport            5.350,00 

17121-Despeses de funcionament i altres 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           5.350,00 

 

 1722-Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21           85.220,00 

17221-Serveis mediambientals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          66.500,00 
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17221-Serveis mediambientals 6-Inversions reals           15.620,00 

17221-Serveis mediambientals 4-Transferències corrents            3.100,00 

 

 1724-Espais naturals            7.600,00 

17241-Platges 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           7.600,00 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres           52.100,00 

23101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          52.100,00 

 

 2311-Atenció a la infància            3.100,00 

23116-EAIA 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           3.100,00 

 

 2312-Atenció a la gent gran           48.600,00 

23121-Casals de gent gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          48.600,00 

 

 2314-Promoció social            5.600,00 

23145-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           5.600,00 

 

 2315-Atenció a joves           24.200,00 

23153-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          24.200,00 

 

 2410-Administració general de l'ocupació           26.000,00 

24101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          26.000,00 

 

 3231-Escoles bressol           77.200,00 

32312-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          77.200,00 

 

 3232-Escoles infantil i primària          508.000,00 

32320-Edificis, instal i elements de suport 
d'escoles 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         508.000,00 

 

 3241-Educació secundària obligatòria i postobligatòria           45.100,00 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 135 

32410-Institut Miquel Biada 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          45.100,00 

 

 3242-Centres de Formació d'Adults           36.000,00 

32422-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          36.000,00 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals           27.700,00 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          27.700,00 

 

 3321-Biblioteques públiques          112.479,38 

33211-Activitats foment lectura 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         112.479,38 

 

 3331-Activitat museística           34.600,00 

33316-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          34.600,00 

 

 3333-Arts escèniques           41.375,00 

33334-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          41.375,00 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni            9.700,00 

33613-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           9.700,00 

 

 3401-Administració general            4.600,00 

34011-Despeses generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           4.600,00 

 

 3421-Edificis, instal. i elements de suport          359.500,00 

34211-Gestió directa 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         167.500,00 

34212-Gestió indirecta 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         192.000,00 

 

 3422-Piscina municipal          107.500,00 

34222-Instal·lació piscina 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         107.500,00 

 

 4252-Sostenibilitat energètica i econòmica          500.000,00 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 136 

42521-Sostenibilitat energètica 6-Inversions reals          500.000,00 

 

 4311-Fires              350,00 

43111-Fires monogràfiques 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             200,00 

43113-Fira d'atraccions 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             150,00 

 

 4312-Mercats, proveïments i llotges           58.500,00 

43124-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          58.500,00 

 

 9207-Edificis, instal. i elements de suport          116.700,00 

92071-Edificis serveis generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         116.700,00 

 

 9244-Xarxa d'equipaments          161.000,00 

92447-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport. 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         161.000,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000223: Gestió energètica 

Seguiment, control i propostes de millora del consum energètic municipal 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002626: Gestió energètica municipal 

Descripció: Seguiment del consum energètic dels equipaments municipals; elaboració 
de certificats; recerca de dades i d'indicadors; elaboració de propostes per a 
la reducció del consum energètic municipal. 

Responsable: Jordi Payà Rovira 

 

LIN000225: Control del medi i qualitat urbana 

Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) i qualitat ambiental urbana 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002557: Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima 

Descripció: Seguiment i avaluació del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC). 

Responsable: Lluïsa Boatell Boba 

 

ACT002587: Qualitat ambiental urbana 

Descripció: Recerca de dades i indicadors ambientals; elaboració d'informes de qualitat 
de l'aigua de les platges; mesura d'els nivells de radiació electromagnètica; 
elaboració del mapa de soroll del municipi. 

Responsable: Francisco Gómez Moreno 

 

LIN000359: Sensibilització en sostenibilitat 

Difusió, comunicació, sensibilització i participació en sostenibilitat 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002612: Sensibilització ambiental 

Descripció: Formació per al bon ús de l'energia; programació d'activitats a la Casa 
Capell; difusió de projectes sostenibles; sensibilització, asessorament i 
suport tècnic en sostenibilitat; Consell Municipal de Medi Ambient i 
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Sostenibilitat. 

Responsable: Lluïsa Boatell Boba 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

19. Contribuir a accelerar el 
canvi de model energètic des de 
la mateixa administració per 
donar resposta a la situació 
d’emergència climàtica. Amb 
dos objectius: 1) Promoure 
l’eficiència i la generació 
d’energia renovable al conjunt 
del parc immobiliari de 
l’ajuntament (energia neta i de 
proximitat). 2) Assessorament i 
acompanyament a la ciutadania 
per a combatre la pobresa 
energètica 

42 
Definir una estratègica de ciutat 
per a la implantació d’una 
comunitat energètica a Mataró 

    

43 

Projecte pilot de Comunitat 
Energètica per presentar a 
convocatòries subvenció. 
Instal·lació de plaques 
fotovoltaiques a equipaments 
municipals (autoconsum a 
equipaments i creació d'un fons 
per combatre la pobresa 
energètica 

    

44 
Creació de l'Oficina de Transició 
Energètica 

    

21. Garantir i protegir espais 
lliures que envolten la ciutat per 
garantir la biodiversitat. Fent de 
Mataró un referent de ciutat 
mediterrània 

50 Conservació de l'alguer     

23. Vetllar pel control de la 
qualitat de l’aire atès el seu 
impacte nociu sobre la salut, 
amb el control de les emissions 
industrials i de la gestió dels 
seus residus, entre d’altres. A 
més, apostar pel transport 
públic i altres formes de 
mobilitat que contribueixin a 
disminuir el trànsit rodat amb 
aquest objectiu 

      

26. Apostar per un model de 
desenvolupament econòmic 
més innovador, més competitiu 
i sostenible; mitjançant un ús 
eficient dels recursos naturals i 
la reducció de la generació de 
residus. Alineada amb els 
compromisos de l'Agenda 2030 
i l'Agenda Urbana 

56 

Col·laborar en projecte del Parc 
d’Economia Circular de Mataró - 
Maresme, al polígon Mata-
Rocafonda 

    

57 

Elaborar un Pla d'Economia 
Circular de Mataró com a 
continuació dels treballs fets 
durant 2018-19 
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Servei de Mobilitat 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Lidia Pérez Sánchez 
Adreça: PL. GRANOLLERS,  11 
Telèfon: +34 937582211 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Organitzar i gestionar les polítiques de mobilitat orientades a facilitar una adequada convivència 
entre vehicles i vianants, mitjançant l'ordenació dels diferents medis de transport, sistemes de 
control del tràfic i permisos d'ocupació de la via pública. 

 

Visió: 

Aconseguirem, des de la perspectiva de la mobilitat, que Mataró sigui una ciutat ben 
organitzada i amable per a la ciutadania, baix els principis de racionalitat, eficiència i prioritat 
per a les persones. 

 

Objectius Estratègics: 

 Aconseguir la coexistència dels diferents modes de transport amb criteris de mobilitat 
sostenible, segura, eficient, equitativa i inclusiva, fins arribar a l'equilibri. 

 Promoure i prioritzar el transport públic com a principal mode de mobilitat eficaç, 
ambientalment sostenible, territorialment accessible i socialment cohesionador. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 4 

Activitats Regulars 4 

Accions estratègiques 2 
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Pressupost        5.378.158,25 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1341-Mobilitat urbana i sostenible        1.480.622,62 

13410-Despeses de personal 1-Despeses personal          357.284,14 

13411-Xarxa viària 6-Inversions reals        1.093.338,48 

13411-Xarxa viària 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          30.000,00 

 

 4411-Transport col·lectiu urbà de viatgers        3.897.535,63 

44111-Transport col·lectiu urbà de viatgers 4-Transferències corrents        3.883.135,63 

44111-Transport col·lectiu urbà de viatgers 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          14.400,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000184: Mobilitat urbana i sostenible 

Gestió dels serveis de transport col·lectiu i promoció del transport públic 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002600: Gestió de la mobilitat 

Descripció: Planificació i organització d'activitats per a la promoció del transport públic. 
Autorització i control del servei municipal de taxi. 

Responsable: Lidia Pérez Sánchez 

 

ACT002601: Gestió de la infraestructura de la mobilitat 

Descripció: Autorització d'ocupacions de la via pública i talls de carrer; Autorització de 
llicències de guals i estacionaments; Gestió de zones d'estacionament 
regulat; Consell de Mobilitat 

Responsable: Lidia Pérez Sánchez 

 

LIN000221: Transport col·lectiu urbà de viatgers 

Gestió dels serveis de transport col·lectiu i promoció del transport públic 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000400: Gestió del servei Mataró Bus 

Descripció: El Servei de Mobilitat gestiona i supervisa la prestació del servei Mataró Bus 
per part de l'empresa concessionària. 

Responsable: Lidia Pérez Sánchez 

 

ACT002614: Altres serveis de transport col·lectiu i promoció del transport públic 

Descripció: Gestió de la xarxa semafòrica; Gestió del mobiliari urbà vinculat al transport 
públic; Gestió de la senyalització viària; Adequació de mesures per a la 
seguretat del trànsit a la xarxa viària; Gestió de la mobilitat en bicicleta; 
Gestió de càmeres de control del trànsit. 

Responsable: Lidia Pérez Sánchez 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

20. Treballar un model de 
mobilitat col·lectiu més 
sostenible, eficient, segur, 
saludable i equitatiu; amb 
mesures encaminades a donar 
més protagonisme als 
vianants i als ciclistes, a 
fomentar l’ús del transport 
públic col·lectiu i a reduir l’ús 
del vehicle privat, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat 
de la ciutat, la seguretat viària 
i l’eficiència del conjunt del 
sistema de mobilitat 

46 
Aprovar definitivament el Pla de 
Mobilitat i el seu 
desenvolupament 

    

48 
Millorar el servei de Mataró Bus i 
comptar amb un nou contracte de 
transport públic a partir del 2021 
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Servei d'Espais Públics 

Dades del servei: 

Regidor: Francesc Xavier Gomar Martín, José Antonio Ricis Saavedra    
Responsable del Servei: Joan Campmajó Sebastià 
Adreça: C. DE COMADARAN,  1 
Telèfon: +34 937582444 
Horari: De dilluns a divendres, de 07,30 a 15,00 h. 
 

Missió: 

Organitzar i realitzar les actuacions de manteniment de les infraestructures i altres elements 
que composen l'espai públic municipal, d'acord amb les polítiques establertes, per tal d'allargar 
la seva vida útil i satisfer les expectatives dels ciutadans 

 

Visió: 

Esdevenir un referent en el món local sobre la gestió de tots els elements que composen l'espai 
públic. 

 

Objectius Estratègics: 

 Oferir un servei de recollida de residus accessible als usuaris 

 Assolir uns nivells adequats de recollida selectiva 

 Oferir un servei de qualitat als ciutadans 

 Oferir un model de gestió de qualitat 

 Disposar dels recursos adequats 

 Oferir una ràtio de verd urbà per habitant de qualitat 

 Promoure un ús eficient de l'aigua en el verd urbà 

 Oferir una ràtio d'arbrat viari per habitant de qualitat 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 3 

TOTAL ACTIVITATS 19 

Activitats Regulars 19 

Accions estratègiques 7 
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Pressupost       22.866.888,83 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1342-Aparcaments                0,00 

13421-Aparcaments 6-Inversions reals                0,00 

 

 1511-Urbanisme           33.705,06 

15110-Despeses de personal 1-Despeses personal           33.705,06 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres        2.239.699,02 

15300-Despeses de personal 1-Despeses personal        1.509.464,40 

15301-Altres despeses de vies públiques 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         230.234,62 

15301-Altres despeses de vies públiques 6-Inversions reals          500.000,00 

 

 1532-Pavimentació de les vies públiques          936.750,54 

15321-Pavimentació de les vies públiques 1-Despeses personal          199.231,79 

15321-Pavimentació de les vies públiques 6-Inversions reals          737.518,75 

 

 1611-Xarxa d'aigua i clavegueram                0,00 

16111-Xarxa d'aigua i clavegueram 6-Inversions reals                0,00 

 

 1621-Recollida de residus        5.979.269,50 

16211-Recollida brossa convencional 6-Inversions reals          840.657,24 

16211-Recollida brossa convencional 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

       3.046.683,42 

16212-Recollida matèria orgànica 6-Inversions reals           82.790,35 

16212-Recollida matèria orgànica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         392.962,40 

16213-Recollida voluminosos 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         405.417,25 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 145 

16213-Recollida voluminosos 6-Inversions reals           20.594,02 

16214-Recollides selectives 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         848.967,42 

16214-Recollides selectives 6-Inversions reals          312.965,09 

16215-Recollida de mercats 6-Inversions reals              948,83 

16215-Recollida de mercats 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          27.283,48 

16216-Altres recollides 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 1622-Gestió de residus sòlids urbans          384.996,40 

16220-Despeses de personal 1-Despeses personal           50.664,42 

16221-Gestió de les deixalleries 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         299.860,90 

16222-Control de qualitat brossa i neteja viària 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          34.471,08 

 

 1623-Tractament de residus        3.280.241,21 

16231-Tractament brossa conjunta al Consorci 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

       2.597.757,48 

16232-Tractament matèria orgànica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         425.837,10 

16233-Tractament residus voluminosos 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         208.270,94 

16234-Tractament de residus de les 
deixalleries 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          48.375,69 

 

 1631-Neteja viària        4.114.337,69 

16311-Neteja viària 6-Inversions reals          282.652,88 

16311-Neteja viària 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

       3.831.684,81 

 

 1651-Enllumenat        2.560.701,13 

16510-Despeses de personal 1-Despeses personal           57.335,06 

16512-Enllumenat públic 4-Transferències corrents            9.500,00 

16512-Enllumenat públic 6-Inversions reals        1.812.400,73 
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16512-Enllumenat públic 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         681.465,34 

 

 1711-Jardineria i zones verdes        2.345.785,20 

17110-Despeses de personal 1-Despeses personal          947.323,74 

17111-Actuacions de millora 6-Inversions reals          360.000,00 

17112-Viver municipal 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

17113-Jardineria 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

       1.038.461,46 

 

 1712-Edificis, instal·lacions i elements de suport                0,00 

17121-Despeses de funcionament i altres 6-Inversions reals                0,00 

 

 1724-Espais naturals          288.791,87 

17241-Platges 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         224.720,57 

17241-Platges 6-Inversions reals           16.930,09 

17242-Altres espais naturals 6-Inversions reals                0,00 

17242-Altres espais naturals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          47.141,21 

 

 3232-Escoles infantil i primària                0,00 

32321-Actuacions de millora a les escoles 6-Inversions reals                0,00 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni                0,00 

33615-Patrimoni 6-Inversions reals                0,00 

 

 3413-Esport de lleure                0,00 

34131-Activitat física gent gran 6-Inversions reals                0,00 

34133-Material de lleure al carrer 6-Inversions reals                0,00 

34137-Esport Front Marítim 6-Inversions reals                0,00 
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 4321-Promoció de la ciutat                0,00 

43216-Projectes transversals Promoció de 
Ciutat 

6-Inversions reals                0,00 

 

 4337-Industrialització          702.611,21 

43371-Industrialització 6-Inversions reals          702.611,21 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000341: Suport logístic 

Suport logístic per a trasllats, muntatges... 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001821: Suport logístic de magatzem i trasllats 

Descripció: Suport logístic d'emmagatzematge, trasllats i muntatge de diferents 
elements: mobiliari urbà, tarimes per a actes públics, taules, cadires, meses 
electorals, tanques... 

Responsable: Joan Campmajó Sebastià 

 

LIN000361: Manteniment de l'espai públic 

Servei de manteniment: de la jardineria de parcs i places, de l'arbrat viari, dels solars municipal 
i dels espais naturals; dels paviments, el mobiliari urbà i escultures; de l'enllumenat; i dels 
espais naturals de la ciutat 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000439: Manteniment del paviment 

Descripció: Actuacions de manteniment dels paviments urbans i vies públiques. 

Responsable: Eva Mota Perellón 

 

ACT000444: Manteniment del mobiliari urbà 

Descripció: Actuacions destinades al manteniment del mobiliari urbà i els diferents 
monuments i elements escultòrics ubicats a espais públics de la ciutat. 

Responsable: Ferran Aparicio Ibáñez 

 

ACT000959: Manteniment dels espais naturals 

Descripció: Garantir el manteniment dels espais naturals de la ciutat, boscos municipals, 
rieres, etc. mitjançant el control i la gestió del contracte de serveis extern i la 
realització dels treballs de manteniment amb el personal propi de la secció 
de jardineria. 

Responsable: Joan Carbonell Angelats 

 

ACT000971: Manteniment de l'enllumenat públic 
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Descripció: Manteniment integral de l'enllumenat públic de la ciutat mitjançant el control i 
la gestió del contracte de serveis, així com la redacció dels projectes de 
renovació de les instal·lacions. 

Responsable: Joan Campmajó Sebastià 

 

ACT002476: Manteniment de jardineria i zones verdes 

Descripció: Actuacions de neteja i manteniment dels espais públics enjardinats i zones 
verdes. Manteniment de l'arbrat en espais públics mitjançant actuacions de 
poda, replantada i tractaments fitosanitaris. 

Responsable: Joan Carbonell Angelats 

 

ACT002515: Manteniment de solars 

Descripció: Servei de manteniment de solars buits 

Responsable: Joan Campmajó Sebastià 

 

LIN000362: Recollida i tractament de residus i neteja viària 

Servei de recollida domiciliaria i comercials de les cinc fraccions de residus -orgànic,rebuig, 
envasos, vidre i cartró- i voluminosos. Servei de neteja viària i de platges de la ciutat 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000432: Neteja de platges 

Descripció: Manteniment i neteja de les zones de platges de la ciutat per tal de garantir 
l'ús adequat de l'espai públic durant les diferents temporades de l'any. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT000956: Recollida de la fracció rebuig 

Descripció: Servei de recollida dels residus (contenidor gris) que no poden ser 
classificats en els contenidors de selectiva. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT000963: Gestió de residus sòlids urbans 

Descripció: Servei de recollida i tractament dels residus a través de les deixalleries fixes i 
mòbils. 

Responsable: Albert Galán Pineda 
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ACT000965: Recollida de la matèria orgànica 

Descripció: Servei de recollida dels residus de matèria orgànica. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT000968: Neteja viària i control de qualitat 

Descripció: Servei de neteja de tota la xarxa viària de la ciutat i de les urbanitzacions 
traspassades a l'Ajuntament mitjançant el control i la gestió de la concessió 
d'aquests serveis. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT000972: Recollida selectiva de residus urbans 

Descripció: Servei de recollida selectiva dels residus sòlids urbans de caràcter domèstic 
generats a la ciutat mitjançant el control i la gestió del concessionari del 
servei, així com la recollida de les fraccions assimilables del comerç. 

Responsable: Joan Campmajó Sebastià 

 

ACT000976: Neteja i recollida de residus als mercats 

Descripció: Servei de recollida dels residus generats per l'activitat dels mercats 
sedentaris i ambulants i neteja dels espais públics on es desenvolupa 
l'activitat. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT000983: Recollida de voluminosos 

Descripció: Servei de recollida de voluminosos a la via pública per al seu tractament i 
valoració ambiental. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT002462: Tractament de selectives 

Descripció: Servei de tractament dels residus sòlids urbans de caràcter domèstic 
generats a la ciutat mitjançant el control i la gestió del concessionari del 
servei, així com el tractament de les fraccions assimilables del comerç. 

Responsable: Joan Campmajó Sebastià 

 

ACT002505: Tractament de la brossa conjunta al Consorci 

Descripció: Servei de tractament de la brossa conjunta al Consorci 
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Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT002506: Tractament de la matèria orgànica 

Descripció: Servei de tractament dels residus de matèria orgànica. 

Responsable: Albert Galán Pineda 

 

ACT002605: Tractament de voluminosos 

Descripció: Servei de tractament de voluminosos a la via pública 

Responsable: Albert Galán Pineda 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

19. Contribuir a accelerar el 
canvi de model energètic des 
de la mateixa administració per 
donar resposta a la situació 
d’emergència climàtica. Amb 
dos objectius: 1) Promoure 
l’eficiència i la generació 
d’energia renovable al conjunt 
del parc immobiliari de 
l’ajuntament (energia neta i de 
proximitat). 2) Assessorament i 
acompanyament a la ciutadania 
per a combatre la pobresa 
energètica 

45 

Continuar implementant el Pla 
d’enllumenat públic per reduir 
emissions de CO2 i fer-lo més 
eficient energèticament 

    

21. Garantir i protegir espais 
lliures que envolten la ciutat 
per garantir la biodiversitat. 
Fent de Mataró un referent de 
ciutat mediterrània 

51 
Netejar, mantenir i senyalitzar les 
rieres 

    

25. Incrementar les zones de 
verd urbà de la ciutat i reduir 
els efectes del canvi climàtic 

54 Redactar un pla de zones verdes     

55 
Elaborar un catàleg d'espècies 
vegetals adaptat a les nostres 
condicions climàtiques 

    

28. Millorar espais públics a 
tota la ciutat i la connexió entre 
els barris 

61 
Reeditar anualment el Pla 
d’asfaltat i reparació de voreres 

    

62 
Executar el Pla d’enllumenat 
públic 

    

29. Destinar els recursos 
necessaris per la neteja, gestió 
i recollida de residus per 
mantenir la ciutat neta, 
incrementant el percentatge de 
reciclatge i treballant per a la 
reducció i reutilització dels 
residus 

65 

Posar en marxa el nou contracte 
de neteja viària i recollida de 
residus que millori el servei i 
s’adeqüi millor a les necessitats 
de la ciutat 

    

 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 153 

Servei d'Equipaments Municipals 

Dades del servei: 

Regidor: Elizabet Ruiz Moreno       
Responsable del Servei: Marisol Carrillo Muñoz 
Adreça: C. DE COMADARAN,  1 
Telèfon: +34 937582444 
Horari: De dilluns a divendres, de 07,30 a 15,00 h. 
 

Missió: 

Organitzar i gestionar les polítiques de manteniment i millora dels equipaments municipals, 
aplicant les actuacions normatives, preventives i correctives corresponents, d'acord amb criteris 
d'eficàcia, eficiència i qualitat. 

 

Visió: 

Tenir tots els equipaments municipals amb les màximes garanties de seguretat i de confort amb 
criteris de sostenibilitat. 

 

Objectius Estratègics: 

 Registrar l'inventari de tota la informació dels edificis i equipaments actuals 

 Diagnosticar les necessitats a cobrir i planificar les actuacions a realitzar en base a la 
diagnosi per adequar, optimitzar i/o millorar els edificis i equipaments actuals 

 Definir les actuacions relacionades amb els equipaments i realitzar nous projectes en base a 
les noves prioritats 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 3 

Activitats Regulars 3 

Accions estratègiques 5 
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Pressupost        7.345.680,32 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1322-Seguretat ciutadana i civisme                0,00 

13224-Edificis, instal.lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres          236.484,00 

15300-Despeses de personal 1-Despeses personal          236.484,00 

 

 2312-Atenció a la gent gran          100.000,00 

23121-Casals de gent gran 6-Inversions reals          100.000,00 

 

 2313-At.persones dependència i accessib.universal                0,00 

23133-Inversió edificis, instal·lacions i 
elements de suport  

6-Inversions reals                0,00 

 

 2314-Promoció social                0,00 

23141-Centre d'acollida 6-Inversions reals                0,00 

 

 2315-Atenció a joves                0,00 

23153-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals                0,00 

 

 2410-Administració general de l'ocupació           25.226,90 

24101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          25.226,90 

 

 3111-Protecció de la salut ambiental          100.000,00 

31111-Sanitat ambiental 6-Inversions reals          100.000,00 

 

 3200-Planificació i administració          361.391,74 

32000-Despeses generals 1-Despeses personal          159.059,76 
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32003-Inversió en equipaments 6-Inversions reals          202.331,98 

 

 3231-Escoles bressol           73.659,75 

32312-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals                0,00 

32312-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          73.659,75 

 

 3232-Escoles infantil i primària          478.494,23 

32320-Edificis, instal i elements de suport 
d'escoles 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         478.494,23 

32321-Actuacions de millora a les escoles 6-Inversions reals                0,00 

 

 3233-Escola Municipal de Música de Mataró                0,00 

32330-Escola Municipal de Música de Mataró 6-Inversions reals                0,00 

 

 3241-Educació secundària obligatòria i postobligatòria           47.199,94 

32410-Institut Miquel Biada 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          47.199,94 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals        1.076.786,73 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals          910.747,19 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         166.039,54 

 

 3321-Biblioteques públiques                0,00 

33211-Activitats foment lectura 6-Inversions reals                0,00 

33213-Activitats Biblioteca Pompeu Fabra 6-Inversions reals                0,00 

 

 3331-Activitat museística                0,00 

33311-Exposicions Museu de Mataró 6-Inversions reals                0,00 

33316-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 

 

 3333-Arts escèniques          475.000,00 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 156 

33334-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals          475.000,00 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni          177.586,01 

33611-Arqueologia 6-Inversions reals                0,00 

33613-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals          177.586,01 

 

 3421-Edificis, instal. i elements de suport        1.276.939,24 

34211-Gestió directa 6-Inversions reals          250.000,00 

34212-Gestió indirecta 6-Inversions reals          450.000,00 

34213-Tots els equipaments esportius 6-Inversions reals          350.000,00 

34213-Tots els equipaments esportius 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         226.939,24 

 

 4251-Fotovoltàiques          187.652,63 

42510-Fotovoltàiques 6-Inversions reals          187.652,63 

 

 4312-Mercats, proveïments i llotges           36.893,40 

43121-Plaça de Cuba 6-Inversions reals                0,00 

43122-Plaça Gran 6-Inversions reals                0,00 

43124-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          36.893,40 

 

 4314-Comerç urbà        1.000.000,00 

43141-Projectes comercials consolidats 6-Inversions reals        1.000.000,00 

 

 9200-Administració general          169.628,14 

92000-Retribucions de personal 1-Despeses personal          169.628,14 

 

 9207-Edificis, instal. i elements de suport          540.773,39 

92071-Edificis serveis generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         540.773,39 
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92071-Edificis serveis generals 6-Inversions reals                0,00 

 

 9243-Suport del teixit associatiu                0,00 

92431-Agència de suport a l'associacionisme 6-Inversions reals                0,00 

 

 9244-Xarxa d'equipaments          100.000,00 

92447-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport. 

6-Inversions reals          100.000,00 

 

 9251-Atenció al ciutadà          881.964,22 

92511-Canal presencial 6-Inversions reals          881.964,22 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000201: Construcció i millora d'equipaments 

Redactar estudis i projectes d'obres i dirigir-ne la seva execució. Informar dels projectes d'obres 
d'edificació d'equipaments públics promoguts per altres Administracions que hagi de mantenir 
l'Ajuntament. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002570: Elaboració i direcció de projectes de manteniment, reforma o d'obra nova 

Descripció: Realitzar o coordinar la redacció de tota la documentació tècnica relativa als 
projectes d'obra, de manteniment i de reforma. Control tècnic i econòmic de 
l'execució de les obres. 

Responsable: Marisol Carrillo Muñoz 

 

LIN000219: Manteniment dels edificis i equipaments municipals 

Mantenir l'inventari dels edificis i instal·lacions municipals, elaborar plans de manteniment i 
realitzar les accions de manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels equipaments 
municipals. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002542: Manteniment dels edificis i equipaments municipals 

Descripció: Coneixement de l'estat de conservació i del compliment de les diferents 
normatives tècniques de tots els edificis municipals. Redacció i control 
d'execució dels diferents Plans i Plecs tècnics de manteniment. 

Responsable: Marisol Carrillo Muñoz 

 

ACT002592: Manteniment dels edificis sense ús 

Descripció: Manteniment de l'estat de conservació i compliment de les diferents 
normatives tècniques dels edificis sense ús. 

Responsable: Marisol Carrillo Muñoz 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

15. Donar un salt qualitatiu en 
la millora de l’atenció a la 
ciutadania. Millor servei, més 
fàcil i més ràpid 

32 
Posar en marxa el projecte 
d’Espai Mataró Connecta 

    

28. Millorar espais públics a 
tota la ciutat i la connexió entre 
els barris 

63 
Executar el Pla manteniment 
d'equipaments públics 

    

37. Vetllar per garantir els drets 
i el benestar dels animals de 
companyia i per la necessària 
col·laboració ciutadana dels 
propietaris i de les persones 
que en tenen cura, 
corresponsables de mantenir 
els espais públics nets i de 
tenir actituds cíviques per 
afavorir la convivència amb 
altres usuaris de la via pública 

77 
Nou Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics (CAAD) 

    

43. Completar el mapa de 
lectura pública a Mataró 

100 
Integrar a la biblioteca Popular 
de la Fundació Iluro a la xarxa 
pública 

    

53. Millorar la Xarxa d’Espais 
Joves tot analitzant les 
necessitats dels barris i posant 
al dia els equipaments i els 
espais d’estudi 

110 
Projecte Equipament Joves 
Plaça Espanya 
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Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència 

Dades del servei: 

Regidor: M. Luisa Merchán Cienfuegos, Anna Villarreal Pascual, Laura Seijo Elvira, Elizabet 
Ruiz Moreno 

Responsable del Servei: Diego J. Fernández Fernández 
Adreça: PL. GRANOLLERS,   11 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Desenvolupar de manera coordinada les polítiques públiques de seguretat, mobilitat i 
emergències, a través d'uns serveis de qualitat que responguin a les necessitats i expectatives 
de la ciutadania, fent de Mataró una ciutat segura on les persones s'hi sentin segures. 

 

Pressupost          184.509,78 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat          184.509,78 

13010-Despeses de personal 1-Despeses personal           84.509,78 

13011-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals          100.000,00 
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Servei de Policia Local 

Dades del servei: 

Regidor: Anna Villarreal Pascual       
Responsable del Servei: Mateo Sánchez Reyes 
Adreça: PL. GRANOLLERS,  11 
Telèfon: +34 937582333 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Contribuir a la qualitat de vida i el benestar social de la ciutat i els barris de Mataró, protegint la 
convivència cívica i la seguretat de persones, béns, drets i llibertats, amb un servei de 
proximitat  i  qualitat que satisfaci les demandes de la ciutadania. 

 

Visió: 

Els ciutadans confiaran plenament amb la seva policia local i Mataró serà una ciutat més 
segura. 

 

Objectius Estratègics: 

 Fomentar, facilitar, prevenir i garantir una convivència cívica i segura en els espais i 
activitats públics i comunitaris. 

 Desenvolupar un model d'organització i servei plenament orientat a la qualitat i millora 
continua, i assolir un estàndards excel.lents en la valoració de la ciutadania 

 Fomentar, facilitar, prevenir i garantir un ús ordenat i segur de la via pública per part de 
vehicles i vianants; tot reduint els índexs d'accidentalitat i lesivitat en el trànsit de vehicles i 
vianants. 

 Coordinar els programes de prevenció i actuació de Policia Local i Mossos d'Esquadra en 
matèria de civisme i seguretat ciutadana, reduint els índexs i les percepcions d'inseguretat  

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 11 

Activitats Regulars 11 

Accions estratègiques 4 
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Pressupost       11.651.620,80 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat        3.365.035,72 

13010-Despeses de personal 1-Despeses personal        3.365.035,72 

 

 1322-Seguretat ciutadana i civisme        4.690.569,09 

13220-Despeses de personal 1-Despeses personal        4.377.440,03 

13224-Edificis, instal.lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals           25.000,00 

13224-Edificis, instal.lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         288.129,06 

 

 1331-Seguretat viària        3.596.015,99 

13310-Despeses de personal 1-Despeses personal        2.667.440,74 

13312-Formació i control seguretat viària 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         928.575,25 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

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

La Policia Local posa a disposició dels ciutadans diferents vies de comunicació, presencial, 
telefònica i telemàtica, a través de les quals atendre i informar sobre qualsevol qüestió o tràmit 
relacionat amb la seguretat pública. Així mateix, es realitzen campanyes i sessions d'informació 
orientades a fomentar el coneixement i les actituds preventives en matèria de convivència, 
civisme, trànsit i seguretat ciutadana.  A petició dels implicats, els agents de la policia 
comunitària poden realitzar tasques de mediació en la resolució de conflictes de convivència 
veïnal.  La Policia Local realitza tasques de vigilància preventiva de la via i espais públics, a 
través del servei de patrullatge de proximitat als barris. Així mateix, s'encarrega de la inspecció 
i control administratiu d'activitats públiques  i,  per garantir la bona convivència a la ciutat, 
realitza periòdicament campanyes de control de l'incivisme a la via pública, perseguint 
conductes associades a la tinença d'animals, el soroll, la brutícia o vandalisme. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002538: Accions policials de prevenció de la convivència 

Descripció: La Policia Local posa a disposició dels ciutadans diferents vies de 
comunicació, presencial, telefònica i telemàtica, a través de les quals 
atendre i informar sobre qualsevol qüestió o tràmit relacionat amb la 
seguretat pública. Així mateix, es realitzen campanyes i sessions 
d'informació orientades a fomentar el coneixement i les actituds preventives 
en matèria de convivència, civisme, trànsit i seguretat ciutadana.  A petició 
dels implicats, els agents de la policia comunitària poden realitzar tasques de 
mediació en la resolució de conflictes de convivència veïnal. 

Responsable: Juan F. Nieto Quesada 

 

ACT002608: Policia comunitària 

Descripció: La Policia Local realitza tasques de vigilància preventiva de la via i espais 
públics, a través del servei de patrullatge de proximitat als barris. Així mateix, 
s'encarrega de la inspecció i control administratiu d'activitats públiques  i,  
per garantir la bona convivència a la ciutat, realitza periòdicament 
campanyes de control de l'incivisme a la via pública, perseguint conductes 
associades a la tinença d'animals, el soroll, la brutícia o vandalisme. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 

 

LIN000251: Gestió de la seguretat pública 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002521: Gestió de la seguretat pública 
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Descripció: Coordinació general de les diferents activitats vinculades a la seguretat local. 

Responsable: Mateo Sánchez Reyes 

 

LIN000252: Trànsit i seguretat viària 

El Pla de Seguretat Viària de la Policia Local recull els objectius i accions del cos per a la 
prevenció d'accidents de trànsit i la minimització dels seus efectes, tals com el manteniment de 
la senyalització viària i semafòrica, mesures de pacificació de trànsit, de seguretat per a 
vianants o la compatibilitat amb el transport en bicicleta, entre d'altres. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002444: Accions de suport a la gestió del trànsit i la seguretat viària 

Descripció: Conjunt d'accions formatives dirigides a joves i orientades a fomentar el 
coneixements i les actituds preventives en matèria de seguretat viària que 
duu a terme la Policia Local (formació en centres educatius i sessions 
alternatives a la denúncia de trànsit). Aixi mateix, el servei s'ocupa de la 
investigació d'accidents que tenen lloc a la ciutat i la posterior elaboració 
d'informes o atestats per a les companyies asseguradores. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 

 

ACT002451: Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i persones 

Descripció: Custòdia del dipòsit d'aquells vehicles retirats per la grua de la via pública 
quan dificulten el trànsit de vehicles i persones. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 

 

ACT002472: Control del trànsit i la seguretat viària 

Descripció: Conjunt d'actuacions que tenen com objectiu la regulació del trànsit en punts 
i moments de congestió o risc per a la seguretat viària, així com controlar el 
compliment de les normes de circulació. Serveis d'ordenació, vigilància i 
control del trànsit i la seguretat viària en punts i moments de congestio o risc 
per a seguretat viària, en actes, espais públics i entorns escolars, així com 
atenció i auxili en accidents de trànsit. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 

 

ACT002517: Dipòsit de vehicles abandonats 

Descripció: Custòdia del dipòsit dels vehicles abandonats. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 
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ACT002637: Retirada de vehicles 

Descripció: Retirada de vehicles dificultant el trànsit de vehicles i persones així com dels 
vehicles abandonats. 

Responsable: Juan F. Nieto Quesada 

 

LIN000254: Protecció a la seguretat ciutadana 

La Policia Local s'ha dotat d'un Pla de Seguretat Local, un Pla de Seguretat Ciutadana i un 
model organitzatiu propi orientat a millorar els nivells de seguretat ciutadana, assegurar la 
convivència, l'eradicació de la violència, l'ús pacífic de l'espai públic, etc. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000785: Dipòsit judicial i administratiu de vehicles 

Descripció: La Policia Local s'encarrega de custodiar els vehicles retinguts a disposició 
judicial o tributària. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 

 

ACT002520: Gestió de la seguretat ciutadana 

Descripció: La Policia Local dóna suport a l'Administració de Justícia en l'execució 
d'ordres, requeriments i informes judicials per garantir el bon 
desenvolupament de les seves funcions. Mitjançant la Unitat d Atenció 
Ciutadana, presta serveis de recepció i tramitació de denúncies penals i 
administratives. Atén els ciutadans en la recepció i tramitació de denuncies 
penals i administratives. Així mateix des de la Policia Local es fa la tramitació 
i control de llicències d'armes. 

Responsable: Juan F. Nieto Quesada 

 

ACT002530: Protecció a la seguretat ciutadana 

Descripció: La Policia Local s'encarrega de la vigilància i protecció de la seguretat dels 
actes i esdeveniments que es desenvolupen a la via pública i en espais 
municipals. Duu a terme dispositius específics de vigilància preventiva del 
civisme i la seguretat ciutadana a les zones d'oci nocturn, així com 
l'assistència urgent en situacions sobrevingudes de risc greu per a les 
persones o els béns. 

Responsable: Jesús Reyes Rodríguez 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

31. Vetllar perquè Mataró 
continuï sent una ciutat 
segura, exigir a la Generalitat 
que incrementi els efectius 
presents a Mataró i augmentar 
la presència policial al carrer 

68 

Implantar sistemes TIC per a la 
prevenció de riscos per a la 
seguretat de les persones: 
videovigilància i altres 

    

32. Treballar per un nou model 
de seguretat a la Policia Local 
basat en la proximitat i la 
intervenció comunitària 

69 
Aprovar i desplegar un nou Pla de 
Policia Comunitària 

    

33. Debatre el model d’oci 
nocturn i treballar per garantir 
la seguretat, la convivència i el 
civisme en les zones d’oci 
nocturn i en els barris 
contigus 

70 Establir un Pla d’oci nocturn     

34. Lluitar contra les activitats 
molestes i incíviques 
produïdes en bars i terrasses i 
actuar amb contundència 
contra les activitats il·legals 

71 
Realitzar un programa d'inspecció 
i control d'activitats 
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Servei de Protecció Civil i Salut 

Dades del servei: 

Regidor: Anna Villarreal Pascual, Laura Seijo Elvira    
Responsable del Servei: Carlota Dicenta Mira 
Adreça: PL. GRANOLLERS,  11 
Telèfon: +34 937582422 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Promoure, prevenir i garantir la seguretat general de la població davant grans riscos, 
catàstrofes i emergències que amenacen a la ciutat, el territori, les activats públiques i 
econòmiques, els immobles i les persones; avaluant la seva vulnerabilitat, planificant i 
coordinant l'actuació de tots els serveis públics i agents privats amb competències i 
responsabilitats en aquests àmbits. 

 

Visió: 

Garantirem a través dels plans de prevenció i de la gestió del medi ambient, una ciutat més 
segura davant de les situacions de risc col·lectiu. 

 

Objectius Estratègics: 

 Avaluar riscos i planificar l'actuació coordinada dels serveis públics i la ciutadania davant 
situacions d'emergència. 

 Millorar la capacitat d'autoprotecció i actuació de les persones davant una situació de risc o 
emergència. 

 Promoure i protegir la seguretat i integritat del medi natural i de les activitats que s'hi 
desenvolupen davant els grans riscos que els hi poden afectar. 

 Prevenir i reduir els risc i l'afectació d'incendis al medi natural, a les activitats econòmiques i 
a l'àmbit domèstic. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 3 

TOTAL ACTIVITATS 6 

Activitats Regulars 6 

Accions estratègiques 5 
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Pressupost          554.843,88 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1351-Protecció civil          215.130,82 

13510-Despeses de personal 1-Despeses personal          150.349,09 

13511-Prevenció i planificació en seguretat 4-Transferències corrents           55.000,00 

13511-Prevenció i planificació en seguretat 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           9.781,73 

 

 1361-Servei de prevenció d'incendis            4.500,00 

13611-Prevenció forestal 4-Transferències corrents            4.500,00 

 

 1724-Espais naturals          270.000,00 

17241-Platges 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         270.000,00 

 

 3110-Administració general de la salut           25.470,06 

31100-Despeses de personal 1-Despeses personal           25.470,06 

 

 3111-Protecció de la salut ambiental                0,00 

31111-Sanitat ambiental 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 3112-Promoció de la salut           33.955,00 

31121-Promocio de l'alimentació saludable i 
activitat física 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

31122-Pla Municipal Drogodependències 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          33.955,00 

 

 3113-Altres activitats de suport a la salut            5.788,00 

31131-Altres activitats de suport a la salut 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             788,00 

31131-Altres activitats de suport a la salut 4-Transferències corrents            5.000,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000199: Autoprotecció, planificació i prevenció d'emergències 

Desenvolupament d'accions formatives i preventives, orientades a minimitzar riscos i 
maximitzar la capacitat de resposta de les persones i activitats afectades. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002465: Plans i protocols de protecció civil 

Descripció: Instruments per a garantir la seguretat i la capacitat d'autoprotecció de les 
persones als actes públics multitudinaris, dels edificis de titularitat municipal, 
o la integració de protocols d'actuació en situacions d'emergència davant els 
principals riscos humans i naturals que poden afectar a la ciutat. 

Responsable: Carlota Dicenta Mira 
 
 

ACT002582: Prevenció d’emergències 

Descripció: Anàlisi de riscos i planificació d'instruments d'autoprotecció i intervenció en 
situacions d'emergència per a les persones, el béns, les activitats i el medi 
natural. 

Responsable: Carlota Dicenta Mira 

 

LIN000204: Gestió d'emergències 

Coordinació i intervenció dels serveis d'emergència i protecció civil en situacions de risc o 
catàstrofe. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002555: Vigilància, salvament i socorrisme de platges 

Descripció:  

Responsable: Carlota Dicenta Mira 

 

ACT002618: Mecanismes de gestió d’emergències 

Descripció: En cas d'emergència s'activa el Pla Document Únic de Protecció Civil 
Municipal, que fixa els protocols d'actuació del conjunt de serveis implicats 
en cada emergència. 

Responsable: Carlota Dicenta Mira 

 

LIN000295: Promoció de la salut 
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- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002507: Pla Municipal Drogodependències 

Descripció: Pla per a la informació i d'educació  de la població en matèria de substàncies 
que poden generar dependència, de forma coordinada amb els altres agents 
de salut que treballen al municipi. 

Responsable: Assumpta Lluch Cornellas 

 

ACT002610: Promoció de la salut 

Descripció: Foment d'hàbits saludables; Sistemes d'informació en salut; Aula de salut 
municipal; Activitats de conscienciació. 

Responsable: Carlota Dicenta Mira 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1. Desplegar i executar els 
projectes estratègics del 
“Mataró 2022” que continuen 
sent importants per a 
l’economia i la població 
mataronina i la resta de plans 
integrals i estratègics acordats 
al mandat 2015-2023 

5 
Impulsar el projecte Sector Salut 
- Envelliment (Mataró Ciutat 
Cuidadora) 

    

28. Millorar espais públics a 
tota la ciutat i la connexió entre 
els barris 

64 
Ampliar els parcs de salut per a 
la gent gran 

    

35. Augmentar la seguretat 
general de la ciutadania davant 
possibles emergències 

73 
Instal·lar nova senyalització i 
elements d’abalisament de 
seguretat en rieres 

    

67. Que Mataró esdevingui una 
ciutat referent d’atenció a les 
persones que es troben en 
situacions de vulnerabilitat per 
aspectes socials i/o de salut 
amb el Projecte “Mataró Ciutat 
Cuidadora” 

123 

Vetllar pel protocol que 
garanteixi una mort digna i en 
igualtat de condicions per totes 
les persones 

    

91. Millorar els hàbits de salut a 
la comunitat 

138 

Impulsar i liderar la Taula de 
Salut Comunitària implicant a 
institucions sanitàries, farmàcies, 
etc 
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Secció de Salut 

Dades del servei: 

Regidor: Laura Seijo Elvira, Anna Villarreal Pascual    
Responsable del Servei: - 
Adreça: AV. PUIG I CADAFALCH, 101 
Telèfon: +34 937582367/937582321 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Exercir les competències que estableix l'article 52 de la LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut 
pública de Catalunya destinades a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció 
d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, 
comunicació i educació sanitàries. També per garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes 
alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics 
presents al medi. 

 

Visió: 

Esdevenir una eina bàsica per resoldre les queixes i les denúncies associades al risc per a la 
salut derivat de les aigües de consum públic, els equipaments públics i als llocs habitats,les 
piscines, les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, els productes alimentaris en les 
activitats del comerç minorista, els animals domèstics, els animals de companyia, els animals 
salvatges urbans i les plagues i per poder mobilitzar i responsabilitzar els diversos serveis 
municipals per millorar els nivells de salut de la ciutadania, per mitjà de l'actuació sobre els 
seus principals determinants, tant estructurals com d'estils de vida, considerant que la majoria 
de les polítiques públiques poden influir en la salut i en la seva distribució equitativa en la 
societat.  

 

Objectius Estratègics: 

 Evitar o minimitzar el risc per a la salut associat a  les aigües de consum públic, els 
equipaments públics i als llocs habitats,les piscines, les activitats de tatuatge, els animals, 
les plagues i les instal·lacions amb risc associat a la legionel·losi 

 Evitar o minimitzar el risc per a la salut associat a la comercialització d'aliments 

 Millorar la salut de la ciutadania mitjançant activitats de difusió, dinamització i d'educació per 
promocionar estils de vida saludables 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 5 

Activitats Regulars 5 

Accions estratègiques - 

 
 

Pressupost          419.338,73 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3110-Administració general de la salut          419.338,73 

31100-Despeses de personal 1-Despeses personal          419.338,73 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000293: Vigilància i control sanitari 

- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000808: Gestió dels animals de companyia 

Descripció: Des del Servei de Salut i Consum es gestiona el centre municipal de 
recollida i acollida d'animals abandonats, el cens municipal d'animals, les 
llicències de gossos potencialment perillosos, així com el control 
d'establiments de venda d'animals. El servei també s'encarrega de la 
inspecció i seguiment de denúncies relacionades amb la tinença 
responsable d'animals domèstics. 

Responsable: Sandra Castañé Angulo 

 

ACT000809: Control integrat dels animals peridomèstics 

Descripció: El Servei de Salut s'encarrega del control continuat de les poblacions d'aus 
urbanes, aplicant els criteris de lluita integrada, prioritzant les mesures 
correctores i preventives. En aquest sentit, és obligació de l'Ajuntament 
gestionar el risc per a la salut derivat dels animals domèstics de companyia, 
però també dels animals salvatges urbans i de les plagues. 

Responsable: Sandra Castañé Angulo 

 

ACT000810: Control integral de plagues 

Descripció: L'Ajuntament realitza el control integral de plagues en espais públics, via 
pública, clavegueram i edificis de titularitat municipal. Des del Servei de Salut 
i Consum també es vetlla perquè en els espais de titularitat privada no es 
desenvolupi cap plaga que pugui afectar a la salut de les persones. 

Responsable: Sandra Castañé Angulo 

 

ACT002577: Vigilància i control  de sanitat ambiental 

Descripció: Control integrat dels animals peridomèstics; control de plagues; Prevenció i 
control de la legionel·losi; Control sanitari de les instal·lacions amb piscines 
d'ús públic; Control de salubritat d'equipaments públics i llocs habitats; 
Control sanitari de l'aigua de consum humà; Control dels establiments de 
tatuatge, micropigmentació i pírcing 

Responsable: Carlota Dicenta Mira 
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LIN000294: Vigilància i control  alimentari 

- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002579: Vigilància i control alimentari 

Descripció: Programa de seguretat alimentària municipal; Formació en higiene 
alimentària; Registre municipal d'establiments alimentaris 

Responsable: Carlota Dicenta Mira 
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Oficina de Mediació i Convivència 

Dades del servei: 

Regidor: M. Luisa Merchán Cienfuegos       
Responsable del Servei: Laia de Balanzo Aguilar 
Adreça: PL. GRANOLLERS,   11 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 
 

Pressupost          711.979,24 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2317-Atenció nova ciutadania          711.979,24 

23170-Despeses de personal 1-Despeses personal          202.637,06 

23171-Acollida 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          32.901,31 

23171-Acollida 4-Transferències corrents           37.000,00 

23172-Convivència i sensibilització 4-Transferèncciees corrents           54.880,00 

23172-Convivència i sensibilització 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         384.560,87 
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Secció de Ciutadania i Convivència 

Dades del servei: 

Regidor: M. Luisa Merchán Cienfuegos       
Responsable del Servei: Laia de Balanzo Aguilar 
Adreça: PL. GRANOLLERS,   11 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 
 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 6 

Activitats Regulars 6 

Accions estratègiques 2 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000234: Mediació comunitària 

- 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002543: Mediació comunitària 

Descripció: Formació, orientació i acompanyament a les comunitats de veïns; Suport al 
programa d'intervenció socioeducativa en medi obert; Formació adreçada a 
professionals en l'àmbit de la resolució de conflictes; Programa de mediació 
reparadora; Intervenció a través de la mediació en la resolució de conflictes; 
Mediació Intercultural. 

Responsable: Laia de Balanzo Aguilar 

 

 

LIN000314: Programes de civisme i convivència en l'espai públic 

Disseny i gestió dels programes de convivència, interculturalitat i sensibilització envers la gestió 
de les diversitats i la gestió en l'àmbit de la diversitat religiosa. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002609: Projectes sobre civisme i convivència 

Descripció:  

Responsable: Laia de Balanzo Aguilar 

 

LIN000367: Mediació intercultural 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002414: Mediació intercultural 

Descripció: Servei de mediació intercultural adreçat a facilitar la comprensió dels codis 
culturals i lingüístics entre les persones de diferent origen. 

Responsable: Laia de Balanzo Aguilar 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 
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Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

30. Combatre l’incivisme i 
promoure la implicació de la 
ciutadania per aconseguir una 
ciutat més neta 

      

34. Lluitar contra les activitats 
molestes i incíviques 
produïdes en bars i terrasses i 
actuar amb contundència 
contra les activitats il·legals 

72 
Redactar una nova ordenança de 
civisme 

    

36. Lluitar contra els prejudicis 
i la discriminació social 

74 
Desenvolupar el Pla de 
convivència 
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Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal 

Dades del servei: 

Regidor: Elizabet Ruiz Moreno       
Responsable del Servei: - 
Adreça: PL. GRANOLLERS,   11 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Pressupost          356.306,99 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3111-Protecció de la salut ambiental          356.306,99 

31111-Sanitat ambiental 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         356.306,99 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

37. Vetllar per garantir els drets 
i el benestar dels animals de 
companyia i per la necessària 
col·laboració ciutadana dels 
propietaris i de les persones 
que en tenen cura, 
corresponsables de mantenir 
els espais públics nets i de 
tenir actituds cíviques per 
afavorir la convivència amb 
altres usuaris de la via pública 

78 

Revisió de l'Ordenança de 
tinença d'animals de companyia 
per introduir més elements 
pedagògics i de suport a la 
comunitat 
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Aigües de Mataró, S.A. 

Dades del servei: 

Regidor: David Bote Paz       
Responsable del Servei: Antoni Uix Guell 
Adreça: C. PITAGORES,    1 
Telèfon: +34 937416100 
Horari: De dilluns a divendres de 08,00 a 14,30 h. i dijous fins a les 18,00 h. 
 

Missió: 

La missió d'Aigües de Mataró SA, és satisfer plenament les necessitats i expectatives dels 
ciutadans i usuaris del nostre servei, mitjançant el compliment dels nostres valors corporatius i 
aplicant la política del sistema integrat de gestió de qualitat i compromisos ètics, adaptant-nos a 
les noves realitats i superant i assolint noves fites de l'àmbit del cicle integral de l'aigua, 
l'energia i el medi ambient. 

 

Visió: 

La visió d'Aigües de Mataró és ser un referent en la vida econòmica, social i cultural de la ciutat 
de Mataró i de l'entorn més proper, amb una voluntat clara i permanent de servei a la comunitat 
en tots els nostres àmbits d'actuació. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 5 

TOTAL ACTIVITATS 33 

Activitats Regulars 10 

Accions estratègiques 3 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000279: Abastament d'aigua potable 

Gestió i manteniment de la xarxa d'abastament d'aigua potable de la ciutat de Mataró. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001038: Accions del Pla Director de l'Aigua de Mataró (PDAM) 

Descripció: S'encarreguen de l'execució de les accions previstes en el Pla Director de 
l'Aigua de Mataró, relacionades amb l'abastament d'aigua potable. 

Responsable: Xavier Tayà Lozano 

 

ACT001040: Fons social 

Descripció: Aigües de Mataró s'ocupa de seguir atorgant els ajuts del Fons Social a les 
persones amb risc d'exclusió social amb la col·laboració de Benestar Social. 

Responsable: Núria Montserrat Martínez 

 

ACT001041: Tarifa social 

Descripció: És feina d'aquest servei la promoció de tarifa social de la que disposa per 
donar-la a conèixer a tota la ciutadania que compleixi els requisits. 

Responsable: Núria Montserrat Martínez 

 

ACT001597: Pla director de Comptadors 2017-2020 

Descripció: Pla director que marca l'estratègia a seguir per la renovació del parc de 
comptadors d'Aigües de Mataró. 

Responsable: David Serra Masferrer 

 

LIN000280: Clavegueram 

Gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram de la ciutat 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001039: Accions del  Pla Director de Clavegueram (PDCLAM) 

Descripció: S'encarreguen de l'execució de les accions previstes en el Pla Director de 
Clavegueram. 

Responsable: Xavier Tayà Lozano 
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LIN000281: Laboratori 

Control i anàlisi de les aigües de consum, residuals, industrials, lúdiques i de reg a la ciutat i 
altres municipis. També es realitza el servei d'anàlisi d'aliments i de paràmetres 
mediambientals. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001449: Cartera de clients 

Descripció: Aigües de Mataró treballa per consolidar la seva cartera de clients. El 
Laboratori també treballa per a clients externs de diferents tipus: companyies 
d'aigües de la comarca, indústries privades, particulars, Administració 
pública, etc., oferint serveis de recollida de mostres, plans d'autocontrol de 
legionel·la, anàlisis químiques i microbiològiques sobre tot tipus de matrius.    
Des de 2015, es va incorporar la matriu de producte industrial a la cartera de 
serveis del Laboratori, que realitza anàlisis químiques i microbiològiques en 
papers, plàstics, matèries primeres de la indústria del vidre, pigments, 
productes químics, etc. 

Responsable: Noemí Sabaté Olona 

 

ACT001450: Anàlisi de l'aigua destinada al consum humà 

Descripció: El servei porta a terme un anàlisi exhaustiu d'aquella aigua destinada al 
consum humà, tal i com estipula el  Reial Decret 140/2003. 

Responsable: Noemí Sabaté Olona 

 

ACT001451: Anàlisi de les aigües no destinada al consum humà 

Descripció: El servei també analitza les aigües no destinades al consum com ara les 
aigües residuals, de productes industrial, d'aliments, de sorres, l'aigua del 
mar, i la de l'atmosfera. 

Responsable: Noemí Sabaté Olona 

 

LIN000282: Manteniment de les fonts ornamentals 

S'encarreguen de la planificació de les tasques, els treballs de neteja, conservació, el control 
de despeses d'electricitat i control analític i de les feines de desinfecció. 

 

LIN000324: Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA) 
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ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001593: Pla de Formació d'AMSA 2017-2018 

Descripció: El Pla de Formació d'AMSA recull un conjunt d'accions formatives orientades 
a millorar les aptituds, actituds i habilitats de les persones que hi treballen. 
La finalitat d'aquest pla és assegurar-ne el desenvolupament professional, 
millorar l'organització  i la qualitat del servei de la companyia. 

Responsable: Núria Masriera Abella 

 

ACT001594: Pla director d'Integració de Sistemes d'Informació 2015-2017 

Descripció: Actuacions marcades al full de ruta del Pla director d'Integració de Sistemes 
d'Informació que permeten identificar deficiències, noves necessitats i 
proposar millores per assolir la màxima eficiència. 

Responsable: David Serra Masferrer 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

13. Aplicar una política 
pressupostària justa, 
progressiva i sostenible 

29 

Actualitzar les tarifes d’aigua i 
clavegueram a l’actual context de 
canvi climàtic i de 
desenvolupament sostenible 

    

24. Incrementar l’eficiència de 
la gestió dels recursos hídrics 
de la ciutat apostant per 
iniciatives innovadores que 
s’impulsin des de l’Ajuntament, 
AMSA i les entitats i empreses 
de la ciutat 

53 
Elaboració del Pla director 
d’aprofitament d’aigua 
regenerada (AMSA) 

    

26. Apostar per un model de 
desenvolupament econòmic 
més innovador, més competitiu 
i sostenible; mitjançant un ús 
eficient dels recursos naturals i 
la reducció de la generació de 
residus. Alineada amb els 
compromisos de l'Agenda 2030 
i l'Agenda Urbana 

58 

Estudiar la instal·lació del Tub 
Blau, un conducte per aprofitar 
les aigües residuals de la planta 
depuradora 
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PUMSA - Promocions Urbanístiques Mataró, S.A. 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez             
Responsable del Servei: Jordi Humet Villa 
Adreça: C. PABLO IGLESIAS,  63 
Telèfon: +34 937415610 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,30 a 14,00 h. i dimarts i dijous també de 16,00 a 18,00 h. 
 

Missió: 

Esdevenir un instrument útil al servei de la ciutadania 

 

Objectius Estratègics: 

 Redefinir la mobilitat: Orientar a una mobilitat sostenible els aparcaments en superfície i al 
subsòl 

 Potenciar l´habitatge: Més enllà de l'habitatge social, oferir habitatges per a joves i activar la 
borsa d´habitatge. 

 Resituar l'urbanisme: Integrar les activitats de sòl a la direcció d´urbanisme municipal 

 Reduir el deute financer: Amb la posada a la venda dels actius no estratègics de PUMSA 
que contribueixin a eixugar-ne el deute 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 29 

Activitats Regulars 17 

Accions estratègiques - 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000329: Oficina Local d'Habitatge 

Finestreta única que gestiona tots els temes relacionats amb l'habitatge a Mataró. Es tracta 
d'un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament de Mataró en conveni amb l'Agència de l'Habitatge 
de Catalunya i que es gestiona des de l'empresa municipal PUMSA. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001656: Registre de sol·licitants d'habitatge públic 

Descripció: És un registre de sol·licitants propi del municipi, que depèn del registre de la 
Generalitat de Catalunya, i la inscripció en aquest és un requisit 
imprescindible per poder optar a un habitatge amb protecció oficial o de la 
borsa de lloguer. L'Oficina Local d'Habitatge informa, recull la sol·licitud i la 
documentació necessària. Posteriorment tramita l'expedient, fa els 
requeriments necessaris i dicta les resolucions d'inscripció o denegació. 

Responsable: Rosa Jurado Matillas 

 

ACT001657: Gestió de la Borsa d'habitatge 

Descripció: Des de l'Oficina Local d'Habitatge es du a terme la gestió integral del 
programa de mediació per al lloguer social: captació, adjudicació i 
seguiment. La Borsa de mediació per al Lloguer Social es un servei gratuït i 
té com a objectiu principal fer de mitjancer entre propietaris que disposin 
d'habitatges buits i possibles llogaters amb dificultats per accedir a un 
habitatge a preu de mercat. La Borsa de Mediació pretén augmentar el parc 
d'habitatges de lloguer a preus assequibles a la ciutat , així com donar 
facilitats als propietaris que vulguin llogar el seu pis amb seguretat i sense 
complicacions.  

Responsable: Rosa Jurado Matillas 

 

ACT001659: Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer i prestacions d'especial 
urgència 

Descripció: L'empresa municipal PUMSA, a través de l'Oficina Local d'Habitatge, 
s'encarrega de gestionar els ajuts per fer front al pagament del lloguer de les 
unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats així com 
tramitar les prestacions d'especial urgència, en ambdós casos ajudes que 
atorga l' Agència de l'Habitatge de Catalunya. L'Oficina Local d'Habitatge du 
a terme la totalitat del procés de tramitació, des de facilitar la informació, 
recollir documentació, fer requeriments necessaris fins a tancar l'expedient 
favorable o desfavorablement.  

Responsable: Rosa Jurado Matillas 
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ACT001660: Tramitació de cèdules d'habitabilitat 

Descripció: Des de l'Oficina Local d'Habitatge es du a terme la totalitat de la tramitació 
de les cèdules de segona ocupació i duplicats. Pel que fa a les de primera 
ocupació, el servei s'encarrega del procés de tramitació, recepcionant les 
peticions que arriben i introduint-les al programa informàtic. La cèdula 
d'habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix les 
condicions d'habitabilitat exigibles segons la normativa vigent i és apte per 
ser destinat a residència de persones.  

Responsable: Rosa Jurado Matillas 

 

ACT001661: Tramitació dels ajuts a la rehabilitació d'habitatges 

Descripció: Es tracta de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial, les 
atorga l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les gestiona l'Oficina Local 
d'Habitatge. El finançament d'obres de rehabilitació estan centrades en la 
conservació dels edificis, millora de la qualitat i de la sostenibilitat, i la 
realització dels ajustos raonables en matèria d'accessibilitat. Des de l'Oficina 
Local d'Habitatge es realitza la totalitat de la tramitació fins a informar de 
proposta de subvenció. En el cas d'ajut atorgat, es fa la comprovació de les 
obres executades i s'informa sobre la proposta per al pagament de la 
subvenció. 

Responsable: Rosa Jurado Matillas 

 

LIN000330: Gestió de patrimoni 

Manteniment, conservació, comercialització i explotació del patrimoni immobiliari de PUMSA i 
els immobles municipals adscrits a tal efecte: habitatges, locals i oficines, naus industrials, 
places d'aparcament, solars urbanitzats i sòls pendents d'urbanitzar. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001662: Rehabilitació, manteniment i lloguer del parc d'habitatge municipal i de 
PUMSA 

Descripció: Seguiment dels manteniments preventius de les instal·lacions dels immobles 
d'habitatges per garantir el bon funcionament i el confort d'habitabilitat. El 
servei s'encarrega de les actuacions correctives regulars i d'emergència així 
com de les millores en la eficiència energètica en l'ACS, calefacció i 
enllumenat dels espais comunitaris. També es feina d'aquest servei portar a 
terme totes aquelles actuacions necessàries per el compliment dels 
reglaments de noves normatives, la repercussió de despeses a llogaters en 
compliment de les clàusules del contractes i en el cas d'habitatges de 
comunitats, el seguiment, delegació d'assistència a les reunions i control de 
les despeses repercutides., entre d'altres. 

Responsable: Jordi Humet Villa 
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ACT001663: Gestió comercial i manteniment dels aparcaments de lloguer municipals 

Descripció: El servei s'encarrega del manteniment del parc municipal d'aparcament, en 
matèria de seguretat o eficiència energètica, així com de l'impuls de millores 
a les instal·lacions com la col·locació de carregadors per a vehicles elèctrics 
a Parc Central, Granollers i Tereses.  De la mateixa manera, el servei 
assumeix les tasques de gestió comercial de les places en lloguer. 

Responsable: Jordi Humet Villa 

 

ACT001664: Gestió comercial i manteniment dels locals municipals de lloguer 

Descripció: Des de PUMSA es fan les tasques pròpies de manteniment de locals 
comercials, oficines i naus industrials de titularitat municipal, així com la 
reparació de danys amb l'objectiu de mantenir uns estàndards de seguretat i 
salubritat. Així mateix, el servei s'encarrega de la gestió comercial d'aquests 
espais de manera integral. 

Responsable: Jordi Humet Villa 

 

ACT001665: Gestió del sòl no edificat 

Descripció: Des del servei es fa el manteniment, neteja, conservació de tanques i 
resolució d'incidències amb veïns vinculades als solars no edificats que són 
propietat de PUMSA. 

Responsable: Jordi Humet Villa 

 

ACT001794: Gestió del patrimoni de Fundació Hospital 

Descripció: Inici de conveni per a la gestió del seu patrimoni 

Responsable: Jordi Humet Villa 

 

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

Unitat destinada a la gestió dels aparcaments municipals de rotació i els dipòsits de vehicles 
municipals, així com el control del servei de la zona blava. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001669: Gestió integral d'aparcaments de rotació municipals 

Descripció: Aquest servei és l'encarregat de l'explotació, gestió i manteniment dels 
aparcaments de rotació municipals: plaça de Cuba, plaça de Granollers, 
Parc  Central i Plaça de les Tereses. 

Responsable: David Gabaldón Escalante 
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ACT001670: Gestió de la zona blava 

Descripció: PUMSA és l'encarregada de la gestió directe de la zona blava. És 
responsabilitat de l'empresa garantir una adequada relació amb els usuaris, 
la gestió administrativa i de les recaptacions, la senyalització de la mateixa 
zona blava, el manteniment de la maquinària i l'equip de vigilats. 

Responsable: David Gabaldón Escalante 

 

ACT001671: Gestió dels dipòsits municipals de vehicles 

Descripció: PUMSA fa la gestió administrativa i custòdia dels dipòsits municipals de 
vehicles, en que s'inclou també el centre de control dels aparcaments propis, 
el suport administratiu dels vehicles abandonats i la regulació del trànsit 
mitjançant els dispositius anomenats pilones. 

Responsable: David Gabaldón Escalante 

 

ACT001672: Gestió administrativa de suport al departament de Via Pública 

Descripció: Aquest servei de PUMSA s'ocupa de les tasques d'informatització de 
denúncies manuals de la Policia local i la gestió administrativa de vehicles 
abandonats com a tasques de suport al servei de Via Pública. 

Responsable: David Gabaldón Escalante 

 

ACT002022: Gestió del servei de retirada de vehicles 

Descripció: PUMSA actuarà en qualitat de mitjà propi instrumental i exclusiu de 
l'Ajuntament de Mataró, sota les directrius tècniques i operatives dels serveis 
de Mobilitat i Policia Local. 

Responsable: David Gabaldón Escalante 

 

LIN000332: Oficina Tècnica 

L'Oficina Tècnica s'encarrega de la gestió de l'activitat urbanística de PUMSA, actuant en els 
diferents àmbits que li han estat encomanats per part de l'Ajuntament. Es lidera el procés de 
transformació de les finques per adaptar-les al planejament aprovat, es contracten les obres 
d'urbanització i es giren quotes als propietaris de les finques resultants. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001676: Gestió de projectes d'urbanització 

Descripció: El servei s'ocupa de l'impuls i la redacció dels documents tècnics que 
l'Ajuntament de Mataró encarrega a PUMSA. 

Responsable: Margarita Roca Auledas 
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ACT001677: Direcció d'obres d'urbanització 

Descripció: L'oficina tècnica de PUMSA s'encarrega de l'impuls d'obres d'urbanització 
encarregades per l'Ajuntament. En les seves tasques s'inclou l'elaboració 
dels plecs de condicions per a la licitació dels projectes, la seva contractació 
i el control o direcció de les obres. 

Responsable: Margarita Roca Auledas 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

Dades del servei: 

Regidor: Núria Moreno Romero, Sergi Morales Díaz 
Responsable del Servei: Mireia Ràfols Tomàs 
Adreça: C. PABLO IGLESIAS,  63 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Facilitar l'assoliment dels objectius polítics i el desenvolupament del projecte de ciutat, 
assessorant-los per tal que puguin donar les instruccions necessàries que permetin definir els 
objectius, un cop establertes les directrius estratègiques. Coordinar i avaluar la gestió de l'Àrea 
corresponent, seguint els procediments establerts per l'Ajuntament de Mataró i per la legislació 
vigent. 

 

Pressupost          144.462,61 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1501-Administració gral. Urbanisme          144.462,61 

15010-Despeses de personal 1-Despeses personal          144.462,61 

 

 9207-Edificis, instal. i elements de suport                0,00 

92071-Edificis serveis generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 
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Direcció de Promoció Econòmica 

Dades del servei: 

Regidor: Núria Moreno Romero, Sergi Morales Díaz    
Responsable del Servei: Àngel Remacha Grimal 
Adreça: C. HERRERA,  70 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,30 a 15,00 h. 
 

Missió: 

Dirigir els recursos humans, econòmics i materials, les actuacions i els programes assignats 
per desenvolupar i garantir el funcionament de la Direcció d'Ocupació i Promoció Econòmica, 
seguint les directrius del govern municipal, i assolint els objectius de la gestió, organització i 
administració dels mitjans municipals orientats a la promoció de l'ocupació i la promoció 
econòmica com a factor de progrés i de cohesió social de tots els ciutadans de Mataró. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 5 

Activitats Regulars 5 

Accions estratègiques 20 

 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 193 

Pressupost          620.598,67 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2410-Administració general de l'ocupació          523.599,97 

24100-Despeses de personal 1-Despeses personal          523.599,97 

 

 2414-Intermediació                0,00 

24145-Fem ocupació jove 1-Despeses personal                0,00 

 

 2415-Suport i cooperació           16.665,06 

24151-Suport i cooperació 1-Despeses personal                0,00 

24151-Suport i cooperació 4-Transferències corrents           16.665,06 

 

 4331-Emprenedors                0,00 

43312-Creació d'empresa 4-Transferències corrents                0,00 

 

 4335-Cooperativisme           27.235,03 

43351-Suport al moviment cooperatiu 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

43351-Suport al moviment cooperatiu 4-Transferències corrents           14.500,00 

43351-Suport al moviment cooperatiu 1-Despeses personal           12.735,03 

 

 4337-Industrialització           53.098,61 

43371-Industrialització 4-Transferències corrents           30.298,61 

43371-Industrialització 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          22.800,00 

 

 9232-Informació, avaluació i planificació                0,00 

92324-Planificació estratègica 1-Despeses personal                0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000363: Coordinació General de Promoció econòmica 

Gestió d'activitats transversals i de suport  vinculades a  la promoció de l'activitat econòmica i 
l'ocupació. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001028: Subvencions per al foment de l'activitat econòmica 

Descripció: Mataró registra un nivell d'atur superior al 19% i que incideix, especialment, 
en el col·lectiu de joves i majors de 44 anys. Per aquest motiu, aquestes 
subvencions tenen com a finalitat fomentar la implantació a la ciutat 
d'activitats econòmiques, ja siguin del sector serveis com de la indústria, i 
impulsar la dinamització comercial. 

Responsable: Àngel Remacha Grimal 

 

ACT001029: Consell Econòmic i Social 

Descripció: Òrgan consultiu i de participació, on els màxims representants d'empreses i 
sindicats municipals participen en les polítiques socioeconòmiques de la 
ciutat. Es un òrgan per a l'anàlisi i la concertació amb capacitat per proposar 
noves fórmules i accions que contribueixin de manera activa a que la ciutat 
surti de la crisi. 

Responsable: Àngel Remacha Grimal 

 

ACT002518: Economia Social i Solidària 

Descripció: Activitats per a la promoció i desplegament del conjunt d'iniciatives que 
prioritzen les necesitats de les persones per damunt del benefici econòmic. 
Emprenedoria social i solidària, fons de finançament, projectes d'innovació 
social... 

Responsable: Àngel Remacha Grimal 

 

ACT002525: Suport a Ocupació 

Descripció: Tasques complementàries i de coordinació per a les activitats de formació, 
inserció i orientació laboral 

Responsable: Fernando Calderón Asensio 

 

ACT002632: Suport a promoció de ciutat i comerç 

Descripció:  
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Responsable: Àngel Remacha Grimal 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1. Desplegar i executar els 
projectes estratègics del 
“Mataró 2022” que continuen 
sent importants per a 
l’economia i la població 
mataronina i la resta de plans 
integrals i estratègics acordats 
al mandat 2015-2021 

3 
Impulsar el projecte d’economia 
verda 

    

4 
Impulsar el projecte d’economia 
blava 

    

40. Nous projectes 
d’innovació, pensament i 
ciència 

92 Consolidar el Fet a Mataró     

107. Oferir una visió integral 
de suport a la recerca de feina, 
emprenedoria i economia 
social: Projecte Mataró Activa 

155 
Estudi en relació les noves 
demandes del mercat de treball i 
d’orientació de les polítiques 

    

156 

Definició de l’estratègia integral 
en matèria d’ocupació i empresa, 
plans d’actuació anual i indicadors 
de seguiment 

    

157 

Estudi per la integració i 
coordinació dels diferents serveis 
d’ocupació, emprenedoria i 
empresa. Definició d’una cartera 
de serveis 

    

158 

Creació del concepte-servei 
Mataró Activa: cartera de serveis, 
ubicació, coordinació, recursos, 
etc 

    

108. Impulsar la formació 
ocupacional i professional 

160 

Establir proposta de serveis en 
matèria de certificats de 
professionalitat adreçat als 
col·lectius amb menor formació 

    

161 

Establir accions formatives per a 
col·lectius específics de forma 
descentralitzada a nivell del 
territori (joves, dones, majors de 
45 anys, etc.) 

    

109. Revisar i potenciar el 
paper del Consell Econòmic i 
Social 

162 

Realitzar reflexió interna i 
proposta per establir objectius i 
model de governança per tal que 
sigui un òrgan de concertació 
social i la seva vinculació amb el 
Pacte Nacional per la Indústria 

    

163 
Dotar el consell amb els recursos 
necessaris pel compliment dels 
objectius previstos 
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164 
Revisió del Pacte per l’ocupació i 
el desenvolupament econòmic 

    

111. Fomentar la innovació, el 
coneixement i la universitat, 
reforçant la connexió del 
Tecnocampus amb les 
activitats econòmiques de la 
ciutat. Districte TecnoCampus 

165 

Establir un òrgan de coordinació 
Ajuntament – Tecnocampus que 
estableixi directives de treball 
conjunta en el marc del pla 
estratègic de ciutat 

    

113. Ampliar els projectes i 
espais destinats a reforçar la 
indústria tèxtil 

166 
Desplegament del Pla Nacional 
per la Indústria 

    

167 

Desplegament de la incubadora 
de projectes Reimagine Textile en 
el context Tecnocampus, com un 
dels resultats del Projecte 
d’Especialització i Competitivitat 
Territorial (PECT) 

    

114. Apostar per visibilitzar 
l’economia social i 
cooperativa, fomentar la 
creació de noves empreses de 
l’economia social i generar 
riquesa i ocupació de qualitat 

168 
Impulsar un pla de creixement i 
consolidació de l’ESS 

    

169 

Ampliar els espais destinats a la 
incubació i creixement de 
projectes i de nous fons de 
finançament 

    

116. Augmentar el nombre 
d'empreses que s'instal·len a 
Mataró 

171 
Elaboració d'un pla de millora de 
polígons 

    

172 
Elaborar un pla de captació 
d’empreses 

    

173 
Impulsar les accions de la 
Càtedra d’Economia Circular i 
Sostenibilitat del TecnoCampus 
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Servei d'Ocupació 

Dades del servei: 

Regidor: Sergi Morales Díaz       
Responsable del Servei: Fernando Calderón Asensio 
Adreça: C. HERRERA,  70 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,30 a 15,00 h. 
 

Missió: 

Millorar la posició competitiva de Mataró a nivell socioeconòmic, fomentant  l'ocupabilitat de les 
persones per facilitar la seva inserció laboral en condicions d'igualtat i treballant amb les 
empreses per cobrir les seves necessitats de formació i recursos humans, fomentant la 
iniciativa privada i complementant-la allà on la seva actuació sigui insuficient, assolint els 
objectius que neixen del servei a l'interès públic. 

 

Visió: 

Assegurar que el servei d'ocupació municipal és el recurs municipal de referència per a les 
persones que busquen feina i necessiten acompanyament cap a la inserció laboral i per a les 
empreses que busquen personal i necessiten suport en la seva selecció i formació. 

 

Objectius Estratègics: 

 Assegurar la coordinació i integració entre serveis i recursos municipals i del propi servei, 
per tal de garantir la qualitat de les activitats i els serveis prestats 

 Informar i difondre les accions i serveis del servei d'ocupació municipal entre la ciutadania, 
el teixit productiu i el tercer sector 

 Sensibilitzar i formar en matèria responsabilitat social en les organitzacions a les empreses, 
la ciutadania i el tercer sector, així com al propi ajuntament. 

 Treballar per la concertació público-privada entre els agents del territori 

 Millorar la qualificació professional de les persones en atur o en actiu per tal d'adaptar-se 
millor a les noves oportunitats de feina o al seu lloc de treball 

 Facilitar els serveis i recursos necessaris per a que les persones puguin definir el seu 
itinerari laboral i dur-lo a terme. 

 Millorar les competències d'accés al mercat de treball de les persones que busquen feina 

 Facilitar la intermediació entre l'oferta i la demanda de llocs de treball, a partir de la 
prospecció del mercat laboral i la millora en la gestió de la borsa de treball 

 Oferir als joves d'una forma integrada els serveis i recursos d'informació, orientació, 
formació i acompanyament a la inserció laboral que necessitin 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 5 

TOTAL ACTIVITATS 13 

Activitats Regulars 13 

Accions estratègiques 2 
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Pressupost        2.113.017,88 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2410-Administració general de l'ocupació        1.572.303,50 

24100-Despeses de personal 1-Despeses personal        1.572.303,50 

 

 2411-Formació          148.965,49 

24111-Formació ocupacional 1-Despeses personal           75.648,80 

24111-Formació ocupacional 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          65.316,69 

24111-Formació ocupacional 6-Inversions reals                0,00 

24112-Formació continua 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           8.000,00 

 

 2412-Formació-treball            5.053,30 

24124-Plans d'Ocupació 1-Despeses personal            5.053,30 

24124-Plans d'Ocupació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 2413-Informació-orientació           98.439,85 

24132-Orientació professional 1-Despeses personal           12.735,03 

24132-Orientació professional 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          41.422,60 

24132-Orientació professional 4-Transferències corrents                0,00 

24133-Ocupació jove 1-Despeses personal           34.167,22 

24133-Ocupació jove 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          10.115,00 

 

 2414-Intermediació          286.755,74 

24141-Borsa de treball 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             300,00 

24143-Prospecció d'empreses 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           1.000,00 
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24144-Responsabilitat social 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           4.400,00 

24145-Fem ocupació jove 1-Despeses personal           12.735,03 

24145-Fem ocupació jove 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

24146-Inserció laboral majors de 30 anys 4-Transferències corrents                0,00 

24146-Inserció laboral majors de 30 anys 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           4.000,00 

24146-Inserció laboral majors de 30 anys 1-Despeses personal          264.320,71 

 

 2415-Suport i cooperació            1.500,00 

24151-Suport i cooperació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           1.500,00 

24151-Suport i cooperació 4-Transferències corrents                0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000142: Administració general de l'ocupació 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002529: Projectes transversals d'ocupació 

Descripció: Conjunt de projectes i activitats de suport o complementaris a la resta de 
línies del Servei d’Ocupació. 

Responsable: Fernando Calderón Asensio 

 

ACT002558: Secretaria Tècnica de la Formació Professional 

Descripció: Órgan per a la gestió i coordinació de la Formació Professional que s'oferta a 
la ciutat 

Responsable: Fernando Calderón Asensio 

 

LIN000243: Formació 

Qualificació professional de les persones en situació d'atur o en actiu que els permetrà millorar 
les seves competències professionals, adaptant-se millor a noves oportunitats de feina o al seu 
lloc de treball. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002573: Formació contínua i de reciclatge professional 

Descripció: Accions de formació professionalitzadora o transversal, així com de 
reciclatge i actualització de coneixements,  adreçades a millorar les 
competències tècniques de les persones treballadores en actiu. 

Responsable: Magda Palenzuela Borderia 

 

ACT002625: Formació professionalitzadora 

Descripció: Accions desenvolupades des del Servei d'Ocupació amb l'objectiu de millorar 
les competències tècniques i transversals de les persones que es troben en 
situació de desocupació. 

Responsable: Magda Palenzuela Borderia 

 

LIN000244: Informació i orientació professional 
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Accions d'informació i orientació adreçades a millorar les competències d'accés al mercat 
laboral de les persones que necessiten definir el seu itinerari laboral. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000643: Programes d'informació i orientació professional 

Descripció: Actuacions d'informació i orientació professional que tenen per objecte 
acompanyar les persones usuàries del servei: majors de 26 anys que volen 
millorar les seves competències d'accés al mercat de treball. 

Responsable: Olga Arriscado Garcia 

 

ACT002489: Acompanyament a la inserció laboral > 26 anys 

Descripció: El Servei d'Ocupació ofereix un programa estable de sessions, tallers i altres 
activitats per donar eines i recursos a les persones que busquen feina de 
forma activa. El servei s'encarrega de la gestió del Club de Feina, com un 
espai per a la recerca activa de feina de forma individual o en grup. Es 
disposa d'una secció especialitzada en ocupació jove i una altra adreçada a 
persones majors de 26 anys situada al carrer Herrera. Així mateix també 
s'ofereix un servei d'acreditacions professionals. 

Responsable: Olga Arriscado Garcia 

 

LIN000245: Intermediació laboral 

Intermediació entre l'oferta i la demanda de llocs de treball a traves de la prospecció 
d'empreses i la gestió de la borsa de treball. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000647: Prospecció d'empreses 

Descripció: L'objectiu d'aquest programa és establir un canal de col·laboració amb el 
teixit empresarial de la ciutat amb l'objectiu de detectar les seves necessitats 
en matèria de selecció de personal, formació continua o pràctiques 
formatives i afavorint així la inserció laboral de les persones desocupades. 

Responsable: Alba Llobera Pous 

 

ACT000649: Plans d'ocupació 

Descripció: Contractació de persones en situació d'atur prioritzant aquelles que es 
troben en situació de vulnerabilitat social amb l'objecte de participar en 
diferents projectes d'interès general o social. Aquesta experiència 
professional permet a les persones participants en aquests plans adquirir 
competències bàsiques per millorar les seves competències professionals i 
d'accés al mercat laboral. 
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Responsable: Alba Llobera Pous 

 

ACT000733: Borsa de treball 

Descripció: El servei fa d'intermediari entre les ofertes i la demanda a través de la gestió 
de les ofertes de treball de les empreses. S'encarrega també de la difusió als 
seus usuaris i a través del portal web d'ocupació i les cartelleres dels dos 
clubs de feina. 

Responsable: Alba Llobera Pous 

 

ACT000745: Pràctiques en empreses 

Descripció: El servei s'encarrega de cercar empreses que vulguin acollin persones 
participants en els programes en els que participa el consistori i que 
permeten l'aprenentatge en context productiu a través de convenis de 
pràctiques. 

Responsable: Alba Llobera Pous 

 

LIN000323: Ocupació jove 

Serveis i recursos d'informació i orientació professional, formació i acompanyament a la 
inserció de persones joves, entre els 15 i els 29 anys. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000650: Setmana de la informació i l'orientació professional 

Descripció: Organització d'aquesta activitat en la que es posa a l'abast dels joves tots els 
recursos formatius que la ciutat ofereix després de l'etapa de formació 
obligatòria. Durant aquesta setmana s'ofereix també informació del mercat 
laboral per tal de facilitar el procés de presa de decisions a aquelles 
persones que iniciïn un procés de definició o redefinició del seu projecte 
professional. 

Responsable: Sara Armengol Samó 

 

ACT000731: Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció dels 
joves 

Descripció: Servei d'informació, orientació i inserció adreçat a joves entre 16 i 29 anys 

Responsable: Sara Armengol Samó 

 

ACT000732: Dispositiu Local d'Inserció 
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Descripció: Programa coordinat per la direcció d'Ensenyament, la direcció de Promoció 
Econòmica i el servei de Joventut, amb la participació d'altres serveis i dels 
centres educatius, orientat a desenvolupar les accions necessàries per a que 
el jovent, especialment el procedent de situacions de fracàs escolar, pugui 
construir mitjançant accions d’orientació, formació i inserció laboral, un 
projecte professional i portar-ho a la pràctica amb l'acompanyament 
necessari. 

Responsable: Sara Armengol Samó 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

108. Impulsar la formació 
ocupacional i professional 

159 

Estudi de les necessitats 
formatives i recursos disponible 
per ampliar la formació 
ocupacional 

    

115. Potenciar el creixement de 
la ESS en nous àmbits 

170 
Projecte SocialNEET, per 
impulsar la creació d’empreses 
entre els joves 
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Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 

Dades del servei: 

Regidor: Núria Moreno Romero       
Responsable del Servei: - 
Adreça: C. HERRERA,  70 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Promocionar i posicionar la ciutat, en un context territorial local i supralocal, tot posant en valor 
la potencialitat dels seus diferents actius i trets diferencials (econòmics, naturals, patrimonials, 
socials,...) 

 

Visió: 

Esdevindrà el servei  que fomentarà i vehicularà una estratègia comuna i transversal de 
promoció de ciutat a l'organització i de marca territorial per Mataró, canalitzant i vertebrant el 
conjunt de les polítiques municipals que,promogudes des de diferents àmbits de l'organització,  
puguin tenir repercussió a nivell de projecció i relat de ciutat 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 11 

Activitats Regulars 11 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        1.139.086,48 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2410-Administració general de l'ocupació                0,00 

24100-Despeses de personal 1-Despeses personal                0,00 

 

 2414-Intermediació                0,00 

24145-Fem ocupació jove 1-Despeses personal                0,00 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni           65.392,90 

33611-Arqueologia 4-Transferències corrents           65.392,90 

 

 4310-Despeses generals de comerç          270.321,26 

43100-Despeses de personal 1-Despeses personal          270.321,26 

 

 4311-Fires          114.200,00 

43112-Fires mercat 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          71.200,00 

43113-Fira d'atraccions 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          43.000,00 

 

 4312-Mercats, proveïments i llotges            1.950,00 

43121-Plaça de Cuba 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

 

43122-Plaça Gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             500,00 

 

 4313-Comerç ambulant            7.153,76 

43131-Mercats marxants 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           7.153,76 

 

 4314-Comerç urbà          116.735,03 

43142-Comerç urbà 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         104.000,00 
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43142-Comerç urbà 1-Despeses personal           12.735,03 

 

 4320-Administració General Promoció de ciutat          319.107,24 

43200-Despeses de personal 1-Despeses personal          319.107,24 

 

 4321-Promoció de la ciutat          198.257,34 

43216-Projectes transversals Promoció de 
Ciutat 

4-Transferències corrents           85.957,34 

43216-Projectes transversals Promoció de 
Ciutat 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          18.800,00 

43218-Campanyes de comunicació Promoció 
Ciutat 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          93.500,00 

 

 4323-Turisme           45.968,95 

43231-Turisme 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          36.900,00 

43231-Turisme 4-Transferències corrents            9.068,95 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000262: Comerç estratègic 

Desenvolupament i seguiment dels objectius marcats en el Pacte pel Comerç de Mataró 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000897: Model i estratègia comercial 

Descripció: Conduir, juntament amb el sector i altres actors municipals, el model i 
l'estratègia comercial (present i futura) que han de permetre a la ciutat 
esdevenir un referent i ser competitiva comercialment. 

Responsable: Immaculada Méndez Herce 

 

ACT002445: Acords de col·laboració de comerç 

Descripció: Promoció i suport a les accions de dinamització comercial i turístiques de la 
ciutat amb la participació de tots els agents implicats. Desenvolupament i 
formalització dels convenis de col·laboració. 

Responsable: Pilar Martí Camps 

 

LIN000268: Estratègia de promoció ciutat 

Foment i seguiment de la implementació de l'estratègia de promoció de ciutat entre els 
diferents agents vinculats. Elaboració del pla de màrqueting turístic de la ciutat. Gestió de les 
diferents campanyes de difusió i comunicació de promoció de ciutat. Anàlisis i reflexió 
estratègica. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002485: Projecció internacional i màrqueting 

Descripció: Definir i gestionar les oportunitats que puguin sorgir i les campanyes de 
difusió i comunicació relacionades amb promoció de ciutat, incorporant 
l'abast internacional. El servei s'encarrega de la pàgina web visitmataro.cat, 
les accions de màrqueting, les relacions internacionals i la captació de nous 
esdeveniments, entre d'altres. 

Responsable: Marta Ruiz Brunet 

 

ACT002523: Impuls del front marítim 

Descripció: Gestió de canals de promoció i d'informació per a la difusió dels atractius i 
activitats relacionades amb el Port, empreses turístiques, o establiments de 
restauració i d'oci al front marítim com a recurs turístic i de promoció de 
ciutat. 
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Responsable: Marta Ruiz Brunet 

 

LIN000365: Fires i mercats 

Gestió dels equipaments i de l'activitat dels mercats fixos de la ciutat, així com dels mercats 
setmanals, i de les fires i altres esdeveniments dins el calendari firal municipal, i suport a les 
iniciatives firals privades que se celebrin a la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000882: Mercat de la Plaça de Cuba 

Descripció: El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç s'encarrega de la gestió de 
l'equipament, i vetlla pel correcte desenvolupament de l'activitat comercial 
del mercat, alhora que dona suport al pla de dinamització promogut per la 
seva associació de venedors. 

Responsable: Immaculada Méndez Herce 

 

ACT000884: Mercat de la Plaça Gran 

Descripció: El Servei de Promoció de Ciutat i Comerç s'encarrega de la gestió de 
l'equipament, i vetlla pel correcte desenvolupament de l'activitat comercial 
del mercat. En el cas de la Plaça Gran és important i té un pes rellevant 
l'acompanyament a l'evolució comercial que s'està produint a l'equipament i 
el seu entorn, i que haurà de complementar-se amb una adequació de 
l'equipament. Per aquest motiu l'Ajuntament és proactiu en la recerca de 
fons de finançament que ho puguin fer viable. 

Responsable: Immaculada Méndez Herce 

 

ACT000889: Gestió dels mercats setmanals 

Descripció: El servei s'encarrega de regular el funcionament dels mercats setmanals de 
la ciutat, així com de la seva dinamització. 

Responsable: Immaculada Méndez Herce 

 

ACT002479: Fira d'atraccions 

Descripció: Tasques de suport i coordinació per a l'organització de la fira d'atraccions. 

Responsable: Marta Ruiz Brunet 

 

ACT002624: Fires mercat 

Descripció: Suport a les iniciatives firals per a la promoció i venda de productes 
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organitzades per entitats o altres promotors a la ciutat. 

Responsable: Marta Ruiz Brunet 

 

LIN000366: Informació, espais i productes turístics 

Espais i activitats per a la promoció, divulgació i desplegament de productes i atractius turístics 
de ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002466: Productes i infraestructures turístiques 

Descripció: Creació de productes turístics i elements de suport com senyalització 
vinculats al patrimoni de la ciutat així com altres vinculats a determinats 
segments especialitzats, com ara el turisme de congressos, el turisme 
esportiu o el turisme industrial. En aquests productes es prioritzaran, per la 
seva potencialitat d'atracció, aquells aspectes diferenciadors en relació a 
altres territoris. 

Responsable: Marta Ruiz Brunet 

 

ACT002639: Servei d'informació turística 

Descripció: Gestió de l'Oficina de Turisme de la ciutat, així com dels altres canals 
d'informació turística de la ciutat com ara el punt d'informació turística d'estiu 
o els punts de suport informatiu que col·laboren en la difusió dels atractius i 
activitats turístiques de Mataró (establiments d'allotjament, Museus, Port, 
empreses turístiques, establiments de restauració i d'oci al front marítim, etc) 

Responsable: Marta Ruiz Brunet 
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Direcció d'Urbanisme i Planificació 

Dades del servei: 

Regidor: Núria Moreno Romero  
Responsable del Servei: Xavier Alemany Vilches 
Adreça: C. PABLO IGLESIAS,   63 
Telèfon: +34 937582131 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

La missió de la Direcció d'Urbanisme és la planificació del desenvolupament equilibrat del 
territori, l'estructuració i la planificació de l'espai, d'acord amb les línies estratègiques marcades 
per l'Ajuntament dins el marc jurídic vigent. Tot això amb l'adequada gestió dels recursos 
naturals, de la protecció del medi ambient, de la conservació, rehabilitació i restauració 
d'edificis per tal de possibilitar el desenvolupament socioeconòmic equilibrat que millori la 
qualitat de vida de la població del municipi. 

 

Visió: 

Situar Mataró com a referent de ciutats amb un model de creixement basat en el 
desenvolupament urbà inclusiu, sostenible i intel·ligent, que ens permeti afrontar els reptes 
futurs de la ciutat: econòmics, ambientals, climàtics demogràfics i socials. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 
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Pressupost          180.270,41 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1501-Administració gral. Urbanisme          149.870,41 

15010-Despeses de personal 1-Despeses personal          149.870,41 

 

 1502-Subministraments, serveis i manteniments serveis 
territorials 

          30.000,00 

15023-Estudis i treballs tècnics 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          30.000,00 

 

 1511-Urbanisme              400,00 

15113-Altres Urbanisme 6-Inversions reals                0,00 

15113-Altres Urbanisme 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

             400,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000364: Coordinació de la Direcció d'Urbanisme i Planificació 

Gestió d'activitats transversals i de suport  vinculades a l'Urbanisme i la Planificació. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002504: Suport a Urbanisme, Llicències, Habitatge i Medi Ambient 

Descripció: Tasques complementàries i de coordinació per a les activitats d'Urbanisme, 
Planejament i medi ambient. 

Responsable: Xavier Alemany Vilches 
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Servei de Llicències d'Obres i Activitats 

Dades del servei: 

Regidor: Núria Moreno Romero       
Responsable del Servei: Pilar Martí Camps 
Adreça: C. PABLO IGLESIAS,  63 
Telèfon: +34 937582200 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Facilitar la tramitació dels procediments de llicències als agents (particulars, empreses, altres 
Administracions, etc), involucrats en els procediments administratius referents de les obres, les 
activitats, l'ocupació de l'espai públic i de la platja per un ús comercial, així com portar a terme 
l'atenció de la informació urbanística municipal i resoldre les molèsties veïnals i la disciplina 
urbanística i d'activitats del municipi. 

 

Visió: 

Fer de l'Ajuntament un referent en la gestió dels procediments de llicències i comunicacions 
d'obres i d'activitats, a més d'implamentar un servei d'atenció ciutadana en la informació 
urbanística àgil i eficient. 

 

Objectius Estratègics: 

 Impulsar la gestió dels procediments administratius d'obres, d'activitats i informació 
urbanística amb eficiència i eficàcia 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 3 

TOTAL ACTIVITATS 5 

Activitats Regulars 5 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        1.315.997,55 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1511-Urbanisme        1.213.053,78 

15110-Despeses de personal 1-Despeses personal        1.213.053,78 

 

 1522-Conservació i rehabilitació de l'edificació           65.738,00 

15222-Altres conservació i rehabilitacions 
edificacions 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          65.738,00 

 

 1721-Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones 
urbanes 

               0,00 

17211-Altres Llicències d'Activitats 6-Inversions reals                0,00 

17211-Altres Llicències d'Activitats 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 1724-Espais naturals           37.205,77 

17241-Platges 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          37.205,77 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000253: Llicències i disciplina d'obres 

Conjunt d'activitats encaminades a assessorar, tramitar i resoldre l'exercici d'obres d'àmbit 
privat i el control de la legalitat conforme a la normativa aplicable mitjançant procediment de 
protecció de la legalitat urbanística. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002567: Llicències d obres 

Descripció: Tramitació, informació i assessorament sobre llicències d'obres i ocupacions 
de la via pública vinculades amb obres de caràcter privat. 

Responsable: Pilar Martí Camps 

 

ACT002628: Inspecció i disciplina d'obres 

Descripció: Expedients de protecció de la legalitat de disciplina d'obres i Inspeccions de 
llicències, disciplina i d'altres. 

Responsable: Pilar Martí Camps 

 

LIN000339: Llicències i disciplina d'activitats 

Conjunt d'activitats encaminades a assessorar, tramitar i resoldre l'exercici d'activitats d'àmbit 
privat i el control de la legalitat conforme a la normativa aplicable mitjançant procediment de 
protecció de la legalitat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002493: Llicències d'activitats 

Descripció: Tramitació, informació i assessorament sobre els expedients de llicències 
d'activitats i el control de la legalitat conforme a la normativa aplicable, així 
com la  tramitació d'autoritzacions per a les activitats comercials, activitats 
recreatives o temporals d'usos i ocupacions en zona de domini públic. 

Responsable: Pilar Martí Camps 

 

ACT002602: Inspecció i disciplina d'activitats 

Descripció: Control, inspecció, i expedients de protecció de la legalitat de les llicències 
d'activitats, disciplina i d'altres. 

Responsable: Pilar Martí Camps 
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LIN000340: Atenció i informació 

Assessorament especialitzat en expedients de llicències. Facilitar informació urbanística sobre 
consultes per a l'execució d'obres i obertura d'activitats. Emissió d'informes i certificats 
urbanístics. Actualització de plànols i de la normativa urbanística a nivell intern. Registre 
municipal d'entrada de documents. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000468: Atenció i informació del Servei de Llicències 

Descripció: És feina d'aquest servei l'entrada de documents com a registre municipal i 
l'assessorament especialitzat en expedients de llicències. Donen informació 
urbanística sobre consultes per l'exercici d'obres i d'activitats, emeten 
informes i certificats urbanístics i s'encarreguen de l'actualització dels plànols 
i la normativa urbanística a nivell intern. 

Responsable: Pilar Martí Camps 
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Servei d'Urbanisme i Patrimoni 

Dades del servei: 

Regidor: Núria Moreno Romero       
Responsable del Servei: - 
Adreça: C. PABLO IGLESIAS,  63 
Telèfon: +34 937582267 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Definir, implementar i avaluar les polítiques del seu àmbit d'actuació, a partir dels objectius 
fixats pel Govern municipal i el/la regidor/a competent, seguint els procediments establerts per 
l'Ajuntament de Mataró i per la legislació vigent. 

 

Visió: 

Treballar per aconseguir un model de creixement basat en el desenvolupament urbà inclusiu, 
sostenible i Intel·ligent del territori. 

 

Objectius Estratègics: 

 Impulsar la gestió i redacció del Planejament urbanístic,l'assesorament sobre el Patrimoni 
arquitectònic de la ciutat  i la Gestió Agrícola i forestal de les finques municipals. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 6 

Activitats Regulars 6 

Accions estratègiques 27 
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Pressupost        1.411.626,40 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1511-Urbanisme          376.704,64 

15110-Despeses de personal 1-Despeses personal          365.704,64 

15112-Assistència tècnica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          11.000,00 

 

 1513-Planejament          217.744,76 

15130-Despeses de personal 1-Despeses personal          217.744,76 

 

 1724-Espais naturals           10.874,00 

17242-Altres espais naturals 4-Transferències corrents            8.500,00 

17242-Altres espais naturals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.374,00 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals          784.303,00 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals          784.303,00 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni           22.000,00 

33613-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.000,00 

33615-Patrimoni 4-Transferències corrents           20.000,00 

 

 3421-Edificis, instal. i elements de suport                0,00 

34211-Gestió directa 6-Inversions reals                0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000135: Planejament Urbanístic 

Conjunt d'activitats encaminades a desenvolupar el Planejament urbanístic 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002633: Planejament urbanistic 

Descripció: Redacció del planejament urbanístic general, modificacions, planejament 
derivat i instruments de gestió d'iniciativa municipal així com el seguiment i 
actualització del text refós i de la documentació gràfica del pla general. Així 
mateix, es revisen els documents de planificació dels instruments de gestió i 
execució i dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada.  Coordinació del 
planejament amb la Direcció d'Urbanisme de la Generalitat, així com la 
coordinació i desenvolupament de les actuacions urbanístiques promogudes 
per PUMSA. 

Responsable: - 

 

LIN000291: Patrimoni arquitectònic i ambiental 

Conjunt d'activitats encaminades a fomentar i informar el Patrimoni arquitectònic i ambiental de 
la ciutat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002522: Gestió del patrimoni arquitectònic 

Descripció: Tasques i activitas d'informació sobre el patrimoni arquitectònic municipal, 
llicències d'obres afectades per elements  del Catàleg de Patrimoni 
Arquitectònic, així com el seguiment d'obres que s'executen en Béns 
Catalogats Municipals i  Béns culturals d'interès nacional (BCIN). En aquesta 
activitat també es contempla la gestió del  Consell Municipal del Patrimoni 
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, així com la gestió per a les subvencions 
i bonificacions d'impostos per la rehabilitació d'elements catalogats. 

Responsable: Mariona Gallifa Rosanas 

 

ACT002636: Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic 

Descripció: Recerca i elaboració de materials i documentació i preparació consistent en 
conferències, itineraris i altres activitats. El servei s'encarrega de la gestió i 
execució de les activitats programades, i l'actualització de la Web associada. 

Responsable: Mariona Gallifa Rosanas 
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LIN000310: Gestió agricola i forestal 

Conjunt d'activitats encaminades a desenvolupar la Gestió agrícola i forestal 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002456: Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable 

Descripció: Promoció de la gestió forestal en finques privades, així com la coordinació 
de la gestió forestal de les finques privades. Igualment es duu a terme un 
programa per a la gestió i utilització de les finques agrícoles municipals. 
Actualització i manteniment de l'inventari de camins. 

Responsable: - 

 

LIN000327: Gestió Urbanística i Assistència Jurídica 

Conjunt d'activitats encaminades a realitzar la Gestió Urbanistica i l'Assessorament jurídic del 
Servei d'Urbanisme i Patrimoni 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002458: Gestió urbanística 

Descripció: Tasques de redacció i supervisió dels convenis urbanístics que es pacten 
entre l'Ajuntament i persones particulars així com la redacció de 
certificacions i lliurament de tota aquella documentació a petició de 
particulars. Dins d'aquesta activitat, s'elabora i gestiona el contingut de la 
documentació aportada en les Comissions informatives de Serveis 
Territorials per part del Servei d'Urbanisme i patrimoni. 

Responsable: - 

 

ACT002540: Assistència jurídica en matèria d'urbanisme 

Descripció: Servei d'assessorament jurídic, defensa jurídica en recursos contenciosos 
administratius, així com Informes jurídics i altres estudis en matèria de 
planejament i gestió urbanística. 

Responsable: Elisabeth Massó Sanabre 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

1. Desplegar i executar els 
projectes estratègics del 
“Mataró 2022” que continuen 
sent importants per a 
l’economia i la població 
mataronina i la resta de plans 
integrals i estratègics acordats 
al mandat 2015-2024 

6 
Definir el Districte del 
Coneixement 

    

7 
Iniciar el projecte de 
transformació del polígon de 
Balanço i Boter 

    

8 
Promoure el desenvolupament 
del sector Iveco Pegaso 

    

21. Garantir i protegir espais 
lliures que envolten la ciutat 
per garantir la biodiversitat. 
Fent de Mataró un referent de 
ciutat mediterrània 

49 
Desenvolupar el projecte d'Anella 
Verda 

    

22. Treballar per posar en valor 
les Cinc Sènies i incrementar la 
seva importància estratègica i 
també en relació al seu paper 
en l'economia circular 

52 Banc de Terres     

41. Posar en valor les 
possibilitats d’atracció cultural 
fent de Mataró un punt de 
referència connectat al món 

94 
Noves eines de difusió del 
patrimoni 

    

70. Mobilitzar el parc 
d'habitatges privats cap a 
habitatges de lloguer 
assequibles 

133 

Modificació del planejament per a 
l’establiment de reserves d’HPO 
en sòl urbà consolidat. Acció 
relacionada amb el compromís 
120 

    

95. Revisar les polítiques 
urbanístiques planificant 
l’espai urbà pensant en les 
necessitats canviants de la 
ciutat actuals i futures 
relacionades amb l’habitatge, 
el medi ambient (canvi climàtic, 
transició ecològica); 
l’economia, els barris 
vulnerables; la cohesió social , 
de gènere i de seguretat, 
adoptant un contingut 
multidimensional 

141 Pla director d’equipaments     

141 Desenvolupament anella verda     

141 MPGO Entorns Biada     

141 MPGO Sòl agrícola     

141 MPGO El Sorrall     

141 MPOU sector turons –C1     

141 MPGOU Illa solar Corte Inglés     

142 Crear un registre de solars buits     

96. Desenvolupar els sectors 
del front marítim, dibuixant una 
nova relació de la ciutat amb el 
litoral i promovent la generació 
de llocs de treball 

143 
Projecte Disseny front marítim del 
futur 

    

144 
Projectar el Centre de 
Convencions 

    

145 
Executar primera fase 
transformació antiga NII 

    

146 
Inici nova fase d'urbanització 
Iveco-Pegaso 
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147 
Proposta sector Sant Simó –
treballs projecte executiu nova 
piscina olímpica 

    

148 Desenvolupar la Ronda Barceló     

149 
Projecte Executiu del nou pas al 
port 

    

97. Desenvolupar plans de 
millora urbana per completar el 
teixit residencial amb 
equipament i zones verdes 

150 
Les Sureres i lo basal, i Can 
Marquès 

    

151 
Illa Torre Barceló i 
desenvolupament Ronda Barceló 

    

152 PMU-11 Iveco Renfe- Farinera     

98. Treballar per l’activació del 
comerç de proximitat als 
barris, dinamitzant els seus 
eixos principals i donant 
suport al teixit comercial 

153 

Treballar perquè el tram de N-II 
entre Laia Arquera i Sant Simó 
sigui un bulevard urbà que 
atregui la instal·lació de 
comerços 

    

102. Reactivar el centre de 
Mataró, per aconseguir 
recuperar dinamisme econòmic 
a través del comerç, la 
Hosteleria, els serveis, i la 
cultura un espai de 
convivència paisatgísticament 
amable, i que posi en valor un 
model de vida sostenible i 
atractiu per a la innovació (Pla 
d’Impuls del Centre) 

154 
Executar el Pla d'Impuls del 
Centre 
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Fundació Tecnocampus 

Dades del servei: 

Regidor: Sergi Morales Díaz            
Responsable del Servei: Josep Lluís Checa 
Adreça: AV. D'ERNEST LLUCH,  32 
Telèfon: +34 931696500 
 

Missió: 

Contribuir al creixement econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme, a través 
d'un model integral de generació de coneixement, formació, empresa i innovació. Per 
aconseguir-ho, s'assumeixen dos tipus objectius centrals:  'Consolidar una oferta d'educació 
superior altament professionalitzadora i compromesa amb el desenvolupament de les persones 
que formen la comunitat TecnoCampus.  'Gestionar un parc tecnològic i emprenedor que ajudi 
a millorar la competitivitat de les empreses, la innovació i la internacionalització, alhora que 
esdevingui un vincle de relació entre la universitat i l'empresa. 

 

Visió: 

Ser un model de referència en l'àmbit nacional i internacional en la interrelació entre la 
universitat i l'empresa. Fer-ho a través d'una experiència educativa de qualitat connectada al 
món empresarial, consolidant així el TecnoCampus com a instrument de transformació i 
desenvolupament econòmic i social del territori vinculat a Mataró i al Maresme. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 32 

Activitats Regulars 14 

Accions estratègiques 1 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000164: Ensenyament universitari 

Són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu oferir estudis universitaris oficials de 
grau i postgrau, plenament inserits dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) -més 
conegut com a pla Bolonya- i formació contínua. Aquestes intervencions donen resposta a les 
necessitats de recursos per l'aprenentatge i la investigació, potenciant les carreres 
professionals dels alumnes i ex-alumnes del Tecnocampus. Inclouen també la 
internacionalització de l'activitat acadèmica i la mobilitat internacional d'estudiants i professors. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001434: Formació de graus 

Descripció: Conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu oferir i implementar una 
oferta formativa de graus plenament inserits dins el Pla Bolonya i 
estructurada en tres centres universitaris, tots adscrits a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF): l'Escola Superior Politècnica, l'Escola Superior de la 
Salut i l'Escola Superior de Ciències Socials i de l'Empresa. 

Responsable: - 

 

ACT001435: Formació permanent  i contínua 

Descripció: Conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu oferir i implementar una 
oferta formativa de postgraus i màsters, així com de formació contínua, 
d'acord amb les necessitats i la demanda detectada dins i fora del territori. 

Responsable: - 

 

ACT001436: Recerca i transferència 

Descripció: Conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu donar suport a l'activitat 
pròpia dels grups de recerca del Tecnocampus per tal de desenvolupar una 
activitat d'investigació de qualitat que generi nou coneixement i es pugui 
transferir a les empreses del territori. 

Responsable: - 

 

ACT001438: Recursos per l'aprenentatge i la investigació 

Descripció: Conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu posar a disposició de la 
comunitat universitària, el parc tecnològic i la ciutadania en general, recursos 
per l'aprenentatge i la investigació com ara espais de treball i estudi, un fons 
bibliogràfic i de publicacions periòdiques adequat als estudis que 
s'imparteixen i laboratoris per l'experimentació i la innovació. 

Responsable: - 
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ACT001439: Carreres professionals 

Descripció: Es busca connectar el talent universitari amb el món de l'empresa, oferint a 
alumnes i graduats universitaris serveis i programes que facilitin la realització 
de pràctiques laborals, que els dotin de les habilitats necessàries per millorar 
la seva incorporació al món laboral i la seva trajectòria professional. 

Responsable: - 

 

ACT001440: Internacionalització de l'activitat acadèmica i mobilitat Internacional 

Descripció: La Fundació Tecnocampus vol fomentar la internacionalització de l'activitat 
acadèmica i la mobilitat internacional, tant d'estudiants com de personal 
acadèmic, mitjançant l'organització d'activitats informatives adreçades a 
aquests col·lectius i a través de la signatura de convenis amb altres 
universitats estrangeres per fomentar l'intercanvi de personal i coneixement. 

Responsable: - 

 

ACT001606: Emprenedoria universitària 

Descripció: Són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu oferir una sèrie de 
programes vinculats al foment de l'emprenedoria des de l'actitud, les 
habilitats i competències, al desenvolupament de les seves idees en 
projectes reals. L'objectiu és coordinar un conjunt d'activitats extracurriculars 
(algunes d'elles amb reconeixement de crèdits) adreçades als estudiants del 
TecnoCampus, per tal de fomentar l'emprenedoria 

Responsable: - 

 

ACT001781: Foment de les vocacions tecnològiques 

Descripció: Són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu despertar vocacions 
tecnològiques en el jovent entre 12 i 18 anys, en un moment en què han 
d'orientar el seu futur acadèmic i professional. La finalitat és donar a 
conèixer, de manera pràctica i vivencial (learning by doing), les possibilitats 
que ofereix la tecnologia i transmetre als i les joves la passió per programar 
o desenvolupar tecnologia. 

Responsable: - 

 

LIN000321: Empresa i emprenedoria 

Són el conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu posar a disposició del territori un parc 
empresarial i tecnològic que allotgi empreses i fomenti l'emprenedoria. A través de dos edificis 
de torres bessones (TCM2 i TCM3) que acullen els espais on s'integren les empreses i la 
incubadora, es dinamitzen els polígons d'activitat empresarial de Mataró i es gestiona un 
Centre de Congressos (TCM4), amb capacitat per organitzar actes de fins a 400 persones. 
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ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT001441: Emprenedoria 

Descripció: Les intervencions que es duen a terme amb l'objectiu de sensibilitzar i 
acompanyar la iniciativa emprenedora com a clau pel creixement competitiu 
de l'economia del territori. A partir de l'assessorament a persones que tenen 
una idea de negoci, se'ls ajuda impulsant i facilitant de la creació 
d'empreses. 

Responsable: - 

 

ACT001442: Teixit productiu i acceleració empresarial 

Descripció: Conjunt d'intervencions que tenen com a objectiu donar suport i dinamitzar 
les empreses ubicades al parc empresarial així com impulsar diversos 
programes que van més enllà del TecnoCampus i que tenen impacte en el 
conjunt del teixit productiu de la ciutat i de la comarca. 

Responsable: - 

 

ACT001443: Centre de congressos 

Descripció: Són el conjunt d'activitats que tenen com a objectiu la gestió d'un centre de 
congressos i reunions situat al TecnoCampus, a primera línia de mar i amb 
una superfície de 2.200 m2, que està a disposició de les empreses i la 
ciutadania. Les instal·lacions d'aquets centre consten d'un auditori amb 
capacitat per 323 persones, un espai polivalent de 900 m2, quatre sales 
modulables multifuncionals de 45 a 150 m2 i aules acadèmiques d'alt nivell 
de diverses capacitats. 

Responsable: - 

 

ACT001444: Oficina Mataró Empresa 

Descripció: Posa a disposició de les empreses del territori un punt des d'on es 
centralitzen els tràmits i serveis necessaris per engegar un negoci o fer-lo 
créixer. El servei compta amb la participació de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, la PIMEC, la FAGEM i CETEMMSA, i el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

Responsable: - 

 

ACT001445: Suport empresarial i polígons 

Descripció: Conjunt de tasques complementàries i de coordinacio per a la gestió, 
generació de serveis i activitats específiques per la dinamització i millora de 
les condicions del desenvolupament de l'activitat empresarial i industrial en 
aquests espais, així com pel foment de la col·laboració en projectes de 
polígons d'altres territoris. 
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Responsable: Àngel Remacha Grimal 

 

ACT001611: Allotjament empresarial 

Descripció: Són el conjunt d'actuacions destinades a facilitar l'allotjament d'empreses en 
sectors emergents prioritzant els intensius en coneixement i valor afegit. Així 
mateix la Fundació ofereix serveis de valor afegit de suport al creixement 
empresarial i de dinamització de la comunitat Tecnocampus. 

Responsable: Josep Lluís Checa 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

26. Apostar per un model de 
desenvolupament econòmic 
més innovador, més competitiu 
i sostenible; mitjançant un ús 
eficient dels recursos naturals i 
la reducció de la generació de 
residus. Alineada amb els 
compromisos de l'Agenda 2030 
i l'Agenda Urbana 
 

59 
Crear la Càtedra d’Economia 
Circular i Sostenibilitat al 
Tecnocampus 
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ÀREA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Antoni Merino Orejón 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Facilitar l'assoliment dels objectius polítics i el desenvolupament del projecte de ciutat 
mitjançant la definició dels objectius, un cop establertes les directrius estratègiques. Planificar, 
coordinar i avaluar la gestió de l'Àrea corresponent, en col·laboració amb la resta de membres 
de l'equip de comandaments, seguint els procediments establerts per l'Ajuntament de Mataró i 
per la legislació vigent. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        5.163.259,01 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1522-Conservació i rehabilitació de l'edificació          407.496,00 

15222-Altres conservació i rehabilitacions 
edificacions 

4-Transferències corrents          407.496,00 

 

 2313-At.persones dependència i accessib.universal           33.645,05 

23131-Atenció a persones amb dependències 4-Transferències corrents           33.645,05 

 

 2314-Promoció social                0,00 

23143-Habitatges socials 6-Inversions reals                0,00 

 

 2316-Promoció de la igualtat de gènere                0,00 

23161-Informació i assessorament 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 3115-Accions públiques relatives a la salut          100.000,00 

31151-Coordinació informació sanitària amb 
Consorci Sanitari 

4-Transferències corrents          100.000,00 

 

 3200-Planificació i administració                0,00 

32003-Inversió en equipaments 6-Inversions reals                0,00 

 

 3331-Activitat museística          236.160,97 

33311-Exposicions Museu de Mataró 4-Transferències corrents          236.160,97 

 

 4335-Cooperativisme                0,00 

43351-Suport al moviment cooperatiu 4-Transferències corrents                0,00 

 

 4911-Comunicació          770.189,16 

49111-Pla de comunicació 4-Transferències corrents          770.189,16 
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 9200-Administració general          184.907,83 

92002-Administració general 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         184.907,83 

 

 9206-Despeses i ingressos generals           42.741,87 

92061-Despeses i ingressos generals 4-Transferències corrents           42.741,87 

 

 9209-Gestió i coordinació           36.335,94 

92090-Despeses de personal 1-Despeses personal           36.335,94 

 

 9222-Societats        3.351.782,19 

92221-Societats 4-Transferències corrents        3.351.782,19 

92221-Societats 6-Inversions reals                0,00 

 

 9244-Xarxa d'equipaments                0,00 

92447-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport. 

4-Transferències corrents                0,00 

 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000356: Administració i gestió de l'Àrea d'Administració General 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002526: Suport a l'activitat de Serveis Centrals 

Descripció: Suport a l'activitat de Serveis Centrals 

Responsable: - 
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Direcció de Serveis Jurídics 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: - 
Adreça:  LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582141 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Servei de Secretaria General 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: M. Lluïsa Guañabens Casarramona 
Adreça:  LA RIERA,  48 
Telèfon: +34 937582141 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Assumir la funció de fe pública, així com donar assessorament legal preceptiu de la Corporació, 
en els termes previstos per la legislació vigent. Definir, implementar i avaluar les polítiques del 
seu àmbit d'actuació, a partir dels objectius fixats pel Govern municipal i el/la regidor/a 
competent, seguint els procediments establerts per l'Ajuntament de Mataró i per la legislació 
vigent. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 3 

TOTAL ACTIVITATS 3 

Activitats Regulars 3 

Accions estratègiques - 
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Pressupost          438.590,97 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9204-Serveis Jurídics          438.590,97 

92040-Despeses de personal 1-Despeses personal          361.722,22 

92042-Eleccions 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           3.000,00 

92043-Fe pública 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           6.973,75 

92045-Responsabilitat patrimonial 4-Transferències corrents            6.895,00 

92046-Defensa Jurídica 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          60.000,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000045: Secretaria General 

Desenvolupar les funcions fedatàries atribuïdes per llei i les funcions jurídiques de caràcter 
transversaL assignades al servei: - Fe pública de les actes i acords municipals i actes de les 
sessions dels òrgans col·legiats. - Assessorament legal preceptiu i facultatiu. - Responsabilitat 
patrimonial de l'Ajuntament. - Registre d'entitats ciutadanes. - Assessoria jurídica de serveis 
sense lletrat. - Comandament orgànic i funcional de l'Arxiu Municipal Administratiu. - 
Coordinació i defensa jurídica de la corporació 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002471: Secretaria General 

Descripció: Donar fe pública i assessorament legal a les sessions del Ple i de la Junta de 
Govern; tramitar expedients de Responsabilitat Patrimonial; coordinar les 
funcions electorals de l'Ajuntament; Registres públic d'entitats, de decrets i 
d'Unions Estables de Parelles Formalitzades en Escriptura Pública Notarial, 
actualment extingit; Assessorament jurídic preceptiu 

Responsable: M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 

LIN000073: Arxiu Municipal 

Gestió de l’Arxiu Municipal 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002615: Arxiu Municipal 

Descripció: Manteniment del Quadre de Classificació Documental; definició i aplicació 
del sistema de gestió documental municipal; gestió de l'arxiu administratiu 

Responsable: Montserrat Clavell Pons 

 

LIN000087: Assessorament i coordinació jurídica 

 
ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002492: Assessorament i coordinació jurídica 

Descripció: Designa de lletrat, en el seu cas contractació de lletrat extern i designa de 
Procurador; centralització de la informació relativa als processos 
contenciosos-administratius en que l'Ajuntament és part. 

Responsable: M. Lluïsa Guañabens Casarramona 
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Direcció de Recursos Humans i Organització 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Francesc Torrejón Comino 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582181 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Transformar per avançar-nos als canvis:  Assegurar una gestió dels recursos humans 
innovadora, professional i eficient, que proveeixi a l'organització de les persones necessàries 
en nombre i competència, i que en garanteixi el seu desenvolupament i creixement 
professional, avançant-nos a un context canviant, oferint serveis excel·lents i generant valor 
públic. 

 

Visió: 

Els/Les millors professionals per fer de l'Ajuntament de Mataró un protagonista destacat de la 
xarxa d'actors de la ciutat gràcies a la seva qualitat,  esdevenint un referent per a la ciutadania i 
per a les administracions del seu entorn. 

 

Objectius Estratègics: 

 Confiança i seguretat: Establir un marc de relació i interacció entre la Direcció de Recursos 
Humans i Organització i el personal municipal, i de manera particular amb la representació 
social, basat en la col·laboració i la confiança recíproques, que contribueixi a construir un 
clima de benestar, que prioritzi la prevenció i la  seguretat en el lloc de treball, per poder 
prestar els serveis públics en condicions òptimes. 

 Creixement professional i atracció del talent: Incentivar el desenvolupament professional del 
personal municipal, promoure un entorn que faciliti la continuïtat del talent i incrementi el 
coneixement del personal de la corporació i atregui persones que creguin que l'Ajuntament 
de Mataró els proporcionarà la possibilitat de créixer professionalment i desenvolupar les 
seves capacitats, facilitant les condicions per la incorporació de noves generacions que 
tinguin l'expectativa de desenvolupar la seva carrera professional a l'Ajuntament. 

 Previsió i adaptació: Adequar l'estructura organitzativa per adaptar-la a les noves formes de 
treball, identificant i fent públiques les competències i funcions de les unitats organitzatives, 
adaptant els llocs de treball a les demandes ciutadanes de serveis i a les previsions de 
necessitats futures, tot establint els mecanismes adequats per disposar de tots els 
indicadors necessaris per a la presa de decisions. 

 Gestió eficient de l'administració: Gestionar de manera eficient l'activitat que genera 
l'administració de les relacions  laborals del personal municipal, orientant-la als resultats i a 
la satisfacció de les necessitats de l'usuari. 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 

 

 
 

Pressupost          291.546,50 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres           19.218,75 

15300-Despeses de personal 1-Despeses personal           19.218,75 

 

 9202-Gestió dels recursos humans          272.327,75 

92020-Despeses de personal 1-Despeses personal          225.282,11 

92021-Altres despeses gestió dels Recursos 
Humans 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           2.000,00 

92022-Prevenció de riscos laborals 1-Despeses personal           45.045,64 

 

 9209-Gestió i coordinació                0,00 

92090-Despeses de personal 1-Despeses personal                0,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000047: Prevenció de riscos laborals 

Actuacions tècniques i de gestió de l'equip de PRL per la dentificació i avaluació dels riscos 
laborals, controls dels efectes que tenen sobre la seguretat i la salut del personal de 
l'Ajuntament i control i seguiment de la implantació de les actuacions preventives que legalment 
s'han d'integrar a l'organització a tots el nivells jeràrquics per interioritzar una cultura preventiva. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002497: Control i seguiment de la PRL 

Descripció: Supervisió de les actuacions de Vigilància de la Salut (Metge d'Empresa) i 
de Coordinació d'Activitat Empresarial en PRL; 

Responsable: Jordi Catarina Solano 

 

ACT002513: Actuacions de PRL 

Descripció: Avaluacions de Riscos Laborals bàsiques i específiques; realització de la 
Formació i Informació dels riscos per lloc de treball; anàlisi i Investigació 
d'Incidents i Accidents Laborals; manteniment del Manual de Gestió de la 
PRL 

Responsable: Jordi Catarina Solano 

 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 238 

Servei de Desenvolupament i Organització 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Anna Maria Molist Bordas 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582181 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Definir, implementar i avaluar les polítiques del seu àmbit d'actuació, a partir dels objectius 
fixats pel Govern municipal i el/la regidor/a competent, seguint els procediments establerts per 
l'Ajuntament de Mataró i per la legislació vigent. 

 

Objectius Estratègics: 

 Millorar la comunicació interna. 

 Crear oportunitats d'inserció laboral a col·lectius amb necessitats específiques 

 Promoure les condicions que atreguin el talent jove. 

 Definir i potenciar un estil de lideratge directiu basat en els valors de l'empresa i el 
desenvolupament de competències directives i de comandament. 

 Adequar les plantilles a les necessitats de servei, l'evolució dels rols professionals i la 
rotació de personal. 

 Disposar d'un sistema de formació per adequar i millorar les competències del personal per 
respondre als objectius de la Corporació. 

 Definir un model de valoració de llocs de treball adaptat a la situació actual i adaptable a 
futures circumstàncies. 

 Definir una estructura organitzativa capaç de desenvolupar una gestió interna eficaç i 
eficient. 

 Crear un sistema d'avaluació de l'acompliment vinculant-lo al desenvolupament  i la carrera 
professional i als resultats obtinguts. 

 Vincular la retribució variable amb els resultats i/o el rendiment. 

 Identificar, desenvolupar i reconèixer el talent i l'acompliment excel·lent a l'empresa. 

 Promoure l'ocupació estable. 

 Assegurar la transferència del coneixement considerat essencial per l'organització. 

 Adaptar les bases de selecció i provisió per facilitar l'assoliment dels objectius estratègics de 
l'organització. 

 
 
 



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 239 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques 2 

 
 

Pressupost        1.355.690,96 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3263-Convenis de pràctiques           26.735,07 

32631-Convenis de pràctiques 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           3.713,96 

32631-Convenis de pràctiques 4-Transferències corrents           19.197,90 

32631-Convenis de pràctiques 1-Despeses personal            3.823,21 

 

 9202-Gestió dels recursos humans        1.328.955,89 

92020-Despeses de personal 1-Despeses personal        1.197.505,75 

92021-Altres despeses gestió dels Recursos 
Humans 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          14.235,00 

92023-Formació del personal 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           6.904,68 

92023-Formació del personal 1-Despeses personal          100.310,46 

92026-Avaluació de l'acompliment 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          10.000,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000247: Desenvolupament i organització 

Impuls i coordinació de les polítiques de desenvolupament i organització del personal 
municipal: selecció, formació, carrera professional, comunicació interna i organització. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002528: Planificació i organització dels RH 

Descripció: RLT i plantilla; oferta pública d'ocupació; adaptació de l'organització a noves 
necessitats 

Responsable: Anna Maria Molist Bordas 

 

ACT002560: Selecció, formació i promoció 

Descripció: Polítiques de promoció interna; selecció de personal; pla de formació 

Responsable: Anna Maria Molist Bordas 

 

Compromís Núm. Acció estratègica 
2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

31. Vetllar perquè Mataró 
continuï sent una ciutat 
segura, exigir a la Generalitat 
que incrementi els efectius 
presents a Mataró i augmentar 
la presència policial al carrer 

66 

Preveure a les diferents ofertes 
d'ocupació les vacants fruït del 
procés de jubilació que la nova 
normativa preveu 

    

67 
Substituir personal policial per 
personal administratiu i tècnic no 
policial 
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Servei Relacions Laborals i Assistència Jurídica 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Mercedes Baeza Garcia 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582181 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Definir, implementar i avaluar les polítiques del seu àmbit d'actuació, a partir dels objectius 
fixats pel Govern municipal i el/la regidor/a competent, seguint els procediments establerts per 
l'Ajuntament de Mataró i per la legislació vigent. 

 

Objectius Estratègics: 

 Posar les bases per abordar la negociació integral d'un nou acord de condicions i conveni 
col·lectiu a mig termini. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        2.167.699,23 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2110-Pensions graciables            7.180,17 

21100-Pensions graciables 1-Despeses personal            7.180,17 

 

 2210-Despeses socials del personal           68.319,32 

22100-Despeses socials conveni Ajuntament 1-Despeses personal           68.319,32 

 

 2412-Formació-treball          369.300,12 

24124-Plans d'Ocupació 1-Despeses personal          369.300,12 

 

 9121-Altres despeses Òrgans de govern            8.491,06 

91211-Altres despeses Òrgans de govern 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           8.491,06 

 

 9202-Gestió dels recursos humans        1.714.408,56 

92020-Despeses de personal 1-Despeses personal          437.887,78 

92021-Altres despeses gestió dels Recursos 
Humans 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          35.210,77 

92025-Despeses i ingressos generals personal 
Ajuntament 

1-Despeses personal        1.207.676,01 

92025-Despeses i ingressos generals personal 
Ajuntament 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          33.634,00 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000246: Relacions laborals i assistència jurídica 

Impuls i coordinació de les polítiques de relacions laborals i direcció i seguiment de la gestió 
jurídica administrativa derivada del suport i assessorament prestat. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000663: Relacions laborals 

Descripció: Negociació col·lectiva, acords amb els funcionaris i conveni col·lectiu del 
personal laboral; adequació del text únic de l'acord/conveni de l'Ajuntament 
al marc legal i a la normativa vigent; relacions laborals amb el Comitè 
d'Empresa i la Junta de Personal, així com amb els delegats sindicals; 
incidències de personal pel que fa a contractació, permisos i situacions 
administratives; consergeria de l'Edifici Riera i El Carreró 

Responsable: Mercedes Baeza Garcia 

 

ACT002565: Assistència jurídica i defensa 

Descripció: Assessorament jurídic en matèria de contractació, permisos, situacions 
administratives; representació, defensa i assistència jurídica; tramitació 
d'expedients administratius i assessorament legal 

Responsable: Mercedes Baeza Garcia 
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Servei de Gestió i Atenció a les Persones 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Montse Graupera Villà 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 93.758.21.81 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Definir, implementar i avaluar les polítiques del seu àmbit d'actuació, a partir dels objectius 
fixats per la Direcció de Recursos Humans, seguint els procediments establerts per 
l'Ajuntament de Mataró i per la legislació vigent. 

 

Objectius Estratègics: 

 Facilitar, des del mateix moment de la incorporació, el contacte del personal municipal amb 
Recursos Humans, de manera presencial i amb la implementació d'eines  tecnològiques. 

 Definir el model d'elaboració del pressupost municipal en allò que afecta la Direcció de 
Recursos Humans i Organització. 

 Equiparar el sistema de retribucions del personal municipal amb independència del règim 
jurídic de vinculació. 

 Disposar de les eines tecnològiques adequades per millorar la gestió i que permetin l'accés 
immediat de la informació necessària al personal municipal. 

 Racionalitzar, conciliar i modernitzar els horaris de treball i la forma de prestació de serveis 
amb la vida personal i familiar, incrementant l'eficiència. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 

 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 245 

 

Pressupost          516.207,19 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9202-Gestió dels recursos humans          516.207,19 

92020-Despeses de personal 1-Despeses personal          516.207,19 

 
 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000249: Gestió i atenció a les persones 

Coordinació de tots els tràmits relacionats amb l'administració i la gestió del personal. 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002446: Administració del personal 

Descripció: Nòmines i Seguretat Social; elaboració i seguiment de pressupostos; gestió 
horària del temps de treball 

Responsable: Montse Graupera Villà 
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Direcció de Serveis Econòmics 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Josep Canal Codina 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Dirigir i coordinar tots els serveis econòmics de l'Ajuntament, coordinar tota  l’activitat 
econòmica i financera de tot el grup municipal, que comprèn tant l'Ajuntament, com les 
empreses municipals, EPE's i Fundacions. 

 

Visió: 

Ser una Direcció adaptada a les necessitats presents i futures incorporant noves eines i mitjans 
de coordinació que es deriven dels nous paradigmes de la gestió econòmica pública 

 

Pressupost                0,00 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9312-Intervenció                0,00 

93120-Despeses de personal 1-Despeses personal                0,00 
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Servei de Tresoreria 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: M. Adela González Sola 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582161 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Gestionar els pagaments i cobraments de Tresoreria de forma eficient i eficaç vetllant i millorant 
els terminis i facilitats amb les relacions amb proveïdors i ciutadans. 

 

Visió: 

Esdevenir un Servei àgil en la tramitació amb la incorporació d'eines de tramitació electrònica i 
d'una major gestió integrada dels procediments de cobrament i pagament. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 

 

Pressupost          212.090,14 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 9341-Tresoreria          212.090,14 

93410-Despeses de personal 1-Despeses personal          212...090,14 

 
 

  



 
 
 

 
  

 

 
Catàleg de Serveis 2020 / Versió núm  / v.1.3 / 248 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000168: Tresoreria 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002578: Tresoreria 

Descripció: Recaptació dels drets i pagament de les obligacions; confeccionar el Pla de 
Tresoreria; conservar i custodiar els fons de tresoreria; gestió bancària 

Responsable: M. Adela González Sola 
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Servei de Compres i Contractacions 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Immaculada Pruna Ribas 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582138 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Impulsar, dirigir i coordinar la contractació d'obres, subministres, material i serveis de tot 
l'Ajuntament, així com gestionar i tramitar el procés de compra de béns i serveis. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 2 

TOTAL ACTIVITATS 4 

Activitats Regulars 4 

Accions estratègiques 3 
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Pressupost        6.326.663,22 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1301-Admció Gral. de la Seguretat          129.930,48 

13011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         129.930,48 

 

 1322-Seguretat ciutadana i civisme           10.000,00 

13224-Edificis, instal.lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals           10.000,00 

 

 1341-Mobilitat urbana i sostenible                0,00 

13411-Xarxa viària 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 1501-Administració gral. Urbanisme           39.095,88 

15011-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals                0,00 

15011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          39.095,88 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres          169.537,36 

15302-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         169.537,36 

 

 1651-Enllumenat                0,00 

16512-Enllumenat públic 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 1711-Jardineria i zones verdes                0,00 

17113-Jardineria 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 1712-Edificis, instal·lacions i elements de suport          105.236,88 

17121-Despeses de funcionament i altres 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         105.236,88 

 

 1724-Espais naturals           49.120,68 
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17241-Platges 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          49.120,68 

17242-Altres espais naturals 6-Inversions reals                0,00 

 

 2310-Administ. gral. serveis socials i altres          102.684,33 

23101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         102.684,33 

23101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 

 

 2311-Atenció a la infància            7.563,69 

23116-EAIA 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           7.563,69 

 

 2312-Atenció a la gent gran           54.730,18 

23121-Casals de gent gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          39.730,18 

23122-Altres projectes adreçats a la gent gran 6-Inversions reals           15.000,00 

 

 2314-Promoció social           13.358,26 

23145-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          13.358,26 

 

 2315-Atenció a joves           34.151,34 

23153-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          34.151,34 

23153-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals                0,00 

 

 2316-Promoció de la igualtat de gènere            9.328,53 

23162-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           9.328,53 

 

 2410-Administració general de l'ocupació           54.681,39 

24101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          54.681,39 

24101-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 

 

 3231-Escoles bressol          465.982,93 
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32312-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals           15.000,00 

32312-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         450.982,93 

 

 3232-Escoles infantil i primària        1.876.659,17 

32320-Edificis, instal i elements de suport 
d'escoles 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

       1.876.659,17 

 

 3233-Escola Municipal de Música de Mataró                0,00 

32330-Escola Municipal de Música de Mataró 6-Inversions reals                0,00 

 

 3241-Educació secundària obligatòria i postobligatòria          203.424,74 

32410-Institut Miquel Biada 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         203.424,74 

 

 3242-Centres de Formació d'Adults           86.500,78 

32422-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          86.500,78 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals          111.149,96 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         103.149,96 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 6-Inversions reals                0,00 

33012-Despeses generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           8.000,00 

 

 3321-Biblioteques públiques          379.625,93 

33211-Activitats foment lectura 6-Inversions reals                0,00 

33211-Activitats foment lectura 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          79.625,93 

33214-Altres inversions biblioteques 6-Inversions reals          300.000,00 

 

 3331-Activitat museística           35.798,04 

33316-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          35.798,04 

33316-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 
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 3333-Arts escèniques           55.823,33 

33334-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          55.823,33 

 

 3361-Arqueologia i patrimoni            8.053,39 

33613-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

           8.053,39 

 

 3401-Administració general           11.463,39 

34011-Despeses generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          11.463,39 

 

 3421-Edificis, instal. i elements de suport          198.154,82 

34211-Gestió directa 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         198.154,82 

34212-Gestió indirecta 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 3422-Piscina municipal           82.974,72 

34222-Instal·lació piscina 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          82.974,72 

 

 4311-Fires                0,00 

43111-Fires monogràfiques 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

43113-Fira d'atraccions 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 4312-Mercats, proveïments i llotges           74.949,78 

43124-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          74.949,78 

43124-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 

 

 9200-Administració general          530.788,77 

92000-Retribucions de personal 1-Despeses personal          530.788,77 

 

 9206-Despeses i ingressos generals          875.492,23 

92061-Despeses i ingressos generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         856.992,23 

92061-Despeses i ingressos generals 6-Inversions reals           18.500,00 
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 9207-Edificis, instal. i elements de suport          217.548,87 

92071-Edificis serveis generals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         217.548,87 

 

 9244-Xarxa d'equipaments          205.251,57 

92447-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport. 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         205.251,57 

92447-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport. 

6-Inversions reals                0,00 

 

 9251-Atenció al ciutadà          127.601,80 

92511-Canal presencial 6-Inversions reals          127.601,80 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000055: Contractació 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002496: Contractació serveis Ajuntament 

Descripció: Tramitació dels expedients de contractació, pròrrogues i modificacions. 
Elaboració dels plecs de clàusules administratives i revisió formal de les 
tècniques. Assessorament als serveis gestors. 

Responsable: Immaculada Pruna Ribas 

 

LIN000357: Compres 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002595: Consums equipaments, tramitació factures, gestió pressupost 

Descripció: Servei de neteja d'edificis municipals; telefonia mòbil; aparcament per a 
treballadors municipals que ho necessiten; assegurances i reparacions de 
vehicles; manteniment d'equipaments d'oficina 

Responsable: Immaculada Pruna Ribas 

 

ACT002611: Reprografia 

Descripció: Servei de reprografia, correspondència i missatgeria 

Responsable: Immaculada Pruna Ribas 

 

ACT002619: Compres serveis Ajuntament 

Descripció: Publicació d'anuncis oficials; subministrament de material d'oficina i 
d'imprempta; fungibles informàtics; mobiliari; vehicles municipals; 
combustible; equips d'oficina; vestuari; subscripcions i publicacions 

Responsable: Immaculada Pruna Ribas 
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COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

14. Fomentar millores socials, 
laborals, mediambientals i 
d’igualtat mitjançant les 
clàusules socials de la 
contractació pública 

30 

Incloure als plecs dels nous 
contractes un procediment per 
determinar les clàusules socials i 
mediambientals que caldrà tenir 
en compte 

    

31 

Impulsar projectes de 
contractació pública innovadora 
per impulsar l’economia i el 
consum local 

    

20. Treballar un model de 
mobilitat col·lectiu més 
sostenible, eficient, segur, 
saludable i equitatiu; amb 
mesures encaminades a donar 
més protagonisme als vianants 
i als ciclistes, a fomentar l’ús 
del transport públic col·lectiu i 
a reduir l’ús del vehicle privat, 
amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de la ciutat, la 
seguretat viària i l’eficiència 
del conjunt del sistema de 
mobilitat 

47 

Renovar progressivament la flota 
de vehicles municipals 20-23 
amb criteris de sostenibilitat i 
eficiència energètica 
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Servei de Gestió Econòmica 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: M. Adela González Sola 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582619 
Horari: De dilluns a divendres, de 08:00 a 15:00 h. 
 

Missió: 

Gestionar els recursos econòmics de forma eficient i transparent per a facilitar la seva 
tramitació descentralitzada així com dotar d'eines a la organització per a tal fi. Garantir la 
seguretat jurídica de tots els actes administratius referents al patrimoni de la ciutat i vetllar per 
la correcta actualització de l'inventari 

 

Visió: 

Esdevenir un Servei àgil en la tramitació amb la incorporació d'eines de tramitació electrònica i 
d'una major gestió integrada de la informació pressupostària, comptable i patrimonial 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 2 

Activitats Regulars 2 

Accions estratègiques - 
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Pressupost        1.983.088,94 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 1501-Administració gral. Urbanisme          137.192,00 

15011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         137.192,00 

 

 1521-Urban Innovative Actions (Yes We Rent)           10.071,07 

15211-Yes We Rent  2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          10.071,07 

 

 1530-Administració general de vies públiques i altres          450.683,50 

15302-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         450.683,50 

 

 1620-Adm.gral. recollida, gestió i tract. residus           38.190,26 

16201-Altres 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          38.190,26 

 

 2311-Atenció a la infància           15.273,32 

23116-EAIA 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          15.273,32 

 

 2312-Atenció a la gent gran           12.502,30 

23121-Casals de gent gran 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          12.502,30 

 

 2314-Promoció social           66.649,04 

23143-Habitatges socials 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          47.395,52 

23145-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          19.253,52 

23145-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport 

6-Inversions reals                0,00 

 

 2315-Atenció a joves           30.520,07 

23152-Dinamització i participació 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 
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23153-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          30.520,07 

 

 2316-Promoció de la igualtat de gènere           36.552,38 

23161-Informació i assessorament 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          36.552,38 

 

 3232-Escoles infantil i primària            1.698,35 

32320-Edificis, instal i elements de suport 
d'escoles 

4-Transferències corrents            1.698,35 

 

 3301-Manteniment i serveis culturals           52.296,62 

33011-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          52.296,62 

 

 3322-Arxius           14.554,22 

33221-Arxius 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          14.554,22 

 

 3411-Esport de competició                0,00 

34112-Actes de relleu 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 3421-Edificis, instal. i elements de suport           36.789,13 

34212-Gestió indirecta 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          36.789,13 

 

 9203-Gestió dels recursos tecnològics           32.711,52 

92033-Edificis, instal. i elements de suport 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          32.711,52 

 

 9207-Edificis, instal. i elements de suport                0,00 

92071-Edificis serveis generals 6-Inversions reals                0,00 

 

 9244-Xarxa d'equipaments          129.742,74 

92441-Gestió dels equipaments i programació 
d'activitats 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          49.291,34 

92447-Edificis, instal·lacions i elements de 
suport. 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          80.451,40 

 

 9247-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador           16.951,49 
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92471-Millora de barris Rocafonda-El Palau-
Escorxador 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          16.951,49 

 

 9311-Control pressupostari i comptabilitat          675.776,74 

93110-Despeses de personal 1-Despeses personal          675.776,74 

93111-Circuits de gestió i execució del 
pressupost 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 9312-Intervenció                0,00 

93121-Intervenció 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

               0,00 

 

 9331-Patrimoni          224.934,19 

93310-Despeses de personal 1-Despeses personal          139.599,12 

93311-Reordenació d'Espais Municipals 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          85.335,07 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000167: Control pressupostari i comptabilitat 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002544: Costos financers 

Descripció: Subministrament d'informació econòmica financera a altres administracions; 
coordinació dels ens que formen el grup Ajuntament en matèria 
pressupostària, econòmica i financera 

Responsable: M. Adela González Sola 

 

ACT002620: Control pressupostari i comptabilitat 

Descripció: Fiscalització prèvia de les despeses i presa de raó dels ingressos; 
coordinació i suport als serveis gestors en la gestió pressupostària; 
elaboració i coordinació del pressupost de la corporació i la seva modificació; 
estudi de la informació de caràcter econòmic; comptabilitat municipal, 
liquidació del pressupost i confecció del compte general 

Responsable: M. Adela González Sola 
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Servei d'Ingressos 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: - 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582171 
Horari: De dilluns a divendres, de 09,00 a 14,00 h. 
 

Missió: 

Vetllar per les garanties dels drets dels contribuents en la seva participació en els tributs 
municipals 

 

Visió: 

S'ha d'assolir els ingressos suficients per el bon funcionament del govern i autonomia 
municipal, amb una administració tributària municipal moderna, transparent, a l'abast de 
tothom, que faci efectius els principis de justícia tributària, d'acord amb la seva capacitat 
econòmica i d'acord amb els principis d'igualtat i progressivitat . 

 

Objectius Estratègics: 

 Vetllar pel compliment dels principis de justícia i d'igualtat en l'àmbit tributari 

 Vetllar pel manteniment i actualització de les dades del Cadastre de Mataró i apropar 
aquesta Administració Estatal del Cadastre a la ciutadania 

 Vetllar pel manteniment i actualització de les dades dels contribuents per a millor eficàcia i 
eficiència en la gestió del tributs, és a dir, per millor garantia dels contribuents i eficiència en 
la posterior recaptació dels tributs 

 Coordinar la gestió i política de recaptació municipal, delegada a la Diputació de Barcelona, 
així com vetllar per el compliment d'aquesta. 

 Vetllar per les garanties legals en la imposició i recaptació dels tributs 

 Oferir instruments de política fiscal a través d'estudis de fiscalitat i de pressió fiscal 

 Impulsar els canvis de la normativa municipal com instrument de política fiscal (ordenances 
fiscals) 
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Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 4 

TOTAL ACTIVITATS 4 

Activitats Regulars 4 

Accions estratègiques 4 

 

Pressupost        2.978.527,13 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 2314-Promoció social          253.000,00 

23142-Altres projectes de suport  a la promoció 
social 

4-Transferències corrents          253.000,00 

 

 9313-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals          263.877,19 

93130-Despeses de personal 1-Despeses personal          263.877,19 

 

 9322-Recaptació ingressos de dret públic        1.771.616,71 

93220-Despeses de personal 1-Despeses personal          146.086,07 

93222-Contractació serveis de recaptació 
voluntària 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         898.467,77 

93223-Contractació serveis de recaptació 
executiva 

2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

         727.062,87 

 

 9323-Inspecció fiscal dels tributs municipals          117.808,86 

93230-Despeses de personal 1-Despeses personal          117.808,86 

 

 9324-Manteniment de censos tributaris i liquidacions de 
tributs 

         572.224,37 

93240-Despeses de personal 1-Despeses personal          572.224,37 
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LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000076: Inspecció fiscal dels tributs municipals 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002482: Inspecció fiscal dels tributs municipals 

Descripció: Assessorament respecte obligacions fiscals; gestió de cadastre; expedients 
en matèria fiscal 

Responsable: - 

 

LIN000109: Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000614: Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs 

Descripció: Gestió i manteniment de les bases de dades tributàries i censos dels 
impostos municipals. Emissió de padrons fiscals segons el calendari de 
recaptació i pràctica de les liquidacions tributàries de notificació 
individualitzada d'impostos, taxes i preus públics. 

Responsable: - 

 

LIN000178: Recaptació d'ingressos de dret públic 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT000617: Recaptació ingressos de dret públic 

Descripció: Coordinació de la recaptació dels ingressos de dret públic municipals, en via 
voluntària i executiva, gestionats, per delegació de l'Ajuntament, per 
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) 

Responsable: - 

 

LIN000188: Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals 
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ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002550: Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals 

Descripció: Assessorament i realització d'estudis econòmics en matèria d'ingressos 
municipals. Control i fiscalització dels ingressos de dret públic municipals; 
assessorament jurídic de la modificació de les OOFF, preus públics i tarifes, 
resolució de tots els recursos i reclamacions en matèria d'ingressos de dret 
públic de l'Ajuntament; 

Responsable: - 

 

COMPROMISOS i ACCIONS ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE MANDAT: 

Compromís Núm. Acció estratègica 

2
0
2
0

 

2
0
2
1

 

2
0
2
2

 

2
0
2
3

 

13. Aplicar una política 
pressupostària justa, 
progressiva i sostenible 

25 Promoure un pacte fiscal     

27 
Crear un Observatori de la 
fiscalitat 

    

28 

Estudiar l’aplicació de fórmules 
de tarifació social com a sistema 
que millori la progressivitat en la 
contribució ciutadana i 
incrementar els fons per ajuts i 
subvencions fiscals per als 
col·lectius amb rendes baixes 

    

71. Protegir l'ús residencial 134 
Recàrrec del 50% de l’IBI per 
aquells habitatges 
permanentment desocupats 
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Servei d'Intervenció 

Dades del servei: 

Regidor: Juan Carlos Jerez Antequera       
Responsable del Servei: Josep Canal Codina 
Adreça: C. EL CARRERO,  15 
Telèfon: +34 937582100 
Horari: De dilluns a divendres, de 08,00 a 15,30 h. 
 

Missió: 

Garantir i vetllar per la seguretat jurídica dels procediments i aplicacions que tinguin un reflex 
econòmic. 

 

Visió: 

Esdevenir un servei àgil i adaptat a la normativa aplicable del control intern. 

 

Dades Resum del Catàleg: 

LÍNIES de SERVEI 1 

TOTAL ACTIVITATS 1 

Activitats Regulars 1 

Accions estratègiques - 
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Pressupost          106.142,01 

Despeses per Programa i Subprograma 
 

Programa Subprograma Capítol 

 

 3200-Planificació i administració                0,00 

32003-Inversió en equipaments 6-Inversions reals                0,00 

 

 9312-Intervenció          106.142,01 

93120-Despeses de personal 1-Despeses personal           65.798,06 

93121-Intervenció 2-Despeses en béns corrents i 
serveis 

          40.343,95 

 
 

LÍNIES DE SERVEI: 

 

LIN000146: Intervenció 

 

ACTIVITATS REGULARS 
 

ACT002461: Intervenció 

Descripció: Fiscalització; emissió d'informes d'assessorament legal preceptiu; 
assessorament jurídic; coordinació auditories internes 

Responsable: Josep Canal Codina 
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GLOSSARI 

Acció 
Estratègica: 

Actuacions que concreten i donen resposta a les prioritats i els 

compromisos adquirits pel govern en el Pla de Mandat 2019-2023. Tipus de 

projecte que té per finalitat millorar algun aspecte concret o assolir objectius 

estratègics de l'organització i que no es repeteix cíclicament. 

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.  

Àmbit: Grans eixos que estructuren l’organització municipal en base a prioritats 
polítiques 

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. 

Pla de Mandat: És un document polític clau que guia l’acció municipal. Recull les prioritats, 
compromisos i accions estratègiques que el govern planteja impulsar al llarg 
dels propers 4 anys.  

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. 

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.  
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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. 

 
 
 
 


