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PRESENTACIÓ 

El Catàleg de Serveis recull anualment el conjunt d’activitat prevista per part de l’Ajuntament. És un document que 

detalla i concreta la planificació inicialment prevista en el Pla de Mandat per a l’exercici present. Aquest any, però, 

la planificació inicial s’ha vist lògicament compromesa per la situació i context excepcionals que vivim. 

Tant la informació de pressupost com el conjunt d’activitats estratègiques que es mostren en el Catàleg de Serveis 

2021, incorporen sobre la planificació inicial els canvis i adaptacions condicionats per la situació d’emergència 

causada per la pandèmia. D’aquesta manera, el Pla d’Adequació i Sostenibilitat de la cartera de serveis, així com 

les mesures d’urgència validades i aprovades en el sí del Pla de Reconstrucció, queden reflectits en els continguts 

del present catàleg. Igualment, poden trobar-se les inversions previstes a la ciutat aquest any 2021. 

El Catàleg de Serveis es consolida així com un instrument al servei de la ciutadania i juntament amb d’altres, el 

portal de transparència, el seguiment del pla de mandat, el catàleg de costos, l’accés al pressupost de manera més 

comprensible, les memòries de gestió, observatori fiscal i observatori del deute..., contribueix al compromís de 

l’Ajuntament de Mataró en l’exercici de Bon Govern, Ètica i Transparència. Donar compte del conjunt d’informació 

vinculada a l’activitat i gestió municipal, juntament amb el càlcul de costos associat, constitueix un exercici 

necessari cap a l’eficiència i racionalització en l’ús dels recursos públics. Aquest exercici pren tot el seu sentit i 

adquireix major rellevància i rigor quan es facilita a la ciutadania per al seu coneixement i seguiment, de fet, el 

propòsit principal d’aquest Catàleg de Serveis. 

 

Juan Carlos Jerez 

Primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
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INTRODUCCIÓ 

El present document té la finalitat de posar en context i facilitar la consulta del Catàleg de Serveis 2021 de l’Ajuntament de Mataró. 

En els següents apartats s’explica què és el Catàleg, es mostra com està estructurat i es descriuen els continguts que recull. 

 

 

Per consultar el Catàleg de Serveis complet per Àrees i Serveis podeu anar aquí  

 

 

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 com l’instrument que recull el conjunt d’activitats que gestiona i porta a terme 

l’Ajuntament de Mataró. Aquestes activitats s’agrupen en Serveis (unitats departamentals) i Línies de Servei (conjunt d’activitats orientades a 

un mateix objectiu). 

 

El Pla de Mandat és el document que marca el full de ruta del govern municipal per al conjunt del mandat. Defineix les prioritats i els 

compromisos i assenyala les actuacions més estratègiques.  

 

Al ser un document públic, és un document que es pot auditar per part de la ciutadania i facilita el seguiment i el retiment de comptes. Tal i 

com es defineix al mateix document, serà en el darrer semestre de 2021 que es farà un estat de situació del pla de mandat i la possibilitat de 

prendre decisions que condicionaran-enfocaran la segona part del mandat. 

 

El catàleg de serveis recull el conjunt de l’activitat municipal. És un document en constant evolució i millora; la primera edició va ser la de 

2018, a partir d’aquí, s’han anat incorporant: estudi de costos; aquest any incorporarem el seguiment de l’activitat regular, i la revisió i 

actualització dels indicadors. 
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Veure en web 

https://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/cataleg_de_serveis_2021/index.html


CONTEXTUALITZACIÓ 

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.  
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EL PLA DE MANDAT 2019-23  (1/6) 
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EL PLA DE MANDAT 2019-23  (2/6) 
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EL PLA DE MANDAT 2019-23  (3/6) 

Presentació del Catàleg de Serveis 2021 



9 

EL PLA DE MANDAT 2019-23  (4/6) 
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EL PLA DE MANDAT 2019-23  (5/6) 
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EL PLA DE MANDAT 2019-23  (6/6) 
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SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓ 

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. L’objectiu és consolidar 

un model centrat en l’aprenentatge i la millora 

contínua i la creació de valor públic. 

Durant els últims anys 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 permet explicar millor l’activitat municipal a la 

ciutadania, integrant el que fem (Catàleg de 

Serveis) i el que costa (més enllà de la despesa). 
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ESTRUCTURA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 1/3 

 

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. 
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El Catàleg de Serveis mostra el conjunt d’activitats 

 que gestiona i porta a terme l’Ajuntament 

 

 

 

 

 
 

 

  

Serveis  

Unitats Orgàniques 

Línies de Serveis  

Conjunt d’Activitats 

Accions 

Estratègiques  

Activitat  

Regular 

14 

ESTRUCTURA DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2/3 

Presentació del Catàleg de Serveis 2021 



Serveis  

Línies de Serveis  

Accions 

Estratègiques  

Activitat  

Regular 

Document o producte 

resultant de desglossar 

cada Servei en les 

Línies de Servei que 

gestiona i en les 

Activitats que es porten 

a terme.  

Catàleg de Serveis 

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).  

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.  
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LA GESTIÓ DE LA PANDÈMIA: EMERGÈNCIA, RECUPERACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ 

La crisis derivada de la pandèmia, no només ens ha mantingut permanentment activats amb l’objectiu de minimitzar l’impacte sobre les 

persones, les empreses i en general sobre el conjunt de la ciutat. 

 

Al llarg d’aquets darrers mesos ens hem adonat que calia treballar simultàniament en 3 dimensions: en el curt termini, atenent l’emergència , 

en el mig termini preparant-nos per la recuperació, en el marc del que seran les convocatòries NEXT generation i en el llarg termini 

identificant promovent les transformacions que permetin imaginar una ciutat justa, pròspera i pionera alhora de promoure noves 

activitats econòmiques generadores d’ocupació.  
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EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2021 

Presentació del Catàleg de Serveis 2021 

https://pressupost.mataro.cat/
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El catàleg 2021 
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PLA DE MANDAT I CATÀLEG DE SERVEIS 
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COMPARATIVA 2020 vs 2021 

Catàleg 2020 Catàleg 2021 

5 

61 63 

135 137 

380 

173 174 

388 

Mesures Pla Sostenibilitat 
Cartera de Serveis  

1er paquet 

Mesures 
Pla de Reconstrucció 2021 

33 

21 

- 

- 
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RESUM PER ÀREES * 

Àrea  

d’Administració  

General 

13 10 

17 21 

27 

9 17 

50 

Mesures Pla Sostenibilitat 
Cartera de Serveis  

1er paquet 

Mesures 
Pla de Reconstrucció 2021 

4 

- 

13 

- 
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Àrea  

de Presidència i 

 Estratègia Mataró 

Àrea  

de Serveis a la 

Ciutadania 

14 

42 

60 

158 

5 

7 

Àrea  

de Qualitat 

Urbana 

15 

35 

38 

96 

10 

2 

Àrea  

de Desenvolupament 

Urbà i Econòmic 

8 

20 

41 

55 

1 

12 

* No inclou Alcaldia ni la Gerència Municipal 



Detall dels Projectes d’Inversió previstos pel 2021 El Catàleg de Serveis 2021 incorpora també: 

Al 2021 el pressupost d’inversions de l’Ajuntament puja a 19,4 milions d’euros, que es finançarà principalment amb nou 

endeutament (13,5 milions d’euros), subvencions (4,42 milions) i estalvi corrent (1,5 milions). 

La partida més gran és per posar la ciutat al dia (8 milions), que inclou 1,7 milions en actuacions a l’espai públic (Pla 

d’asfaltat, Pla director de jocs infantils i àrees de salut, entre altres) i 6,24 milions en equipaments (coberta de la pista 

poliesportiva de Cirera, Centre d’Acollida d’Animals de Companyia, etc.). Segueixen les partides destinades a urbanisme 

(2,42 milions per a l’expropiació d’una finca al Sorrall, l’adquisició de la nau Fontdevila i Torres, etc.); habitatge (1,81 

milions per al fons d’inversió d’habitatges i el projecte Lloguem!); sostenibilitat energètica (1,71 milions per a enllumenat 

públic, projectes d’autoconsum/pobresa energètica, etc.); promoció econòmica (1,65 milions per al Pla d’Impuls del 

Centre, la millora dels polígons, etc.); neteja i recollida de residus (1,56 milions), mobilitat i seguretat (1,28 milions, 

per a actuacions vinculades al Pla de mobilitat, instal·lació de càmeres de videovigilància, etc.) i ciutat intel·ligent i 

govern obert (0,98 milions). 
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NOVETATS 2021 
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La Ciutat al dia 8.015.974,02

Espai públic 1.770.000,00

Equipaments 6.245.974,02

Ciutat intel·ligent i Govern Obert 977.579,04

Habitatge 1.806.000,00

Mobilitat i seguretat 1.278.143,75

Neteja i recollida de residus 1.557.538,50

Promoció Econòmica 1.649.500,00

Sostenibilitat energètica 1.707.364,08

Urbanisme 2.426.933,62

19.419.033,01

Resum d’inversions (2021) 
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Renovació flota vehicles   180.000,00 180.000,00 

Accessibilitat: lavabos, rampes...   150.000,00 150.000,00 
Pla renovació gespa camps de futbol 
municipals 

  150.000,00 150.000,00 

Millora/adequació ventilació i 
climatització aules formació soterrani 
c/Herrera 

  100.001,00 100.001,00 

Café Nou - FEDER   64.303,00 64.303,00 

Inversió fons bibliogràfic Pompeu Fabra   54.000,00 54.000,00 

Inversió fons bibliogràfic Antoni Comas   36.000,00 36.000,00 
Accessibilitat Clos Arqueològic Torre 
Llauder 

28.218,27   28.218,27 

Actuació Finançament extern 
Finançament 

propi 
TOTAL 2021 

PECT Salut 950.000,00 950.000,00 1.900.000,00 

Coberta poliesportiva de Cirera 900.000,00   900.000,00 
CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de 
Companyia 

  687.000,00 687.000,00 

Mobiliari (Espai Mataró, ...)   354.119,77 354.119,77 

Camp municipal de futbol Molins   350.000,00 350.000,00 

Millores equipaments administratius   250.000,00 250.000,00 

Pla Director eliminació fibrociment equip. 
Mpals. (PM Eusebi Millan (2020),  Nau Can 
Marfà (2021), Edifici Pl Bous (2022), Gimnàs 
Casal de Joves (2022),  Piscina Municipal 

100.000,00 140.000,00 240.000,00 

Millores equipaments educatius   202.331,98 202.331,98 

Millores equipaments cívics i socials   200.000,00 200.000,00 

Millores equipaments culturals   200.000,00 200.000,00 

Millores equipaments esportius   200.000,00 200.000,00 

La Ciutat al dia     8.015.974,02 
Espai públic 1.770.000,00 

Equipaments 6.245.974,02 

Detall inversions per grups (2021)    1/9 
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La Ciutat al dia     8.015.974,02 

Espai públic 1.770.000,00 
Equipaments 6.245.974,02 

Detall inversions per grups (2021)    2/9 
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Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Pla d'asfaltat   600.000,00 600.000,00 

Zones verdes, parcs i jardins 150.000,00 300.000,00 450.000,00 

Pla director de jocs infantils i àrees de salut de Mataró   360.000,00 360.000,00 

Altres actuacions espai públic   110.000,00 110.000,00 

Actuacions anella verda i anella blava 100.000,00   100.000,00 

Mobiliari   100.000,00 100.000,00 

Accessibilitat (vessant espai públic/escales mecàniques...)   50.000,00 50.000,00 



Detall inversions per grups (2021)    3/9 
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Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Renovació equips, instal·lacions informàtica i software   500.000,00 500.000,00 

Aplicatiu informàtic ingressos   265.599,04 265.599,04 
Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector 
metall/control accés biomètric...) 

  76.000,00 76.000,00 

Desenvolupament de projectes pilot vinculats a Ciutat 
Intel·ligent i Reptes Urbans  (espai públic, seguretat, cohesió 
social, promoció de ciutat; ocupació qualitat) 

  50.000,00 50.000,00 

Sistemes d'Informació - Administració electrònica   45.980,00 45.980,00 

Desplegament Gestió dades - Sistema Plataforma Smart 
CityOS 

  40.000,00 40.000,00 



Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Fons inversió habitatges 150.000,00 836.000,00 986.000,00 

Yes, we rent/Lloguem. Accions urbanes innovadores 390.000,00 0,00 390.000,00 

Yes, we rent/Lloguem. Accions urbanes innovadores 179.100,17 250.899,83 430.000,00 

Habitatge 1.806.000,00

Detall inversions per grups (2021)    4/9 
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Mobilitat i seguretat 1.278.143,75

Detall inversions per grups (2021)    5/9 
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Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró   350.000,00 350.000,00 700.000,00 

Pla instal·lació càmeres vidiovigilància espai públic   300.000,00 300.000,00 

Renovació eines operatives control/seguretat 
(etilòmetre/drogotest/radar/emisores, etc) 

  200.000,00 200.000,00 

Cessió tram NII comprés Riera Argentona i Riera Sant Simó   78.143,75 78.143,75 



Neteja i recollida de residus 1.557.538,50

Detall inversions per grups (2021)    6/9 
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Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Amortització inversions FCC - brossa convencional   840.657,24 840.657,24 

Amortització inversions FCC - recollides selectives 
domiciliària 

  307.187,49 307.187,49 

Amortització inversions FCC - Neteja viària   282.652,88 282.652,88 

Amortització inversions FCC - matèria orgànica domiciliària   77.419,23 77.419,23 

Amortització inversions FCC - recollida voluminosos   20.594,02 20.594,02 

Amortització inversions FCC - Neteja platges   16.930,09 16.930,09 
Amortització inversions FCC - recollides selectives 
comercial 

  5.777,60 5.777,60 

Amortització inversions FCC - matèria orgànica comercial   5.371,12 5.371,12 

Amortització inversions FCC - mercats   948,83 948,83 



Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Pla Impuls del Centre PIC  250.000,00 800.000,00 1.050.000,00 

Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament    300.000,00 300.000,00 

Millora de Polígons Industrials    150.000,00 150.000,00 

Can Xammar, espai tecnològic de façana (PIC)   149.500,00 149.500,00 

Promoció Econòmica 1.649.500,00

Detall inversions per grups (2021)    7/9 
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Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Enllumenat públic 541.714,57 769.234,69 1.310.949,26 

Projecte Comunitats Energètiques-Autoconsum+pobresa 
energètica 

330.000,00 0,00 330.000,00 

14 columnes d’enllumenat públic contemplades en el 
projecte d’urbanització del Parc Ronda de Bellavista 
(aportació a AMSA) 

  66.414,82 66.414,82 

Sostenibilitat energètica 1.707.364,08

Detall inversions per grups (2021)    8/9 
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Actuació Finançament extern Finançament propi TOTAL 2021 

Indemnització Corbaire (expropiació Ronda Bellavista, 24)   1.285.406,21 1.285.406,21 

Les Sureres quotes urbanització (prop. parcel·les)   892.797,89 892.797,89 

Adquisició edifici Fontdevila i Torres (Entorns Biada)   210.729,52 210.729,52 

Reparcel·lació Pati Cafè Nou   38.000,00 38.000,00 

Urbanisme 2.426.933,62

Detall inversions per grups (2021)    9/9 
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L’objectiu del Pla de racionalització és maximitzar els ingressos i reduir la despesa en el període 2020-2023 tot garantint la sostenibilitat de la 

cartera de serveis de l’Ajuntament i la solvència de la institució. 

Els primers treballs del Pla es van presentar el mes de març de 2020, però l’impacte econòmic de la crisi de la Covid-19 sobre les finances 

municipals fa encara més necessari racionalitzar la despesa sota els objectius d’eficàcia, eficiència i sostenibilitat en la prestació dels serveis. 

Una Comissió Informativa Especial aprofundirà en l’estudi i avaluació de la sostenibilitat financera de l’Ajuntament per a l’adequació i 

sostenibilitat de la cartera de serveis i per dur a terme mesures de racionalització. Els objectius seran l’adopció de mesures que permetin 

incrementar ingressos, reduir despesa i optimitzar i fer més eficient l’organització 

 

Pla de Sostenibilitat de la Cartera de Serveis   (1/4) 

Primer paquet de les mesures de racionalització i sostenibilitat econòmica 
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NOVETATS 2021 

El Catàleg de Serveis 2021 incorpora també: 
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Pla de Sostenibilitat de la Cartera de Serveis   (2/4) * 

Primer paquet de les mesures de racionalització i sostenibilitat econòmica 
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NOVETATS 2021 

El Catàleg de Serveis 2021 incorpora també: 

Presentació del Catàleg de Serveis 2021 

Eix Paquets Grup De Mesures 

1.-Optimitzar i incrementar els 
ingressos i el finançament. 

1.1.-Augment de la eficàcia a la gestió dels ingressos 
fiscals. 

1.1.1.-Pacte Fiscal. Gestionar el recorregut fiscal 

1.1.2.-Actualització de padrons fiscals. 

1.2.-Desenvolupar millores per incrementar les eines de 
gestió d'ingressos i despeses. 

1.2.1.-Buscar noves vies de finançament: subvencions i convenis 

1.2.2.-Nova aplicació de gestió ' millora 

1.4.-Gestió estratègica del patrimoni del grup 
ajuntament. 

1.4.1.-Venda d'actius no estratègics de PUMSA. 

1.4.2.-Comercialització d'actius estratègics en el marc d'una estratègia de 
posicionament territorial i de generació d'activitat econòmica i d'ocupació. 

1.4.2.-Comercialització d'actius estratègics en el marc d'una estratègia de 
posicionament territorial i de generació d'activitat econòmica i d'ocupació. 

1.4.3.-Inici treballs Oficina d'Oportunitats amb un equip mínim i un encàrrec 
definit. 

1.5.-Millora de la cobertura de taxes i preus públics. 
1.5.2.-crear nous preus públics per a determinats serveis prestats 

1.5.3.-Noves concessions o cànons: 

* EN PROCÉS – vinculades al treball de la Comissió Informativa Municipal especial per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i mesures de racionalització 
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Eix Paquets Grup De Mesures 

2.-Control de costos i 
racionalització de la despesa. 

2.10.-Estalvi energètic. 
2.10.2-Mesures d'estalvi energètic en equipaments municipals. 

2.10.2-Mesures d'estalvi energètic en equipaments municipals. 

2.7.-Revisió de la cartera de serveis 
actual. 

2.7.1.-Estudi - Revisió de la cartera de serveis en base a l'obligació competencial de la seva 
prestació. Analitzar en el marc de les competències serveis auxiliars o complementaris. 

2.7.3.-Valorar retornar serveis a l'Administració Competent, per un deficient sistema de 
finançament o per ser l'àmbit que permet una millor optimització ' racionalització dels 
recursos. 

* EN PROCÉS – vinculades al treball de la Comissió Informativa Municipal especial per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i mesures de racionalització 



Eix Paquets Grup De Mesures 

3.-Mesures 
organitzatives 
estructurals per guanyar 
eficiència. 

3.11.-Simplificació de l'organigrama i optimització de 
la plantilla: organització de les persones, els llocs de 
treball i els espais. 

3.11.1-Estudi organitzatiu. 

3.11.2-Racionalitzar l'estructura organitzativa i adequar-la a les necessitats del servei 

3.12.-Mesures vinculades amb recursos humans 
(vacants, baixes, hores...) 

3.12.11-Analitzar nivell d'absentisme i impacte en la prestació de serveis. 

3.12.9-Jubilacions Parcials personal laboral. 

3.13.-Revisió dels models de gestió: internalització o 
externalització de serveis ' centralització o 
descentralització). 

3.13.2-Definir anualment objectius vinculats al pla de racionalització als equips directius de les àrees: 
sostenibilitat de la cartera de serveis i assoliment dels objectius ' indicadors definits. 

3.13.3-Estudi criteris valoració internalització/externalització serveis. 

3.14.-Anàlisi dels serveis i revisió del seu sistema de 
prestació i pagament. 

3.14.1-Estudi model de subvencions i convenis ' Pla Estratègic de subvencions. 

3.15.-Anàlisi dels Equipaments municipals. 
3.15.6.-Reduir el nombre de dependències municipals on no sigui un valor ni la proximitat ni l'atenció 
ciutadana. 

3.15.7.- Racionalitzar l'ús dels centres de treball municipals. (més eficiència). 

3.16.-MESURES ESPECÍFIQUES PER AL GRUP 
EMPRESES AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

3.16.4-Incorporar en els contractes programa de cada empresa/entitat del grup detall dels 
compromisos en polítiques, activitats i objectius i la seva plasmació econòmica (viabilitat, 
sostenibilitat, compromisos). Incloure objectius de gestió específics per l'equip directiu de cada 
entitat. 

3.16.6-Racionalitzar l'actual organigrama per analitzar una possible fusió amb l'objectiu d'evitar 
ineficiències o duplicitats. 
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* EN PROCÉS – vinculades al treball de la Comissió Informativa Municipal especial per a l’adequació i sostenibilitat de la cartera de serveis i mesures de racionalització 



Pla de Reconstrucció Social i Econòmica 2021 

Mesures acordades en el marc de la Taula de Reconstrucció que s’estan portant a terme en 2020 i 

2021 

El Pla és una resposta integral als nous reptes sorgits de la crisi derivada de la pandèmia de la Covid-19.  

El Pla de reconstrucció social i econòmica va recollint i implantant les diferents estratègies pensades per millorar les condicions de vida de 

les persones més afectades per la crisi i la reactivació del teixit productiu i l’ocupació, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere.  

La Taula per a la reconstrucció social i econòmica de Mataró és l’òrgan directiu del Pla. Està constituïda pels representants polítics i pels 

membres del Consell Econòmic i Social de Mataró, que també donen suport al pacte de ciutat i actualment són: la Federació d’Associacions i 

Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i els sindicats UGT i CCOO. 
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Àmbit Codi Mesura Descripció Serveis que executen la mesura 

Econòmic 1ECO21 
Previsió per cobrir la davallada d’ingressos de la taxa de 
terrasses 

Previsió de menors ingressos per bonificacions de la taxa de terrasses, 
estimada en 105.000,00.-€, que correspon aproximadament al 50% de 
davallada d'ingrés. 

SERVEI DE LLICÈNCIES D'OBRES I 
ACTIVITATS 

Econòmic 2ECO21 Mesures de control COVID als mercats de marxants (6 mesos)  
Continuïtat de les mesures de prevenció pel control de la pandèmia en els 7 
mercats de marxants: perimetratge, control d'aforament de persones 
usuàries, desdoblament del mercat de la Plaça de Cuba dels dijous.   

SERVEI DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I 
COMERÇ 

Econòmic 4ECO21 
Posada en marxa del Dispositiu de Suport a la Tramitació 
Digital 

Dispositiu per a donar suport i capacitar les persones que tenen dificultats en 
la realització de tràmits per internet, amb atenció presencial a diferents punts 
de la ciutat (prova pilot de 6 mesos). 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Econòmic 5ECO21 
Atorgament d'ajuts per a empreses (suport a la contingència 
Covid-19) 

Ajuda directe i genèrica per a microempreses i autònoms, per a la 
compensació parcial de despeses forçoses derivades de la situació de 
pandèmia. 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Econòmic 6ECO21 
Subvenció per a la transformació digital del comerç i la 
restauració (convocatòria 2020) 

Complement econòmic per a donar resposta a la totalitat d'expedients amb 
resolució favorable de la subvenció per a la transformació digital del comerç i 
la restauració, amb motiu de l'impacte econòmic de la Covid (Convocatòria 
2020). 

SERVEI DE PROMOCIÓ DE CIUTAT I 
COMERÇ 

Econòmic 7ECO21 
Dispositiu d'informació i de mediació per a lloguers de locals 
comercials  

Servei d'informació, mediació i assessorament personalitzat, en col·laboració 
amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró (ICAMAT), en relació a les 
opcions existents per afrontar el problema de dificultats pel pagament del 
lloguer dels locals comercials, arran de la Covid-19. 

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 

Econòmic 10ECO21 
Millora de les eines telemàtiques per a l'atenció i la formació 
des del SOM_Inversió 

Adquisició de maquinari i programari informàtic per a la prestació de serveis 
d'atenció i de formació (presencial i onlin) per a les persones usuàries del 
Servei d'Ocupació. 

SERVEI D'OCUPACIÓ 

Econòmic 11ECO21 Foment de l'Ocupació 
Ajudes directes vinculades a la generació de nova contractació laboral per 
part de les empreses, per a l'exercici 2021. 

SERVEI D'OCUPACIÓ 
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Àmbit Codi Mesura Descripció Serveis que executen la mesura 

Social 2SOC21 Reobertura Espai Gatassa per atenció a persones sense llar 
Reobertura del Centre Cívic Espai Gatassa per a continuar donant resposta 
a les necessitats d'allotjament de les persones sense llar de la ciutat, 
durant el primer semestre de 2021. 

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 

Social 3SOC21 Obres d'ampliació del Centre d'Acollida Can Soleret 
Darrera fase d'execució d'obres d'ampliació i adequació de Can Soleret, 
per acollir les persones sense llar (INVERSIÓ). 

SERVEI EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS/SERVEI BENESTAR 

SOCIAL 

Social 4SOC21 Augment d'hores de SAD social 
Suport a persones que s'han vist afectades pels efectes de la Covid-19, 
directament o en el seu entorn inmediat (empitjorament estat salut, 
contagi dels seus cuidadors, situació de confinament...) 

SERVEI DE BENESTAR SOCIAL 

Social 7SOC21 Ajut als clubs que participen en competicions estatals 
Subvencions nominatives per a 6 entitats de la ciutat per ajudar a cobrir les 
despeses extraordinàries derivades de l'impacte Covid-19. 

DIRECCIÓ D'ESPORTS 

Qualitat 
 Urbana 

1ALT21 Programa d’agents mediadors a l’espai públic  

Desenvolupament d’un programa d’informadors i mediadors destinats a la 
promoció de la convivència cívica a l’espai públic, i a la detecció, 
canalització i intervenció integral en les situacions problemàtiques o de 
conflicte convivència, en coordinació amb la resta d’operadors comunitaris 
de la seguretat, la convivència i la intervenció socio-educativa. 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT, 
CIVISME I CONVIVÈNCIA 

Qualitat  
Urbana 

2ALT21 
Sistema online de gestió de demandes ciutadanes de 
seguretat  

Implementació d’una eina telemàtica de comunicació i informació 
bidireccional per a la gestió de la demanda ciutadana i la informació 
d’interès dels serveis de seguretat, consistent en una aplicació mòbil i en 
diferents eines de gestió interna de comunicacions, dades i informació. 

DIRECCIÓ DE SEGURETAT, 
CIVISME I CONVIVÈNCIA 

Qualitat  
Urbana 

3ALT21 Mataró sense fils 
Subvenció nominativa del projecte "Ciutat intel·ligent", per fer arribar la 
connectivitat a aquelles llars que encara no tenen accés a la xarxa.  

SERVEI D'ESTRATÈGIA I 
GOVERNANÇA 


