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PAM 2015 

Mataró, a 21 d'abril de 2015 

 

 

 

  
Data prevista 
PAM  

 EIX 1: EMPRENEDORA I INNOVADORA    

    Àmbit: 1.1. Empresa    

      1.1.2. Alinear tots els serveis de l'Ajuntament per afavorir i facilitar les condicions necessàries 
per al creixement de les empreses existents i la implantació de noves empreses, amb especial 
atenció a qüestions urbanístiques (ubicació) i mediambientals (llicències i permisos). 

   

         1.1.2.1. Implementar mesures per a la lluita contra l'economia submergida. *Relacionat amb 
una proposta del Consell Municipal d'Urbanisme 

 12/2015  

 Beatriz Mínguez Cuadrado 

      1.1.4. Treballar amb tots els gremis i associacions empresarials per coordinar accions i 
programes que afavoreixin l'emprenedoria, la viabilitat i l'expansió de les entitats i les empreses,  
tot evitant duplicitats. 

   

         1.1.4.1. Crear l'Oficina d'Atenció a l'Empresa amb l'objectiu d'aglutinar en un únic espai (físic 
i virtual) tots els recursos i serveis per a les empreses, donant acompanyament i facilitant així la 
instal·lació, la creació d'empreses i el creixement d'aquestes a la ciutat de Mataró  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.1.5. Intensificar la cooperació i la transferència de coneixement universitat-empresa.    

         1.1.5.1.  Implicar empreses i institucions en el desenvolupament de les titulacions 
universitàries del Tecnocampus via dinamització dels consells de titulació. 

 12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 
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         1.1.5.2. Potenciar la participació de professionals en l'activitat docent ordinària   12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.3. Fomentar la realització de pràctiques de qualitat en empreses i institucions, en 
particular a les vinculades al Parc TCM.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.4. Realització d'un Fòrum Talent que posi en contacte als universitaris amb les 
empreses del territori amb necessitats de contractació  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.5.  Impulsar un programa de formació que fomenti l'inserció laboral dels estudiants i 
graduats de Tecnocampus (Programa Skills) 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.6. Creació del servei de Carreres Professionals que té com objectiu connectar talent 
amb el món de l'empresa  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.7.  Crear la Xarxa Empresarial Tecnocampus (XET), una xarxa d'empreses que generi 
sinèrgies, aporti valor i fomenti les relacions universitat-empresa 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.8. Realitzar l'activitat "Weekend Challenge", un cap de setmana intensiu 
d'emprenedoria on els estudiants dels centres universitaris Tecnocampus desenvolupen idees de 
negoci per a la creació d'empreses. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.5.9. Impulsar un programa de sessions d'orientació professional adreçades a alumnes 
de 4rt curs dels Graus impartits per Tecnocampus. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.1.10. Facilitar el règim de comunicació i declaració davant del règim d'autorització per 
facilitar l'inici de les activitats sense que l'administració sigui un fre. 

   

         1.1.10.1. Millorar l'accés del ciutadà a la documentació vinculada a les llicències d'activitats   01/2015  

 Beatriz Mínguez Cuadrado 
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         1.1.10.2. Modificar el Reglament d'Activitats  (Acció 1.1..1. de PAM 20154).  12/2015  

 Beatriz Mínguez Cuadrado 

 13//20154 Properament s'aprovarà inicialment 

      1.1.11. Redefinir, simplificar i eliminar significativament els procediments administratius i 
redactar una Carta de Serveis Administratius Municipals establint uns compromisos de qualitat i 
uns temps de resposta amb especial èmfasi a facilitar l'emprenedoria i el creixement del teixit 
empresarial. 

   

         1.1.11.1. Revisar la Carta de Serveis del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats  
(Acció 1.1.11.2. de PAM 2014). 

 03/2015  

 Beatriz Mínguez Cuadrado 

         1.1.11.2.  Redactar la Carta de Serveis d'Espais Públics.  12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

      1.1.12. Promoure conferències i actes orientats a difondre exemples de bones pràctiques pel 
teixit empresarial. 

   

         1.1.12.1.  Desenvolupar un programa de coneixement amb jornades d'actualitat empresarial 
per tal d'ajudar a les empreses a millorar les seves estratègies de creixement empresarial 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.1.12.2.  Difondre i posicionar casos d'èxit per tal de valoritzar la figura de 
l'empresari/emprenedor 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.1.13. Posar en valor la figura de l'empresari i l'emprenedor a través dels mitjans de 
comunicació i acostant el seu esperit a les escoles, difonent el seu valor social necessari. 

   

         1.1.13.1.  Desenvolupar programes de sensibilització a l'emprenedoria a les escoles de 
Mataró. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

    Àmbit: 1.2. Competitivitat de les empreses             

      1.2.2. Fomentar la internacionalització: incentivar acords entre empreses per exportar. 
Aprofitar la xarxa de ciutats  agermanades i la xarxa de contactes del TCM per acompanyar a les 
empreses en l'exportació 

   

         1.2.2.1.  Desplegar els convenis de business landing existents (Castres i South Florida)  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.3. Facilitar el finançament: integrar fons d'inversió, xarxes de business angels i inversors    



Servei d´Estudis i Planificació Pàgina 4 de 114 

 

estrangers. 

         1.2.3.1.  Facilitar el finançament a les empreses amb gran potencial de creixement.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.3.2.  Activar la inversió amb capital informal mitjançant el club d'inversió Tecnocampus  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.3.3.  Facilitar l'accés al finançament públic dels projectes empresarials territorials  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.3.4. Formar a inversors privats del territori perquè siguin capaços de participar 
econòmicament en el finançament dels projectes d'emprenedoria universitària.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.3.5. Facilitar el finançament a les empreses del sector tèxtil a través de l'organització, 
conjuntament amb altres ens, d'un Fòrum de finanaçament.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.5. Posar en valor els graus en enginyeria com a centrals per generar innovació.    

         1.2.5.1.  Vetllar per l'actualització dels graus en enginyeria com elements generadors 
d'innovació. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.5.2. Dissenyar i implantar un Pla de promoció de l'enginyeria informàtica que incrementi 
el nombre d'estudiants interessats i matriculats en aquest tipus d'estudis.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.5.3. Impulsar i consolidar les accions Xnergic per fomentar les vocacions tecnològiques i 
la cultura tecnològica entre els més joves.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.6. Assessorar i acompanyar les PIMES, els autònoms i les microempreses per facilitar al 
màxim la viabilitat del seu negoci, fent especial èmfasi en l'intercanvi d'experiències i necessitats 
que puguin derivar en col·laboracions empresarials que n'assegurin el creixement futur. 

   

         1.2.6.1.  Crear l'Oficina d'Atenció a l'Empresa amb l'objectiu d'aglutinar en un únic espai 
(físic i virtual) tots els recursos i serveis per a les empreses, donant acompanyament i facilitant 
així la instal·lació, la creació d'empreses i el creixement d'aquestes a la ciutat de Mataró. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.10. Prestigiar i donar publicitat al paper de l'emprenedor com a creador de riquesa i 
ocupació, presentant-lo com a opció de futur valuosa per la ciutadania, en especial, els 
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estudiants. 

         1.2.10.1. Executar l'itinerari d'emprenedoria universitària "Innoempren Universitari"   12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.10.2. Promoure l'emprenedoria com a àmbit transversal i diferencial dels centres 
universitaris Tecnocampus a totes les titulacions impartides al Campus.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.10.3. Consolidar el Màster Oficial d'Emprenedoria i Innovació.   12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

         1.2.10.4.  Posada en marxa i consolidació del programa de preincubadora per la validació 
de prototips i idees de negoci que impulsin els estudiants. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.10.5.  Realitzar la 3a edició del Weekend Challenge com esdeveniment intensiu 
d'emprenedoria univeristària per la transformació d'idees en models de negoci. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.11. Acompanyar els emprenedors en el procés de creació de la seva empresa potenciant 
el paper del TecnoCampus i incentivant la col·laboració d'assessors externs/privats en aquest 
camí. 

   

         1.2.11.1.  Execució de les línies de suport als emprenedors (bàsic i avançat) per tal 
d'acompanyar-los en el procés d'elaborar el pla d'empresa i un model de negoci viable. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.11.2.  Execució del programa anual de formació i capacitació per emprenedors.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.12. Fer del TecnoCampus el Centre d'Emprenedoria del Maresme.    

         1.2.12.1. Posar en marxa l'acceleradora de creixement territorial del programa Start-up 
Catalonia.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.12.2. Impulsar la comercialització dels diferents espais d'allotjament del Parc 
Tecnocampus amb l'objectiu d'assolir la màxima ocupació dels edificis TCM2 i TCM3.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.13. Fomentar activitats empresarials sectorials de valor afegit i menys vulnerables a les 
crisis econòmiques. 

   

         1.2.13.1.  Execució del programa d'alt rendiment Innoempren dissenyat a mida per  12/2015  
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emprenedors de base tecnològica o per projectes amb gran potencial d'innovació. 

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.14. Impulsar i anunciar noves formes i oportunitats de negoci entorn del sector marítim, 
aprofitant les conclusions del projecte “Mataró i Maresme Marítim”, que ha d'entrar en una nova 
etapa de treball. 

   

         1.2.14.1.  Participar activament en el projecte MaresMés.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.24. Treballar juntament amb gremis i associacions tecnològiques per a la creació 
d'infraestructures al servei de la indústria, com centres de suport i centres de desenvolupament i 
transferència tecnològica, implicant entitats externes que aportin recursos. 

   

         1.2.24.1.  Posar en funcionament i desenvolupar la cartera dels serveis que oferirà el nou 
Centre de Processament de Dades 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.2. Dotar amb recursos econòmics el recent Pla d'Actuacions dels Polígons Industrials, per 
tal de potenciar-ne la millora, el manteniment i el creixement, així com la captació de noves 
indústries intensives en creació d'ocupació. 

   

         1.2.2.1.  Implementar accions per dinamitzar els polígons industrials de Mataró.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.2.2.2.  Impulsar la creació d'associacions o xarxes organitzades d'emprensaris dels 
polígons industrials. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.26. Fomentar intercanvis d'experiències d'empreses de l'entorn des del nou Servei 
Empresa.   

   

         1.2.26.1.  Realització de jornades de networking en diferents formats amb l'objectiu de crear 
vincles i sinergies entre les empreses que formen part de la Xarxa Empresarial TCM. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.2.27. Treballar de forma conjunta amb les associacions de comerciants i de la restauració 
de la ciutat perquè tots els eixos comercials esdevinguin autèntics punts neuràlgics de la ciutat, 
creant Eixos d'Excel·lència, zones d'especial interès comercial i gastronòmic que cal vetllar per 
desenvolupar-ne tot l'atractiu i el potencial (adaptació redactat original PAM 20152). 

   

         1.2.27.1. Establir el contacte directe amb marques no presents en la configuració comercial 
de la ciutat i acompanyar-los en el seu procés de captació i possible implantació  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 
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 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.2.27.2. Continuar el procés de posada en valor del sector de la restauració local de la mà 
del Gremi d'hostaleria i turisme de Mataró i el maresme (2ª fase del Pla d'impuls per al sector de 
la restauració)  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.2.27.3.  El quadre de comandament del Comerç com a element de millora de l'anàlisi 
comercial de la ciutat respecte a la d'altres territoris de l'entorn i en relació a les tendències de 
consum. 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Jordi Arderiu Camarasa 

         1.2.27.4. Desenvolupament d'accions de dinamització de ciutat de forma coordinada amb 
les entitats sectorials i els serveis municipals promotors d'activitats culturals, esportives, 
comercials.. com a elements potenciadors d'atracció a la ciutat 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Esther Merino Tarafa 

 Pere Robert Font 

         1.2.27.5. Pacte pel Comerç: signatura i seguiment d'un acord marc consensuat  entre els 
agents sectorials i l'administració municipal que determini de forma consensuada els objectius i 
línies de treball en matèria de comerç a curt i mig termini. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.2.27.6. Consolidar i  reforçar les línies de col·laboració i cooperació amb els agents del 
sector de l'hostaleria i el turisme per tal de que esdevinguin un pla d'acció. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.2.27.7. *** Seguiment de l'execució del conveni entre Ajuntament i associacions de 
comerciants per la preparació de l'arribada del Corte Inglés a Mataró. Actualització i execució.  
(Acció 1.2.27.5. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Xavier Alemany Vilches 
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 Joan Campmajó Sebastià 

 Ferran Angel García 

      1.2.28. Revisar l'accessibilitat, la mobilitat i la senyalització del comerç de la ciutat, tenint en 
compte cadascun dels centres comercials existents, tenint especial cura amb la senyalització dels 
aparcaments, l'accessibilitat, la mobilitat i els punts d'interès. Es buscarà la creativitat i la 
imaginació en la senyalització. 

   

         1.2.28.1.  Desplegament de les accions de senyalització comercial i informació comercial 
previstes al projecte FEDER (c/Cuba i entorn Plaça de les Tereses) un cop es materialitzin les 
accions urbanístiques prèvies 

 04/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Joan Campmajó Sebastià 

 Ferran Angel García 

      1.2.29. Reformar el mercat de la plaça Gran per tal que no perdi competitivitat davant dels 
nous eixos comercials, i ajudar a revitalitzar el barri antic de la ciutat creant un mercat amb una 
oferta centrada en productes de gran qualitat, amb degustació i assessorament gastronòmics, 
formant part de l'agenda d'oci, cultural i d'actes de la ciutat. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Territorial Centre-Eixample-Havana i del Consell de Promoció Econòmica. 

   

         1.2.29.1. Redactar el projecte i execució de les obres de renovació de l'enllumenat de la 
Plaça Gran i carrers de l'entorn. * Relacionat amb una proposta del Consell Municipal del 
Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         1.2.29.2. Establir de forma consensuada amb els agents implicats els futurs comercials de 
l'equipament en funció de les tendències de demanda per part de consumidors, dels operadors, 
de la conciliació amb l'equipament i el seu entorn i de la normativa vigent. * Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Beatriz Mínguez Cuadrado 

 Mariona Gallifa Rosanas 

 Lluís Gibert Fortuny 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.2.29.3. Execució de les accions prioritàries vinculades a la millora de l'edifici del Rengle en 
el marc del pla de millora de la Plaça Gran, i en funció dels recursos disponibles. * Relacionat 
amb una proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 04/2015  
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 Àngel Remacha Grimal 

 Lluís Gibert Fortuny 

 Joan Campmajó Sebastià 

 20/03/2015 Treballs de pintura de persianes metàl·liques i estructura. Polit general de marbres realitzat. 

         1.2.29.4. Redactar i consensuar un reglament del funcionament del mercat de la Plaça Gran 
en base al pla d'usos que s'hagi establert.  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

      1.2.30. Vetllar per la millora continua en la gestió i la qualitat dels mercats de venda no 
sedentària de Mataró (adaptació redactat original PAM 2012). 

   

         1.2.30.1. Continuar amb la implementació del nou sistema de recollida i tractament de 
residus establert pels mercats de marxants 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Joan Campmajó Sebastià 

         1.2.30.2. Reforçar la sensibilització vers els consumidors dels mercats de venda no 
sedentària per a evitar el foment de la venda il·legal. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Promoció Econòmica 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Carlos García Oquillas 

      1.2.32. Continuar vetllant per la milora contínua en la gestió del mercat de la Plaça de Cuba 
(adaptació redactat original PAM 20152). 

   

         1.2.32.1.  Posar en valor l'equipament com a centre de transmissió de coneixement del 
producte alimentari 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

      1.2.33. Reforçar els canals de comunicació i participació amb els diferents eixos o àrees 
comercials de la ciutat (adaptació redactat original PAM 2012). 

   

         1.2.33.1.  Programa Comerç Actiu: establir un calendari i mecanisme periòdic de contacte 
per tal de garantir una millor interlocució amb totes les realitats comercials de la ciutat 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

    Àmbit: 1.3. Promoció de la ciutat    

      1.3.1. Elaborar un nou pla de promoció de la ciutat que revisi els eixos del PAPC del 2004 i 
que en proposi de nous, si s'escau, i determini un Pla de Comunicació. 
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         1.3.1.1. Elaborar un Pla de Projecció Exterior per la ciutat de Mataró.   03/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.3.1.2. Prioritzar les propostes derivades de la revisió realitzada del Pla d'Actuació per a la 
Promoció de la Ciutat i iniciar l'aplicació de les línies que s'en derivin. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 04/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

      1.3.2. Crear i aprofitar sinergies amb poblacions del Maresme i el Vallès Oriental per tal de 
col·laborar en aspectes culturals, turístics i gastronòmics, potenciant l'eix Mataró-Granollers-Vic-
Ripoll. 

   

         1.3.2.1. Continuar proposant i participant de les iniciatives supralocals sorgides en el sí del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

         1.3.2.2. Iniciar una línia de treball directa amb els municipis turístics de l'Alt Maresme i la 
Diputació de Barcelona per impulsar accions de promoció conjuntes en els mercats emissors, 
potenciant els mercats internacionals  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

      1.3.3. Potenciar la nova marca turística Costa de Barcelona i treballar amb el Consell 
Comarcal del Maresme per potenciar el paper turístic familiar i de congressos de Mataró i el 
Maresme posicionant-nos com a Porta Nord de la Gran Barcelona. 

   

         1.3.3.1. Revisar els posicionaments turístics de Mataró en base a les conclusions i 
oportunitats derivades de la revisió del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.3.3.2.  Reforçar l'atractivitat de Mataró com a destinació de turisme de reunions a través 
de la realització d'una oferta complementària d'oci aftermeeting. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.3.3.3.  Garantir la renovació de les certificacions de qualitat turística de la ciutat (SICTED i 
Q ) 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

      1.3.5. Continuar amb la millora continua del servei d'informació turística (adaptació redactat 
original PAM 2012). 
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         1.3.5.1.  Fer les accions necessàries per adaptar-nos als requeriments de la nova normativa 
de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya, de la Generalitat 
de Catalunya. 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

         1.3.5.2. Estudiar possibles accions de millora del servei d'informació turística, d'acord amb 
les línies i accions derivades de la revisió del Pla d'Actuació per a la Promoció de la Ciutat.  

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

      1.3.7. Fomentar el turisme de congressos i negocis, centralitzant la difusió dels recursos de la 
ciutat a través d'una única plataforma i impulsant un borsa de productes d'after meeting. 

   

         1.3.7.1.  Impulsar la comercialització del Centre de Congressos de TCM com a pol d'atracció 
i jornades innovadores. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.3.8. Complementar l'oferta de Barcelona i oferir l'alternativa d'una ciutat preparada per 
acollir el turisme familiar. 

   

         1.3.8.1. La Festa al Cel 2015 com a esdeveniment turístic familiar per excel·lència i molt 
vinculat a l'oferta de dinamització de Barcelona  

 10/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

 Antoni Merino Orejón 

 M. Àngels Briansó Montoro 

 Jordi Arderiu Camarasa 

 Ana Villaverde Valle 

 Paloma Muñoz García 

 Carlota Dicenta Mira 

 Joan Campmajó Sebastià 

 Ferran Angel García 

 Mateo Sánchez Reyes 

 Aleix Pons Coll 

      1.3.9. Formular un Pla de dinamització i d'usos del Port de Mataró que en faciliti la integració i 
l'apropament al municipi. 

   

         1.3.9.1. Continuar donant suport per a la dinamització del Port de Mataró impulsant activitats 
de forma coordinada amb d'altres serveis municipals, i interlocutant amb els agents vinculats a la 

 12/2015  
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dinàmica econòmica i d'oci d'aquest equipament.  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.3.9.2. Organització de la 4a edició Festa al Port com a esdeveniment que afavoreix 
l'acostament a aquest equipament de la ciutat i a les activitats que s'hi desenvolupen regularment. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 07/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         1.3.9.3. Barcelona world race:  Participació en la dinamització i divulgació del centre de 
seguiment a Mataró d'aquesta competició esportiva nàutica. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 06/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

      1.3.15. Aprofitar els acords d'agermanament actuals per fomentar l'aprenentatge d'idiomes de 
manera coordinada amb entitats i empreses del sector. Potenciar especialment l'estudi i els 
intercanvis en anglès, en tots el àmbits, empresarial, esportiu, cultural, gastronòmic, etc. 

   

         1.3.15.1.  Elaborar proposta i desenvolupar accions d'estructuració i reforç de les relacions 
amb les ciutats agermanades, tant en les vessants culturals i esportives, com en les 
econòmiques, universitàries i educatives, turístiques o mediambientals, i visualitzar,  i alhora 
d'increment de la notorietat de totes les accions que es duguin a terme 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

    Àmbit: 1.4. Societat del Coneixement i  tecnologies de la informació i la comunicació    

      1.4.1. Prioritzar la transferència universitat-empresa com a gran eix diferenciador del 
TecnoCampus, traslladant a l'àmbit universitari del parc les necessitats de les empreses en 
termes de perfils professionals, grups d'R+D, pràctiques i plans d'estudi, implicant les empreses i 
potenciant al màxim l'ocupabilitat dels estudiants del TecnoCampus. 

   

         1.4.1.1. Fomentar la realització de pràctiques de qualitat en empreses i institucions, en 
particular les vinculades a TCM. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.1.2.  Donar a conèixer els grups de recerca i de transferència de coneixement del TCM, 
com elements de valor per a la competitivitat de les empreses. 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Montse Vilalta Ferrer 
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 Esther Cabrera Torres 

 Léonard Janer Garcia 

      1.4.2. Fomentar la participació activa de les organitzacions empresarials en la confecció (i 
control posterior) de plans d'estudis. 

   

         1.4.2.1. Implicar empreses i institucions en el desenvolupament de les titulacions 
universitàries del TCM via dinamització dels consells de titulació.  

 12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 

      1.4.3. Incentivar les sinèrgies entre estudis de caràcter tècnic i científic amb escoles de 
negocis i entre estudis de la salut i l'Hospital de Mataró. 

   

         1.4.3.1.  Analitzar la viabilitat de dobles titulacions en àmbits de coneixement creuat 
(Tecnología, Salut, Negoci). 

 12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 

      1.4.4. Col·laborar en els programes d'incorporació laboral dels nous graduats, donar suport a 
les borses de treball de la universitat i les beques de treball en pràctiques. 

   

         1.4.4.1.  Potenciar la borsa de treball de TCM  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.4.2.  Impulsar la xarxa Alumni per a la inserció laboral dels graduats.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.4.3.  Creació d'un servei d'acompanyament al titulat al llarg de la seva carrera que l'ajudi 
en el seu desenvolupament laboral i en la creació de xarxes de contactes (Alumni) 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.4.5. Atracció de talent i coneixement mitjançant el Centre de Congressos i de reunions.    

         1.4.5.1.  Incrementar el nombre de jornades i actes d'alt valor afegit i innovadors del centre 
de congressos de TCM 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.4.6. Estimular la creació i la captació d'empreses de base innovadora mitjançant la difusió 
de bones pràctiques ja existents. 
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         1.4.6.1. Realització dels premis creatic com element per a l'atracció de projectes i empreses 
innovadores i de base tecnològica.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.4.7. Incubació d'empreses de base innovadora per a l'acceleració del seu procés de 
maduració. 

   

         1.4.7.1. Consolidar els espais i les fórmules d'incubació al Parc TCM.   12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.4.8. Facilitar l'accés al finançament (públic i/o privat) dels projectes empresarials innovadors 
(start up i consolidació). 

   

         1.4.8.1.  Facilitar el finançament a les empreses amb gran potencial de creixement.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.8.2.  Activar la inversió amb capital informal mitjançant el club d'inversió Tecnocampus.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.8.3.  Facilitar l'accés al finançament públic dels projectes empresarials territorials.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.8.4. Formar a inversors privats del territori perquè siguin capaços de participar 
econòmicament en el finançament dels projectes d'emprenedoria universitària.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.8.5. Ser membres actius de les xarxes de innovació com cloud4cities, Red Innova, grup 
de treball de grans ciutats,... per impulsar projectes col·laboratius entre administracions. 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      1.4.11. Afavorir l'acceleració i el creixement de les empreses del Maresme vinculades als 
clústers que impulsa el TCM. 

   

         1.4.11.1.  Execució dels serveis avançats d'acceleració empresarial per empreses 
innovadores i/o de base tecnològica. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      1.4.13. Garantir que les noves infraestructures de les xarxes de telecomunicació arribin a 
totes les empreses, a les zones comercials i als polígons industrials. 

   

         1.4.13.1.  Posar en funcionament i desenvolupar la cartera de serveis que oferirà el nou 
Centre de Processament de Dades. 

 12/2015  
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 Jaume Teodoro Sadurní 

         1.4.13.2. Seguir facilitant el desplegament de banda ampla a les empreses del polígons 
d'activitat econòmica de Mataró  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      1.4.17. Posar en marxa l'administració electrònica en compliment de la Llei 11/2007, d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, que facilitarà la comunicació i la realització de tràmits 
a través de diferents canals: pàgina web, dispositius mòbils, quioscs tàctils d'autoservei..., evitant 
desplaçaments i esperes. 

   

         1.4.17.1. Implementar la segona fase del programa informàtic PSG: Actualització, millores i 
incorporació dels últims tràmits del procediment sancionador d'expedients tramitats des del Servei 
Jurídic administratiu de Via Pública  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Nonis Massaguer Ferrer 

         1.4.17.2. Definició i posada en marxa conjuntament amb ORGT del canal d'accés telemàtic 
per a la presentació de les al.legacions i recursos de multes en matèria de trànsit.  (Acció 
1.4.17.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Nonis Massaguer Ferrer 

      1.4.19. Facilitar l'accés dels ciutadans i les ciutadanes a internet i a accions formatives 
dirigides a l'ús de les TIC. 

   

         1.4.19.1. Fomentar la formació en les TIC en els dos punts Òmnia de la ciutat.  12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         1.4.19.2.  Desenvolupar l'Aula Virtual com a eina de formació a les entitats de la ciutat.  12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         1.4.19.3. Definir el projecte i realitzar la prova pilot del projecte Mataró-Smart, com a eina 
per apropar el ciutadà a l'Administració  

 01/2015  

 Antoni Merino Orejón 

 Xavier Castellà Parull 

 Joaquim Sendra Vicens 

      1.4.21. Convertir Mataró en una ciutat intel·ligent o Smart City, aprofitant el potencial de les 
noves xarxes de comunicació i seguir  i ampliar els projectes orientats a la millora de l'eficiència 

   



Servei d´Estudis i Planificació Pàgina 16 de 114 

 

del medi ambient i la prestació de serveis a la ciutadania en tots els àmbits, començant per les 
actuacions següents: Implantar l'Oficina Virtual OVAC, el Canal de twitter, el Canal de facebook, i 
la Carpeta Personal de la Salut, i emprant la connectivitat WiFi existent a diferents zones de 
l´espai públic, connectar equipaments públics sense connexió amb fibra òptica.  

         1.4.21.1. Posicionar Netlab com a grup de transferència de coneixement en l'àmbit de les 
xarxes de sensors sense files.  

 12/2015  

 Léonard Janer Garcia 

         1.4.21.2. Col·laborar i facilitar el desplegament de la XCBAM   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 2: MATARÓ DEL TREBALL I LES OPORTUNITATS    

    Àmbit: 2.1. Creació d'ocupació    

      2.1.1. Crear el Consell Econòmic i Social que actuï com a Taula per a la reactivació de 
l'economia i l'ocupació, i que consensuï un Pla de Xoc que fomenti les polítiques actives 
d'ocupació, amb la participació dels agents socioeconòmics, per tal d'aprofitar al màxim les 
oportunitats de creació d'ocupació. 

   

         2.1.1.1. Crear una mesa tripartita (administració, sindicats i patronals) de política industrial. 
*Proposta del Consell Econòmic i Social. 

 12/2015  

 Mireia Ràfols Tomàs 

         2.1.1.2. Vetllar per la difusió i comunicació de les accions proposades o portades a terme 
pel Consell Econòmic i Social. *Proposta del Consell Econòmic i Social. 

 12/2015  

 Mireia Ràfols Tomàs 

      2.1.2. Identificar els sectors generadors d'ocupació, nous perfils professionals i facilitar el 
procés de reconversió cap a aquests nous sectors. * Relacionat amb una proposta del Consell de 
Joventut.  

   

         2.1.2.1. Dissenyar i implementar nous programes formatius de grau o postgrau adaptats als 
nous sectors generadors d'ocupació i als nous perfils professionals.  

 12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

 Esther Cabrera Torres 

 Marcos Faúndez Zanuy 

         2.1.2.2. Continuar els treballs amb el servei d'Estudis de l'Ajuntament, el Servei d'Ocupació 
de Catalunya i altres entitats i associacions que ofereixen informació que permet identificar i 
perfilar els nous sectors generadors d'ocupació 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.1.3. Posicionar el servei d'Ocupació de l'Ajuntament com la porta d'entrada de les empreses 
a la ciutat per tal de conèixer de primera mà les necessitats de personal i per oferir la borsa de 
treball i altres programes vinculats. 

   

         2.1.3.1. Treballar de forma coordinada amb l'Oficina de l'empresa per tal d'implementar  un 
programa de benvinguda a l'empresa  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 
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         2.1.3.2. Mantenir el nivell d'ofertes de feina que és gestionen prenen com a referència les 
dades del 2014.Evolució: 2012: 403. 2013:408, 2014:649.  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.1.4. Fomentar la intermediació entre l'oferta i la demanda laboral mitjançant la visualització 
d'una única borsa de treball municipal integrada, en col·laboració amb serveis similars del sector 
privat. 

   

         2.1.4.1. Donar continuïtat als treballs per tal de crear sinergies entre les diferent borses de 
treball de la ciutat, en especial amb les borses municipals.  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.1.5. Impulsar la borsa de treball del servei d'Ocupació per facilitar que les persones trobin 
feina (nou redactat provinent de la fusió del compromís 2.1.5. i 2.1.6. del PAM 2012) 

   

         2.1.5.1. Augmentar en un 1% les visites i contactes a empreses. Any 2012:1.29. Any 
2013:1.409. any 2014:1.720  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.1.5.2. Incorporar al WEB del servei l'eina Netvives per apropar a les persones les ofertes 
de feina que s'estan difonen per diferents WEBS 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.1.5.3. Dinamitzar la WEB del servei amb informacions i aplicacions que dotin als usuaris 
d'eines i recursos per millorar la recerca de feina.  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.1.7. Reindustrialitzar Mataró. Aprofitar totes les oportunitats per aglutinar una indústria 
Tèxtil, cultural, turística, comercial, marítima/nàutica, de les TIC, de serveis a les persones (salut i 
benestar), de l'educació (contínua i universitària), de l'esport i el lleure, etc.  

   

         2.1.7.1. Creació de dinàmiques de cooperació entre les empreses, professionals i actors 
vinculats al sector tèxtil, amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector tèxtil i generar noves 
oportunitats de desenvolupament futur. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Promoció Econòmica 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         2.1.7.2.  Augment de les possibilitats d'ocupació de dos col·lectius específics, joves creadors 
i aturats de llarga durada, amb l'objectiu de millorar la competitivitat del sector textil i generar 
noves oportunitats de desenvolupament futur. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 
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         2.1.7.3. Impulsar el projecte Re-imagine tèxtil, un ecosistema d'emprenedoria, innovació 
disruptiva, incubació i acceleració tecnològica al voltant del tèxtil. *Relacionat amb una proposta 
del Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      2.1.8. Mantenir les accions d'acompanyament a les empreses, els gremis i les associacions 
de la ciutat en matèria de responsabilitat social (RSO) i continuar impulsant la Xarxa Retos entre 
les empreses del territori per tal de fomentar la construcció d'una ciutat socialment responsable. 

   

         2.1.8.1. Continuar els treballs d'informació,  sensibilització i difusió a les empreses  del 
projecte de Responsabilitat Social 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.1.8.2. Dinamitzar la Xarxa de RS a Mataró i Maresme desenvolupant actuacions conjuntes   12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.1.8.3. Estudiar la viabilitat de dotar a les empreses que contractin a persones en situació 
de risc social  d'un segell i/o certificat que les identifiqui. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal de Benestar Social 

 01/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

 Assumpció Muñoz Guerrero 

    Àmbit: 2.2. Millora de l'ocupabilitat    

      2.2.1. Coordinar les actuacions que desenvolupa el servei d'Ocupació de Mataró i l'Oficina de 
Treball de la Generalitat, per tal de no duplicar serveis i provocar sinergies, amb la col·laboració 
de les entitats privades que també ofereixen aquests serveis, especialment en l'àmbit de la 
formació. 

   

         2.2.1.1. Establir un programa d'actuació amb  l'Oficina de Treball per crear sinergies i 
optimitzar el treball que desenvolupem amb les persones i les empreses  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.1.2. Afavorir la coordinació de l'oferta formativa adreçada a persones en situació d'atur 
per tal de que s'apropi al model de creixement de la ciutat evitant duplicitats en l'oferta i la 
planificació 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.2. Desenvolupar programes d'acompanyament cap a la inserció social laboral per a 
persones en situació d'atur optimitzant els recursos existents a la ciutat (nou redactat provinent de 
la fusió del compromís 2.2.2. i 2.2.3. del PAM 2012). 

   

         2.2.2.1. Atrendre les demandes de les persones que busquen feina per mitjà del dispositiu  12/2015  
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d'orientació  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.2.2.  Desenvolupar itineraris específics d'inserció en funció del perfil competencial de les 
persones que busquen o volen millorar la feina 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.2.3.  Desenvolupar el programa Xarxes per l'Ocupació adreçat a un mínim de 30 
persones en situació de desocupació 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.2.4.  Posar en marxa el programa Mesures actives d'inserció adreçat a a persones 
perceptores de la Renda Mínima d'inserció (79 participants) 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.4. Dissenyar un programa per donar a conèixer el mercat laboral actual, les noves 
ocupacions, les ocupacions en transformació i les emergents, i les noves cultures, valors del 
treball, actituds i aptituds més ben valorades. 

   

         2.2.4.1.  Desenvolupar el programa "Anem per feina" accions de formació/informació que 
tenen per objecte la millora de l'ocupabilitat i el desenvolupament professional   

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.4.2. Desenvolupar les eines d'informació-sensibilització del personal tècnic del servei per 
tal d'afavorir el treball per compte propi i l'emprenedoria  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.5. Mantenir actiu l'espai del club de feina.    

         2.2.5.1.  Posar en marxa l'Espai de Recerca de feina adreçat a 400 persones en situació 
d'atur 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.6. Impulsar els programes de Plans d'Ocupació des de l'administració com una oportunitat 
per a la incorporació de les persones en situació d'atur en el mercat laboral ordinari. 

   

         2.2.6.1. Fer el seguiment del programa  Plans d'Ocupació del SOC adreçat a 0 persones en 
situació de  desocupació de 30 any o més que hagi exhaurit  la  prestació per desocupació i/o el 
subsidi  

 07/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.6.2. Fer el seguiment del programa Plans d'Ocupació del SOC adreçat a 28 persones en 
situació de desocupació  perceptores de la Renda Mínima d'Inserció  

 12/2015  
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 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.6.3. Posar en marxa el programa Plans d'Ocupació Treballs als Barris del SOC que es 
desenvoluparà al llarg de l'any adreçat a 24 persones  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.6.4. Fer el seguiment del  programa de Plans d'Ocupació de la DIBA que és  
desenvoluparan  al llarg de l'any adreçades a persones en situació de desocupació  en el que 
participaran 29 persones  

 06/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.6.5. Atendre a les diferents convocatòria que puguin apareixen al llarg de l'any 
vinculades a aquest programes (DIBA, SOC)  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.7. Impulsar juntament amb la Direcció d'Ensenyament el dispositiu d'inserció laboral creat 
recentment com a eina per garantir els recursos formatius i ocupacionals disponibles per als joves 
que no progressen en l'escolarització. 

   

         2.2.7.1. Seguir potenciant el dispositiu local d'inserció com a eina per garantir els recursos 
formatius i ocupacionals disponibles per als joves que no progressen en l'escolarització.  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.8. Consolidar Ocupació Jove com un recurs a disposició dels centres de formació (reglada 
i no reglada) i com una eina de suport al professorat en el disseny de processos de transició 
escola-treball potenciant la coordinació amb entitats i empreses que ofereixen serveis similars. 

   

         2.2.8.1. Desenvolupar el catàleg d'activitats 20154-2015 adreçades als centres educatius  
de la ciutat  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.8.2. Participar en l'organització del II Fòrum del Talent conjuntament amb Tecnocampus 
Mataró-Maresme 

 11/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.8.3. Posar en marxa el programa Joves per l'Ocupació adreçat a joves entre 16 i 24 
anys amb baixa qualificació i/o dèficits formatius 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.8.4. Posar en marxa el programa Fem Ocupació Jove adreçat a joves de 18 a 30 anys 
ens situació de desocupació que disposin del GES o el batxillerat i que prioritàriament tenen 
experiència anterior 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 
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      2.2.9. Reforçar els programes específics (Xplora, Singular...) que es desenvolupen amb els 
centres educatius i amb la Direcció d'Ensenyament per afavorir la transició escola-treball dels 
col·lectius amb més risc d'exclusió social. **Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
Escolar. 

   

         2.2.9.1. Desenvolupar juntament amb la Direcció d'Ensenyament de l'Ajuntament i el 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat el programa Singular oferint la possibilitat 
d'incrementar en un 1 el nivell de participació de l'alumnat 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.11. Facilitar l'accès a la informació per treballar a l'estranger  (nou redactat provinent de la 
fusió del compromís 2.2.11. i 2.2.12. del PAM 2012). 

   

         2.2.11.1.  Continuar amb les accions de divulgació i assessorament a les persones que 
busquen informació per marxa a treballar a l'estranger per mitja de l'oficina de mobilitat   

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.13. Fomentar l'aprenentatge d'idiomes, especialment de l'anglès, com a competència 
imprescindible per accedir a ofertes de feina. 

   

         2.2.13.1. Oferir mòduls d'idiomes, especialment d'anglès en aquelles actuacions 
ocupacionals que ho permetin  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.2.13.2.  Mantenir el conveni amb les acadèmies de la ciutat per a fomentar l'aprenentatge 
d'idiomes i vetllar pel seu compliment  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.2.14. Recuperar la participació en tot tipus de programes internacionals d'intercanvi que 
afavoreixin la possibilitat que els joves puguin realitzar estades pràctiques i intercanvis en altres 
països. 

   

         2.2.14.1.  Facilitar informació dels diferents programes europeus per mitjà de l'oficina de 
mobilitat  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

    Àmbit: 2.3. Millora de la capacitació i l'acreditació professional    

      2.3.1. Impulsar el nou Consell de la Formació Professional com a ens de planificació i 
coordinació de la formació professionalitzadora de la ciutat. * Relacionat amb una proposta 
Consell de Promoció Econòmica. 

   

         2.3.1.1. Participar en el grup de treball de l'Observatori de la formació  12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 
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         2.3.1.2. Mantenir la participació en el marc del fòrum de ciutats amb Consell de la FP   12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.3.2. Dur a terme accions de formació ocupacional i contínua que responguin a les 
necessitats del teixit empresarial tot ajustant-los als perfils professionals requerits per les 
empreses. 

   

         2.3.2.1. Posar en marxa els cursos de formació ocupacional adreçats prioritàriament a 
persones treballadores en situació d'atur.  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.3.2.2. Analitzar i diversificar les possibilitats d'impartir altres especialitats formatives 
vinculades a Certificats de Professionalitat  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.3.3. Preveure l'acreditació de competències en totes les accions formatives de caràcter 
ocupacional i informar dels programes existents per al seu reconeixement. 

   

         2.3.3.1.  Informar i sensibilitzar pel que fa el tema de d'acreditacions de competències a les 
persones i les empreses  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

         2.3.3.2.  Ajustar les accions formatives que desenvolupem a la normativa  i per tant als 
requisits existent pel que fa els Certificats de Professionalitat 

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.3.4. Impulsar accions formatives que prevegin les pràctiques laborals a empreses del 
territori, implicant les empreses en el procés d'aprenentatge-treball. 

   

         2.3.4.1.  Possibilitar que en totes les accions formatives que desenvolupem es contemplin 
estades en pràctiques com a eina per a facilitar la inserció dels usuaris del Servei  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.3.5. Incidir en la requalificació de treballadors/es expulsats/es del mercat de treball, 
especialment els provinents dels sectors de la construcció i afins, cap a nous sectors econòmics. 

   

         2.3.5.1. Desenvolupar un programa amb accions de formació complementaria per tal de 
reconduir i complementar la formació de les persones amb necessitats de requalificació  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.3.8. Estudiar juntament amb els agents socioeconòmics la viabilitat d'impulsar nous àmbits 
d'actuació per a possibles projectes de formació i treball adreçats als joves, fomentant la figura de 
l'aprenent. 

   

         2.3.8.1. Impulsar la formació ocupacional adreçada a joves en noves ocupacions   12/2015  
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 Montserrat Gómez Fernández 

         2.3.8.2. Col·laborar amb l'Institut Thos i Codina i amb altres en la recerca de pràctiques per 
afavorir la FP Dual.  

 12/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 

      2.3.9. Experimentar noves metodologies formatives per complementar i innovar els programes 
formatius ocupacionals que es desenvolupen (exemple: formació simulada, formació on line, 
autoformació) (nou redactat provinent de la fusió del compromís 2.3.9. i 2.3.. del PAM 20152). 

   

         2.3.9.1.  Implementar plataformes virtuals de treball cooperatiu i en xarxa en un mínim de 
dos accions formatives 

 01/2015  

 Montserrat Gómez Fernández 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 3: MATARÓ EQUILIBRADA I SOSTENIBLE    

    Àmbit: 3.1. Urbanisme    

      3.1.7. Impulsar accions per dinamitzar el sòl no urbanitzable.    

         3.1.7.1. Redactar un Pla de Promoció del Sòl Agrícola i Forestal. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal de Medi Ambient i del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-
Escorxador. 

 12/2015  

 Rosa Busqué Bonamusa 

      3.1.10. Promoure el coneixement, la divulgació i la millora del patrimoni arquitectònic i 
ambiental de la ciutat. 

   

         3.1.10.1. Redacció de l'Ordenança del Paisatge Urbà. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental.  (Acció 3.1..4. de PAM 20154). 

 12/2015  

 Mariona Gallifa Rosanas 

         3.1.10.2. Impulsar accions de protecció i millora del Patrimoni: impulsar accions per la 
millora  del paisatge urbà ( pendent acció 20154): redactar un projecte de senyalització del 
patrimoni catalogat situat dins de l'àmbit del Pla d'Impuls Comercial. * Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental  

 12/2015  

 Mariona Gallifa Rosanas 

         3.1.10.3. Redacció del Pla especial del catàleg d'elements naturals de Mataró. * Relacionat 
amb una proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental.  

 12/2015  

 Mariona Gallifa Rosanas 

         3.1.10.4. Impulsar la signatura d'un conveni amb l'Ajuntament d'Argentona per promoure 
l'obra de Puig i Cadafalch  

 12/2015  

 Mariona Gallifa Rosanas 

         3.1.10.5. Completar l'inventari d'arbres i arbredes d'interès.   12/2015  

 Marta Comerma Gómez 

         3.1.10.6. Donar pautes i criteris per les actuacions i manteniment per l'adequació als nous 
usos dels Béns Catalogats de l'edifici del mercat del Rengle i entorn de la Plaça Gran. * 
Relacionat amb una proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 12/2015  
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 Mariona Gallifa Rosanas 

         3.1.10.7. Donar pautes i criteris per les actuacions i manteniment per l'adequació de l'edifici 
de l'antic Vapor Gordils i Dalmau. Estudiar possibles subvencions. * Relacionat amb una proposta 
del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 12/2015  

 Mariona Gallifa Rosanas 

      3.1.13. Impulsar les accions preliminars per a la revisió del Pla General. **Relacionat amb una 
proposta del Consell d'Urbanisme. 

   

         3.1.13.1. Revisió del PGO-96 amb la finalitat de revisar les edificabilitats amb un estudi 
acurat de l'ordenació detallada del centre de Mataró, en el moment que es disposin de recursos 
econòmics i personals per poder-ho efectuar. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
d'Urbanisme 

 12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

      3.1.17. Impulsar accions i mesures urbanístiques per a la incentivació econòmica.    

         3.1.17.1. Accions i mesures per dinamitzar polígons industrials: revisió dels usos admesos, 
revisió del nombre d'activitats-establiments per parcel.la (acció 2014 no acabada)  

 12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

         3.1.17.2. Accions i mesures per dinamitzar els sectors terciaris: Sector Turons C1 
(provinents de 2014, part acció)  

 12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

         3.1.17.3. Executar concurs d'idees  per a la regeneració urbana  de la plaça de les Tereses i 
Eix Sant Josep-Sant Benet.  

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.1.17.4. Realitzar un projecte d'horts socials a la zona del Sorrall. Redactar el projecte 
tècnic en funció del pla d'usos que s'aprovi des de l'Àrea de Territori. Supeditat a la disponibilitat 
pressupostària. *Proposta del Consell Territorial de Cerdanyola 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.1.17.5. Realitzar actuacions de millora d'espais públics municipals. Millora de la 
canalització d'aigua de pluja de l'equipament de les Esmandies. *Relacionat amb una proposta 
del Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.1.17.6. Estudiar la viabilitat per ampliar l'equipament Eusebi Millan, previ estudi d'usos de 
les direccions d'Esports i Cultura i redacció del projecte tècnic. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 12/2015  
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 Lluís Gibert Fortuny 

 Pere Robert Font 

      3.1.18. Impulsar el desenvolupament de sectors urbanístics estratègics de la ciutat.    

         3.1.18.1. Àmbit Iveco-Renfe-Farinera: Sector PMU-11   12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

         3.1.18.2. Cirera-Rocafonda. Eliminar la qualificació d' "Habitatge dotacional públic" c. 
Figuera Major  

 12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

         3.1.18.3. Àmbit Madoz-Puigblanch   12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

         3.1.18.4. Àmbit Ronda Barcelo-Illa Can Fabregas   12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

      3.1.19. Impulsar accions per dinamitzar el Centre Històric.    

         3.1.19.1.  Sector Illa Can Cruzate  12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

         3.1.19.2. Realitzar estudis per a la reforma de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament i 
plaça de l'Ajuntament  

 12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

    Àmbit: 3.2. Infraestructures    

      3.2.2. Millorar l'accessibilitat de la C32 a Mataró (nou redactat que recull l'anterior compromís 
3.2.2. i 3.2.4. del PAM 2013). 

   

         3.2.2.1.  Realitzar el projecte de senyalització C32  12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.2.16. Impulsar altres infraestructures per a la reactivació econòmica.    

         3.2.16.1. Projecte d'actuacions a l'anella verda a Mataró   12/2015  

 Xavier Alemany Vilches 

    Àmbit: 3.3. Medi ambient i sostenibilitat    

      3.3.9. Desenvolupar i gestionar la Sostenibilitat Integrada Mataró (SIM) (integra els anteriors 
compromisos 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., i 3.3.7. i el compromís 3.1.8. de l'Àmbit 
d'Urbanisme). 
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         3.3.9.1. Definició i impuls de l'estratègia Casa Capell 2.0, com a marca que doni cobertura a 
totes aquelles inciatives de formació, sensibilització i comunicació en l'àmbit de la Sostenibilitat 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.2. Acabament del Mapa radioelèctric de Mataró (Governança Radioelèctrica)  12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.3. Aprovació d'un Pla Tècnic de Gestió i Millora (Pla de Gestió Forestal) de les finques 
de titularitat municipal que es troben dins de l'àmbit del Pla Especial de Protecció del Medi Físic i 
del Paisatge de les Serres del Montnegre - Corredor  

 03/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.4. Implantació d'un Certificat de Sostenibilitat com a reconeixement d'aquelles 
iniciatives sostenibles que es posin en marxa des del teixit associatiu, cultural, esportiu o 
d'activitat econòmica de la ciutat 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.5. Definició d'un Índex de Sostenibilitat per a Mataró que permeti avaluar i comparar 
els avenços en aquest àmbit. *Proposta del Consell Municipal de Medi Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.6. Elaboració d'un Mapa de la Sostenibilitat per visualitzar gràficament totes aquelles 
inciatives sostenibles impulsades a la nostra ciutat 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.7. Celebració de la Nit de la Sostenibilitat per reconèixer públicament les iniciatives 
sostenibles i difondre els valors de la sostenibilitat 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.8. Revisar el Pacte per a la Mobilitat de Mataró   11/2015  

 Ferran Angel García 

         3.3.9.9. Continuar els treballs de redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró   01/2015  

 Ferran Angel García 

         3.3.9.10. Realització de diverses sessions de formació i sensibilització en el marc de la 
Campanya cada gota ajuda: consum responsable d'aigua 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.9.11.  Redactar una proposta de recuperació de les rieres de Sant Simó i d'Argentona. 
(proposta del consell Municipal de Medi Ambient). 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 
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         3.3.9.12.  Incentivar l'ús eficient de l'Aigua.   12/2015  

 Antoni Uix Guell 

         3.3.9.13.  Manteniment de la xarxa de reg.  12/2015  

 Feliu Castellà Parull 

         3.3.9.14.  Gestió i utilització d'aigua pròpia  12/2015  

 Feliu Castellà Parull 

         3.3.9.15.  Homologació de gestors privats per a la recollida de brossa comercial  12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.3.9.16. Elaborar el Pla director de l'enllumenat públic. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

 Joaquim Sendra Vicens 

         3.3.9.17. Iniciar el nou contracte de manteniment de l'enllumenat públic de Mataró. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.3.9.18. Fer l'estudi per implementar el vehicle elèctric i les seves necessitats. 
Condicionada a l'atorgament de subvenció per part de la Diputació de Barcelona. (Acció 3.3.9.13. 
de PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.3.10. Promoure un model energètic basat en l'estalvi, l'eficiència i la implantació d'energies 
renovables. 

   

         3.3.10.1. Aprovació i posada en marxa del Pla d'Estalvi i Eficiència Energètica. *Proposta 
del Consell Municipal de Medi Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.2. Auditar tots els equipaments municipals (auditories bàsiques) i proposar mesures 
d'eficiència i estalvi on sigui necessari. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Medi Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.3. Realització d'estudis energètics amb informe de mesures d'eficiència i estalvi per a 
comerços, hosteleria i petita activitat econòmica 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 
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         3.3.10.4. Impuls de convenis i acords amb entitats per tal de realitzar accions que 
promoguin l'estalvi i l'eficiència energètica. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
de Medi Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.5. Definició d'un Banc de l'Energia per a donar resposta a situacions de pobresa 
energètica 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.6. Posada en marxa del projecte 3/33 amb l'objectiu d'obtenir recursos per actuar 
contra la pobresa energètica. *Proposta del Consell Municipal de Medi Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

  Elaboració esborrany projecte 

         3.3.10.7. Posada en marxa d'un Observatori de l'Energia com a suport a la presa de 
decisions en l'àmbit de l'eficiència i l'estalvi energètic. *Proposta del Consell Municipal de Medi 
Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.8. Organització de la "1a Jornada sobre Estalvi i Eficiència energètica: eines i models 
de gestió" per tal de compartir experiències i aplicar solucions 

 03/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.9. Definició de l'Agència Local de l'Energia   12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

         3.3.10.10. Realització de formació i auditories energètiques en llars vulnerables. *Proposta 
del Consell Municipal de Medi Ambient. 

 12/2015  

 Francesc Torrejón Comino 

    Àmbit: 3.4. Mobilitat    

      3.4.1. Revisió del Pla de Senyalització informativa tant a la zona urbana com a l'agrícola i la 
forestal. 

   

         3.4.1.1. Revisar la senyalització d'orientació urbana i millora si escau en funció de la 
disponibilitat. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Mobilitat 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.4.1.2. Millorar la senyalització informativa que indica els pàrkings de la ciutat en 
col·laboració amb els operadors. *Proposta del Consell Municipal de Mobilitat 

 12/2015  

 Ferran Angel García 
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         3.4.1.3. Revisar la senyalització dels diferents aparcaments i la seva oferta des dels 
diferents accessos o des de l'interior de la ciutat.  Avaluar l'oferta i la distribució de les places de 
zona blava. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Promoció Econòmica 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.4.1.4. Realitzar l'estudi del Pla de senyalització, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana, del 
Consell de Promoció Econòmica i del Consell d'Urbanisme.  (Acció 3.4.1.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.4.3. Revisar el Pla d'Aparcaments de la ciutat i vetllar perquè hi hagi aparcaments a tots els 
barris, així com cercar mesures per donar sortida a les places construïdes pel Grup Pumsa. 

   

         3.4.3.1. Estudiar una solució tècnica per evitar l'accés indiscriminat a la zona d'escales de 
l'aparcament del Parc de Palau. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de 
Rocafonda-Palau-Escorxador. 

 12/2015  

 PUMSA - Àrea Tècnica i de Manteniment 

         3.4.3.2. Realitzar l'estudi del Pla d'aparcaments, en el marc del Pla de Mobilitat Urbana i 
Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell de Promoció Econòmica. (Acció 3.4.3.1. de 
PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.4.3.3. Implementar places de zona d'estacionament limitat "taronja" al carrer Sant Cugat i 
a la ronda de Francesç Macià. *Proposta del Consell Territorial del Pla d'en Boet-Peramàs.  
(Acció 3.4.3.2. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.4.4. Promoure l'ús de la bicicleta.    

         3.4.4.1. Incorporar en els nous projectes d'urbanització els trams de carril bicicleta de la 
xarxa segons el Pla de Mobilitat Urbana. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Mobilitat 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.4.4.2.  Revisar el pla de bicicletes en el Pla de mobilitat urbana. (Acció 3.4.4.2. de PAM 
2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.4.5. Promoure l'ús del transport públic i adaptar les línies a les necessitats de la ciutadania i 
les noves zones de desenvolupament urbà, prestant atenció a no generar dèficits que no puguin 
ser eixugats en l'any corresponent. 
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         3.4.5.1. Avaluar l'accessibilitat en transport urbà al nou CAP de la rda Prim en el marc del 
Pla de la Mobilitat. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.4.5.2. Realitzar l'estudi de la nova xarxa d'autobusos, en el marc del Pla de Mobilitat 
Urbana i Sostenible. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial Cirera-Molins-Vista 
Alegre-Camí de la Serra.   (Acció 3.4.5.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.4.5.3. *** Encetar el procés participatiu  per definir un nou model de transport públic urbà. 
(Acció 3.4.5.2. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.4.6. Estudiar la ubicació de les parades d'autobús amb consens amb les Associacions de 
Veïns i les entitats territorials. * Relacionat amb una proposta del Consell de Mobilitat.       

   

         3.4.6.1. Estudiar la viabilitat d'instal.lar una marquesina a la parada "Vallés" de la Rda. 
Cerdanya 

0% 12/2015 

 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.4.10. Proposar noves zones de preferència per als vianants i establir la limitació de 30 
Km/hora a un nombre més elevat de vies. 

   

         3.4.10.1. Realitzar un estudi de l'Eix ECI/Plaça Gran- Pça de les Tereses en el marc del Pla 
de Mobilitat Urbana  (Acció 3.4.10.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

      3.4.11. Revisar els elements de reducció de la velocitat adequant-los a la normativa i al sentit 
comú (bandes reductores, passos de vianants elevats, tanques protectores, noves pilones fixes). 

   

         3.4.11.1.  Millorar l'estat del pas de vianants i calçada del carrer de Sant Pol. (proposta del 
CT de Via Europa-La Llàntia). 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

    Àmbit: 3.5. Obres municipals    

      3.5.12. Desenvolupar accions de millora o reurbanització de carrers de la ciutat.    

         3.5.12.1. Executar el projecte de renovació i manteniment de paviments urbans, a 
desenvolupar dins del marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de 
Barcelona. (relacionat amb una proposta del CT de Via Europa- La Llàntia).  

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.5.12.2.  Actualitzar l'auditoria i inventari dels paviments de la ciutat.  12/2015  
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 Joan Campmajó Sebastià 

         3.5.12.3. Executar les obres del projecte d'urbanització del carrer Cuba i entorns de la plaça 
de les Tereses ( finançament FEDER).  

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

 Ferran Aparicio Ibáñez 

         3.5.12.4. Redactar una proposta d'avantprojecte d'urbanització de l'eix comercial rda 
Francesc Macià - Joan Larrea - rda O'donnell. A partir de la priorització feta per part de la Direcció 
de Promoció Econòmica. Subjecte a disponibilitat pressupostària. *Relacionat amb una proposta 
del Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         3.5.12.5. Arranjar l'asfaltat de la zona de l'Esperança (Rocafonda). *Proposta del Consell 
Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

      3.5.13. Implementar un model integral per al manteniment dels equipaments municipals.    

         3.5.13.1. Unificar les bases de dades gràfiques i numèriques que actualment tenen els 
diferents serveis municipals  

 12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.13.2. Realitzar obres de manteniment als edificis educatius de titularitat municipal.  12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.13.3. Realitzar obres de manteniment a altres edificis municipals (no esportius, ni 
educatius). 

 12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.13.4.  Realitzar obres de manteniment als edificis esportius municipals.  12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

      3.5.14. Realització de projectes, estudis, plans o actuacions per a la millora, viabilitat o 
posada en marxa d'equipaments. 

   

         3.5.14.1.  Estudiar la millora de l'entorn del Clos Arqueològic (proposta del CT del Pla d'en 
Boet-Peramàs). 

 11/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.5.14.2.  Desenvolupar els diferents projectes previstos en la subvenció de la Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015 (Adequació de locals per al CIRD i SIE al c. Churruca, 88; 1a fase 

 12/2015  
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adequació de l'Escola bressol de Cerdanyola; reparació de cobertes, baixants i escomeses de 
l'edifici del Pericó; reparació de patologies estructurals a l'edifici de plaça Espanya, 1 (El Sidral); 
enderroc d'edificació annexa i nou espai polivalent provisional a la Casa de la Palmera; treballs 
diversos d'adequació d'equipaments municipals). 

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.14.3.  Fer el seguiment de la redacció del pojecte executiu de la nova escola Angeleta 
Ferrer 

 12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

 Lluís Berenguer Maimó 

         3.5.14.4. Fer les obres d'adequació del club de billar del Palau Mora  12/2015  

 Pere Robert Font 

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.14.5. Fer obres de reparació de patologies estructurals a l'edifici del Sidral.  12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.14.6. Enderrocar l'edificació annexa a la Casa de la Palmera. Fer un nou modul i 
realitzar obres de remodelació a la casa. 

 12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

 Glòria Ferré Agustí 

         3.5.14.7. Fer obres de rehabilitació al local del carrer Siete Partidas núm. 2-4.  12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

 Glòria Ferré Agustí 

         3.5.14.8. Adequar el local  de l'Espai Gatassa com a espai per a Gent Gran.  12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

 Glòria Ferré Agustí 

         3.5.14.9. Adequar el local del carrer Churruca, 86 al programa d'usos de CIRD i SIE.  12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

 Carlos García Oquillas 

         3.5.14.10. Realitzar projecte tècnic de la rehabilitació de la xemeneia, adequació de la 
vorera del carrer Lepanto i modificacions de millora electríca de la nova escola Angeleta Ferrer. 

 12/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.14.11. Realitzar obres de reforma a l'escola bressol Cerdanyola.  12/2015  



Servei d´Estudis i Planificació Pàgina 35 de 114 

 

 Lluís Gibert Fortuny 

         3.5.14.12. Elaborar l'inventari de solars buits amb una diagnosi sobre l'estat de conservació. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'Urbanisme 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

 Lluís Berenguer Maimó 

         3.5.14.13. Redactar el projecte d'enderroc parcial interior i d'estabilització d'estructura i 
façanes de la nau de l'antic vapor Gordils i Dalmau 

 04/2015  

 Lluís Gibert Fortuny 

    Àmbit: 3.6. Habitatge    

      3.6.6. Facilitar l'accés de la ciutadania a l'habitatge i, en especial, d'aquells col·lectius afectats 
per la crisi. 

   

         3.6.6.1. Ajudar a prevenir el desnonament de l'habitatge a famílies en situació d'insolvència 
sobrevinguda, reforçant la Comissió Especial Mixta  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.6.2. Incentivar l'augment de l'oferta de l'habitatge de lloguer a preus socials promovent 
convenis amb propietaris d'habitatges buits. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
d'Urbanisme 

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.6.3. Incentivar l'augment del nombre d'habitatges privats gestionats per la Borsa de 
lloguer  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.6.4. Potenciar l'oferta d'habitatge protegit cercant aliances públic-privat   12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.6.5. Millorar la informació i gestió de la tramitació dels ajuts al lloguer   12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.6.6. Desnonaments: seguir potenciant l'Oficina d'intermediació en el marc del contracte 
de mediació comunitària  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.6.7. Reforçar i consolidar la Comissió d'Habitatge   12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

      3.6.7. Impulsar i gestionar un Observatori de l'Habitatge de Mataró.    
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         3.6.7.1. Elaborar estudis i treballs encaminats a la revisió del Pla Local de l'Habitatge   12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.7.2. Explotar el indicadors de l'Observatori de l'Habitatge de Mataró, mantenint el procés 
d'actualització de les seves dades.  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

      3.6.8. Millorar el coneixement sobre l'estat del parc d'habitatge del municipi, impulsant la 
rehabilitació, millora i gestió. 

   

         3.6.8.1. Incrementar el control i coneixement de l'habitabilitat dels habitatges del municipi   12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.8.2. Potenciar el coneixement de les problemàtiques específiques dels edificis construïts 
amb paret de tàpia  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.8.3. Facilitar al ciutadà la informació i gestió dels tràmits per als ajuts a la rehabilitació 
d'habitatges o a la supressió de les barreres arquitectòniques, així com fer-ne el seguiment i 
control de les peticions presentades  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

         3.6.8.4. Col·laborar amb les comunitats de priopietaris d'edificis d'habitatges, per facilitar-los 
la seva gestió i administració  

 12/2015  

 Xavier Comas Bartra 

    Àmbit: 3.7. Via Pública    

      3.7.14. Millorar la gestió i l'eficiència de la neteja i de la recollida de residus urbans.    

         3.7.14.1. Estudiar mecanismes per incentivar l'ús de la deixalleria. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal de Medi Ambient.  (Acció 3.7.14.4. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Albert Galán Pineda 

         3.7.14.2. Posada en funcionament del nou contracte de recollida de residus i neteja urbana. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

      3.7.15. Realitzar actuacions de manteniment i millora dels parcs i jardins de la ciutat.    

         3.7.15.1.  Revisar el Pla director de l'arbrat viàri.  12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.2.  Realitzar un estudi acústic del parc i redactar una proposta de reducció del soroll  12/2015  
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en aquelles zones d'estada (proposta del Consell Municipal del Medi Ambient). 

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.3.  Estudiar i valorar els exemplar a reposar dins la xarxa d'arbrat. Establir prioritats i 
valorar econòmicament per procedir a la reposició, segons els recursos. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.4. Elaborar un estudi dels recorreguts alternatius que els vianants creen en zones 
enjardinades de les places i parcs i fer una proposta de nous traçats peatonals. *Relacionat amb 
una proposta del Consell Municipal d'Urbanisme 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.5. Fer un estudi tècnic-econòmic en funció de la proposta d'usos del servei de 
Cultura. Supeditat a la disponibilitat pressupostària. *Proposta del Consell Territorial de 
Cerdanyola 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.6. Estudiar la millora de l'accessibilitat al Parc de la Pollancreda des del barri del Pla 
d'en Boet, mitjançant un nou pas de vianants elevat sobre la calçada, entre els carrers Castaños i 
Roma i situat vora el límit est del Clos Arqueològic. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal d'Urbanisme 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

 Ferran Angel García 

         3.7.15.7. Realitzar millores al voltant de l'esplanada de l'escenari del Parc de Cerdanyola. 
*Proposta del Consell Territorial de Cerdanyola 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.8. Estudiar la viabilitat de tancament de l'àrea de jocs de la plaça Joan XXIII, i si 
procedeix executar en funció de la disponibilitat pressupostària.*Relacionat amb una proposta del 
Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.9. Redactar una proposta valorada de la col·locació d'una barana a la zona de la vil·la 
romana dels Caputxins, a executar en funció de la disponibilitat pressupostària. *Relacionat amb 
una proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.15.10. Redactar una nova ordenança de publicitat vinculat a la redacció previa o 
conjunta de la del paisatge urbà de nova redacció. * Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 12/2015  
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 Joan Campmajó Sebastià 

      3.7.16. Realitzar actuacions per millorar els serveis a la via pública.    

         3.7.16.1. Posar en marxa la nova unitat d'inspecció   12/2015  

 Nonis Massaguer Ferrer 

 Antoni Merino Orejón 

         3.7.16.2. Simplificar un tràmit d'alt impacte per al ciutadà com és l'ocupació de la via pública.   12/2015  

 Nonis Massaguer Ferrer 

 Ferran Angel García 

         3.7.16.3.  Redactar el protocol de tractament de la legionel·la de les instal·lacions d'aigua de 
les dutxes de la platja. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.16.4.  Realitzar un estudi de la necessitat de cobriment d'escocells de la ciutat per 
millorar l'accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques de la xarxa viària de la ciutat. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.16.5. Implantar una plataforma de sensor i actuadors (Sentilo)   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         3.7.16.6. Incorporar a les actuacions de millora que es desenvolupen a la via pública 
accions que garanteixin la millora de l'accessibilitat. *Relacionat amb una proposta del Consell de 
la Gent Gran, del Consell de Medi Ambient i del Consell de Benestar Social. 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.16.7. Definir una campanya anual d'inspecció de guals. *Relacionat amb una proposta 
del Consell Territorial de Cerdanyola 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         3.7.16.8. Requerir a l'empresa de subministrament elèctric que dins del seu pla de 
manteniment i millores de les xarxes de BT per a l'any 2015 incloguin les dels barris de Pla d'en 
Boet i Peramàs. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.16.10. Estudiar la ubicació del mobiliari de la ciutat per tal de detectar aquell que generi 
algun tipus de barrera arquitectònica. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 

 12/2015  
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Mobilitat 

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.16.11. Elaborar un inventari i un pla de manteniment relacionat de les escultures 
situades a l'espai públic de la ciutat. Condicionat a les disponibilitats econòmiques. * Relacionat 
amb una proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

         3.7.16.12. Arribar a acords per a l'eliminació dels pals elèctrics de Molins-Vista Alegre, 
informant de les negociacions i fent-ne el seguiment a través de la comissió de seguiment 
oportuna. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'Urbanisme (Acció 3.7.16.9. de 
PAM 2014). 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

    Àmbit: 3.8. Llei de Barris    

      3.8.2. Cercar recursos per impulsar les actuacions necessàries en equipaments i cohesió 
social dels territoris que pateixen més mancances. 

   

         3.8.2.1. Adaptar els objectius inicials del Projecte Servei de Suport a les comunitats de 
veïns/nes a la demanda, atesa la nova realitat de les comunitats de veïns (nombre de comunitats, 
nombre d'intervencions, indicadors de procés) 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.2. Impulsar la detecció de pisos buits propietat d'entitats financeres, i iniciar un treball 
amb la comunitat de propietaris/àries per poder sol·licitar a la propietat del pis que el posi a 
disposició de la borsa del lloguer social. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.3. Elaborar una guia de gestió bàsica de les comunitats de veïns adaptada a la realitat 
dels barris de Rocafonda, El Palau i l'Escorxador. (elaboració de la guia i campanya de 
comunicació)  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.4. Oferir un Pla de Formació global a les comunitats de veïns/nes dels barris de 
Rocafonda, El Palau i l'Escorxador. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.5. Oficina de Llei de Barris a disposició dels veïns i veïnes de Rocafonda, El Palau i 
l'Escorxador per tal de poder detectar problemàtiques i incidències, i poder-les treballar amb els 
diferents serveis municipals, ja sigui a requeriment o d'ofici, en relació al programa de comunitats 
de veïns i a la resta de programes socials de Llei de Barris. 

 12/2015  
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 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.6. Establir un sistema de control de gestió de les derivacions de les incidències i 
problemàtiques per tal de millorar en termes de tempus i eficiència de la detecció i gestió 
posterior.  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.7. Avançar en termes de qualitat i eficiència dels programes de millora social, 
econòmica i urbanística del Projecte d'Intervenció Integral dels barris de Rocafonda, El Palau i 
l'Escorxador a través de potenciar cinc eixos: articulació de les actuacions dels diferents àmbits, 
millorar l'execució de les actuacions a través de la interrelació de diferents col·lectius, mantenir i 
impulsar les actuacions existents, potenciar i convenir el treball executat per les entitats a través 
de la concertació social.  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         3.8.2.8. Establir un sistema d'indicadors que permetin l'anàlisi temporalitzat i comparatiu de 
l'estructura social dels barris en tant que diagnosi constant que afavoreixi la 
orientació/reorientació de les actuacions dels programes socials.  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 4: MATARÓ EFICIENT    

    Àmbit: 4.1. Atenció Ciutadana    

      4.1.1. Eliminar, agilitzar i simplificar els procediments per fer-los més comprensibles i 
transparents. Publicar la Carta de Serveis establint compromisos de resposta i resolució de 
tràmits i procediments. 

   

         4.1.1.1.  Elaborar el catàleg de serveis de l'Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals 
adreçat a la ciutadania. 

 12/2015  

 Antoni Merino Orejón 

      4.1.2. Unificar l'atenció ciutadana presencial, posar en marxa l´Oficina Virtual d´Atenció 
Ciutadana i millorar i potenciar la Carpeta Ciutadana. 

   

         4.1.2.1. Evolucionar les Oficines Virtuals: afegir oficina virtual de l'entitat, millorar usabilitat, 
adaptar visualització a entorn mòbils  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.1.2.2. Posar en marxa l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana per a mòbils   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.1.2.3.  Incorporar les inscripcions en el sistema  de tramitació en línia (Acció 4.1.2.2 del 
PAM 2012, Acció 4.1.4.4 del PAM 2013 ) 

 10/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.1.3. Reduir el temps d'espera d'atenció presencial.    

         4.1.3.1. Estudiar l'establiment de nous horaris d'atenció presencial per millorar el servei 
d'atenció  

 10/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.1.4. Incrementar atenció telemàtica vs. presencial i telefònica.    

         4.1.4.1. Desenvolupar tràmit per internet: Al·legacions a sancions per ordenança de civisme  
(Acció 4.1.4.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 
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         4.1.4.2.  Creació d'un perfil a twitter del servei d'atenció ciutadana per canalitzar incidències 
i peticions d'informació dels ciutadans, i informar de campanyes i temes relacionats amb tràmits. 

 11/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.1.5. Reduir el temps d'atenció per a cada tràmit.     

         4.1.5.1.  Millorar el sistema d'informació de les oficines d'atenció ciutadana  09/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.1.6. Dotar d'eines informàtiques el servei per millorar-ne atenció.    

         4.1.6.1. Desenvolupar el sistema per validar tots el documents electrònics generats per 
l'ajuntament (Codi Segur de Validació)  (Acció 4.1.6.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.1.12. Desenvolupar l'aplicació de la Llei Òmnibus per aprofitar-ne els avantatges quant a la 
simplificació de tràmits per a la ciutadania.  

   

         4.1.12.1. Crear la finestreta única empresarial per l'inici d'activitats econòmiques (Acció 
4.1.12.1 del PAM 2014)  

 10/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.1.12.2.  Millorar sistemes d'accés a la informació i tramitació a l'OVAC  10/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.1.14. Millorar els nivells de resposta de les peticions rebudes a través dels canals estables 
de comunicació d'incidències, suggeriments i queixes. 

   

         4.1.14.1. Establir un sistema de transparència en les respostes: Elaboració d'un informe 
mensual i públic de l'estat de les incidències, amb publicació de les dades més rellevants al web 
municipal (Acció 4.1.14.1 del PAM 2013 i 2014)  

 09/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

    Àmbit: 4.2. Política fiscal    

      4.2.1. Establir els beneficis fiscals en els tributs municipals al servei de la política econòmica.    

         4.2.1.1. Implementar l'exempció de l'impost de la plusvàlua per transmissions d'immobles 
per dació en pagament i execucions hipotecàries.  (Acció 4.2.1.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

         4.2.1.2. Impulsar i tramitar bonificacions i ajuts per pagar tributs 2015 per raons de caràcter 
social.  (Acció 4.2.1.2. de PAM 2014). 

 12/2015  
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 Assumpció Muñoz Guerrero 

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

         4.2.1.3. Mantenir la bonificació del  de la taxa de llicència ambiental per inici d'activitat de 
joves menors de 30 anys que provenen de l'atur. *Proposta del Consell de Joventut.  (Acció 
45.2.1.3. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Mireia Ràfols Tomàs 

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

         4.2.1.4. Impulsar i tramitar bonificacions per 2015 de tributs relacionats amb l'activitat 
econòmica realitzada per petites empreses (menys de  treballadors) que generin llocs de treball 
estables i especialment per treballadors amb atur de llarga durada.  (Acció 4.2.1.4. de PAM 2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         4.2.1.5. Impulsar i tramitar bonificacions per 2015 de tributs relacionats amb obres de 
rehabilitació d'edificis, supressió de barreres arquitectòniques, implantació d'ascensors, d'obres 
per habitabilitat i d'eficiència energètica, realitzades per particulars en zones que han estat 
objecte de la llei de barris a Mataró.  (Acció 4.2.1.5. de PAM 2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 M. Teresa Jubany Claus 

 Xavier Comas Bartra 

         4.2.1.6. Impulsar i tramitar subvenció/bonificació IBIU de 2015 pels habitatges de la borsa 
municipal destinats a lloguer social.  (Acció 4.2.1.6. de PAM 2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 M. Teresa Jubany Claus 

 Xavier Comas Bartra 

         4.2.1.7. Impulsar i tramitar subvencions/bonificacions de les taxes d'activitats d'empreses de 
nova creació que es dediquin a la fabricació i/o a la instal·lació d'energies renovables.  (Acció 
4.2.1.7. de PAM 2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 Beatriz Mínguez Cuadrado 

         4.2.1.8. Impulsar i tramitar subvencions/bonificacions als particulars que optin per instal·lar 
algun tipus d'energia renovable a la seva llar. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
d'Urbanisme (Acció 4.2.1.8. de PAM 2014). 

 12/2015  
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 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 Beatriz Mínguez Cuadrado 

         4.2.1.9. Impulsar i tramitar subvencions/bonificacions a les noves empreses que dins del 
camp de les TIC generin com a mínim dues noves ocupacions/any.  (Acció 4.2.1.9. de PAM 
2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

 Mireia Ràfols Tomàs 

      4.2.3. Millorar l'equitat tributària vetllant pel compliment de les obligacions fiscals i gestionant 
amb eficiència els tributs municipals. 

   

         4.2.3.1. Efectuar les accions previstes al Pla de control tributari  (Acció 4.2.3.1. de PAM 
2014). 

 12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

      4.2.4. Millorar el grau de cobertura de les taxes i els preus públics que no tinguin un impacte 
en polítiques socials. 

   

         4.2.4.1. Realitzar els estudis de costos amb aquesta finalitat  (Acció 4.2.4.1. de PAM 2014).  12/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

      4.2.8. Facilitar tots els tràmits tributaris que el ciutadà realitza amb la nostra administració 
emprant tots els canals d'atenció, fent especial incidència en l'atenció telemàtica. 

   

         4.2.8.1. Millorar el format d'accés i lectura de la normatva fiscal a l'espai web municipal. 
(Acció 4.2.8.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Toni Cebrian Mercado 

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

         4.2.8.2. Crear el tràmit per internet per sol·licitar el pagament del càlcul d'Impost sobre 
l'Increment del valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.  (Acció 4.2.8.4. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.2.9. Informar anualment de totes les bonificacions fiscals existents.    

         4.2.9.1. Impulsar la Guia Fiscal 2015 a través de la web municipal  (Acció 4.2.9.1. de PAM 
2014). 

 02/2015  

 M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

    Àmbit: 4.3. Política financera    
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      4.3.2. Coordinar la política financera del grup.    

         4.3.2.1.  Actualització de la readacció del Pla d'Auditories de l'Ajuntament.  12/2015  

 M. Adela González Sola 

  Actualitzat i incorporat a les Bases d'Execució del pressupost 

         4.3.2.2.  Actualització de les normes de consolidació de l'Ajuntament de Mataró amb les 
noves entitats i d'acord amb la legislació vigent. 

 12/2015  

 M. Adela González Sola 

         4.3.2.3.  Seguiment i actualització dels contractes programa.  12/2015  

 M. Adela González Sola 

         4.3.2.4.  Mantenir i incorporar noves mesures de coordinació dels ens dependents de 
l'Ajuntament. Aquestes mesures es recullen en la revisió del Pla d'Ajust 2013-2023 

 12/2015  

 M. Adela González Sola 

      4.3.3. Contenir la despesa corrent prioritzant i revisant el nivell de prestació dels serveis.    

         4.3.3.1. Revisar i actualitzar la metodologia dels estudis de costos i la relació de serveis  12/2015  

 M. Adela González Sola 

      4.3.10. Adequar la comptabilitat i l'inventari municipal a les noves disposicions normatives.    

         4.3.10.1.  Adequació de la comptabilitat a la nova ICAL 2013 amb els canvis que comporta  12/2015  

 M. Adela González Sola 

         4.3.10.2.  Adequació de l'inventari municipal als canvis derivats de la nova ICAL 2013  12/2015  

 M. Adela González Sola 

    Àmbit: 4.4. Modernització    

      4.4.1. Implantar l'expedició de certificats digitals per a la ciutadania, les empreses i les 
entitats. 

   

         4.4.1.1. Permetre la tramitació de tràmits online per part de representants legals   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.4.2. Aprovar l´Ordenança d´Administració Electrònica.    

         4.4.2.1. Redacció de l'Ordenança d'Administració Electrònica  (Acció 4.4.2.1. de PAM 2014).  12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 
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         4.4.2.2. Redacció Ordenança Tauler d'Edictes  (Acció 4.4.2.2. de PAM 2014).  12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.4.2.3. Redacció Ordenança Notificacions Electròniques  (Acció 4.4.2.3. de PAM 2014).  12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.4.2.4. Redacció Ordenança Registre Electrònic  (Acció 4.4.2.4. de PAM 2014).  12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.4.2.5. Redacció Ordenança Seu Electrònica  (Acció 4.4.2.5. de PAM 2014).  12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.4.4. Facilitar el seguiment de sol·licituds per internet.    

         4.4.4.1. Permetre fer el seguiment per internet de les sol·licituds de llicència d'obra menor   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.4.5. Implantar totes les eines necessàries per complir la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics. 

   

         4.4.5.1. Redacció pla director document electrònic per a la definició de les normes i 
estàndards en la gestió dels documents electrònics en l'Ajuntament  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.4.6. Augmentar el nombre de procediments administratius gestionats amb aplicacions 
informàtiques buscant l'estandardització i les bones pràctiques del sector. 

   

         4.4.6.1. Implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels atestats per 
accidents de trànsit, en el marc del Pla de Policia més propera i ciutat més cívica i segura.  (Acció 
4.4.6.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Mateo Sánchez Reyes 

 Josep Pocurull Esclusa 
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         4.4.6.2. Implementar una eina que permeti la tramitació telemàtica dels informes no de 
trànsit, en el marc del Pla de Policia més propera i ciutat més cívica i segura.  (Acció 4.4.6.2. de 
PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Mateo Sánchez Reyes 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.4.6.3. Segona fase de posada en marxa del programa informàtic PSG: Actualització, 
millores i incorporació dels últims tràmits del procediment sancionador d'expedients tramitats des 
del Servei Jurídic-administratiiu de Via Pública.  (Acció 4.4.6.3. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Nonis Massaguer Ferrer 

      4.4.10. Fer de Mataró un referent en l'àmbit de l'administració electrònica a Catalunya.    

         4.4.10.1. Donar a conèixer la innovació del Servei d'Atenció Ciutadana a través de 
missatgeria instantània 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

  Presentació a jornades i concursos 

         4.4.10.2. Expandir a altres municipis i institucions l'eina d'atenció ciutadana a través de 
missatgeria instantània de Mataró  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.4.12.  Inversions en sistemes d'informació i telecomunicació (En funció de la situació 
financera després de negociar amb els bancs el deute de l'Ajuntament, empreses públiques i 
organismes autònoms).    

   

         4.4.12.1. Renovació cabina d'emmagatzematge dels sistemes d'informació crítics 
corporatius on resideixen les dades de les aplicacions de gestió de l'Ajuntament. 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.4.12.2. Renovació de la infraestructura de Telefonia IP en les que es basen les 
comunicacions de veu de l'Ajuntament i els telèfons d'atenció ciutadana.  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 
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         4.4.12.3. Renovació d'una part dels ordinadors personals de l'Ajuntament per nous equips 
que suportin el programari actual. 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.4.12.4. Actualització versió de servidor de domini i LDAP (DC's) a les darreres versions de 
Windows Server ja que les actuals deixen de tenir suport tècnic de Microsoft. 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

    Àmbit: 4.5. Informació i Transparència    

      4.5.4. Difondre al web el  del Pla de Mandat a partir d'un quadre de comandament.    

         4.5.4.1. Difusió del  Pla de Mandat mitjançant l'aplicatiu de seguiment del PAM   04/2015  

 Jordi Arderiu Camarasa 

 Juan Pablo Magro Muñoz 

      4.5.6. Facilitar l'accés i la consulta de la informació socioeconòmica disponible del municipi.    

         4.5.6.1.  Incorporació nous apartats i informació socioeconòmica en l'espai WEB  12/2015  

 Jordi Arderiu Camarasa 

         4.5.6.2. Disseny i elaboració de l'Observatori de l'Habitatge  01/2015  

 Jordi Arderiu Camarasa 

 Xavier Comas Bartra 

      4.5.7. Open data. Accés obert, normalitzat i amigable a la informació de les bases de dades 
de l´Ajuntament d'acord amb la legislació de protecció de dades vigent. 

   

         4.5.7.1. Adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat  (Acció 4.5.7.1. de PAM 2014).  12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.5.7.2. Adequació a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat  (Acció 4.5.7.2. de PAM 2014).  12/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

 Juan Pablo Magro Muñoz 

         4.5.7.3. Mostrar el mapa de locals i pàrquings de PUMSA en el visor de mapes corporatius   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 
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         4.5.7.4. Crea un portal de transparència i dades que aglutini tota la informació disponible.  12/2015  

 Josep Pocurull Esclusa 

 Juan Pablo Magro Muñoz 

      4.5.12. Crear un servei d'avisos, comunicacions i enviament de publicacions per mitjans 
telemàtics. 

   

         4.5.12.1. Incrementar les funcionalitats del servei de missatgeria instantània al servei del 
ciutadà  

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.5.14. Fomentar l'ús dels nous canals de xarxes socials per la relació amb la ciutadania com 
a eina per fomentar la transparència, la participació, comunicació i la reducció de les despeses. 

   

         4.5.14.1. *** Policia 2.0: millorar la interlocució amb la ciutadania a  través de les xarxes 
socials i millora de les tramitacions (Acció 4.5.14.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Mateo Sánchez Reyes 

 Ana Villaverde Valle 

 Juan Pablo Magro Muñoz 

      4.5.15. Disposar d'un mapa de la ciutat amb tota la informació relativa a serveis, incidències, 
queixes, conflictes, etc. 

   

         4.5.15.1. Creació del web Open data de Mataró, lligat a l'exportació de dades de mapes a 
excel  (Acció 4.5.15.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

         4.5.15.2. Publicar el mapa de queixes i incidències de Mataró   12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

      4.5.19. Implementar i revisar el grau de transparència de l’activitat municipal com a eina de 
control per part de la ciutadania. 

   

         4.5.19.1. Mantenir l'Observatori de la Mobilitat de Mataró  12/2015  

 Ferran Angel García 

         4.5.19.2. Dissenyar i posar el marxa l'Observatori de la Mobilitat de Mataró  (Acció 4.5.19.1. 
de PAM 2014). 

 12/2015  
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 Ferran Angel García 

    Àmbit: 4.6. Austeritat    

      4.6.4. Promoure l'estalvi de la despesa corrent mitjançant l'elaboració d'un quadre de 
comandament municipal que faciliti la informació dels consums corrents. 

   

         4.6.4.1.  Tramitar la contractació del manteniment dels equips d'impressió i de multifunció  12/2015  

 Immaculada Pruna Ribas 

      4.6.5. Ajustar i renegociar els contractes amb proveïdors, prioritzant el manteniment dels 
serveis. 

   

         4.6.5.1.  Tramitar les contractacions de les despeses detectades fora de contracte  12/2015  

 Immaculada Pruna Ribas 

      4.6.6. Aconseguir la màxima eficiència en la contractació del grup ajuntament a fi d'aconseguir 
estalvis econòmics i procedimentals derivats de les economies d'escala. 

   

         4.6.6.1.  Seguir amb les contractacions conjuntes de l'Ajuntament i les empreses municipals  12/2015  

 Immaculada Pruna Ribas 

    Àmbit: 4.7. Organització del grup Ajuntament  (Ajuntament, organismes autònoms i 
empreses municipals) 

   

      4.7.7. Millorar l'eficiència d'Aigües de Mataró, S.A. (AMSA) i Mataró Energia Sostenible, S.A. 
(MESSA) i coordinar les activitats d'aquestes companyies amb la resta de serveis de 
l'Ajuntament. Realitzar un pla estratègic de negoci de MESSA per assegurar-ne la viabilitat. 

   

         4.7.7.1. Desenvolupar i complir amb el programa de manteniment preventiu de la xarxa 
d'aigua potable.  

 12/2015  

 Feliu Castellà Parull 

         4.7.7.2. Desenvolupar i complir amb el programa de manteniment preventiu de la xarxa de 
clavegueram.  

 12/2015  

 Feliu Castellà Parull 

         4.7.7.3. Vetllar per la Qualitat de l'Aigua.   12/2015  

 Antoni Uix Guell 

 Feliu Castellà Parull 

 Marta Calvet Roca 

         4.7.7.4. Vetllar per la Gestió de Qualitat   12/2015  

 Noemí Sabaté Olona 
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         4.7.7.5. Vetllar per la Qualitat en l'Atenció al Client  12/2015  

 Pere Buscà Quadrada 

         4.7.7.6. Col·laborar amb l'Ajuntament en projectes de responsabilitat social   12/2015  

 Núria Montserrat Martínez 

         4.7.7.7.  Vetllar perquè es porti a terme el desplegament del pla de negoci de Messa per 
part del nou soci privat majoritari 

 12/2015  

 Antoni Uix Guell 

         4.7.7.8.  Elaborar el Pla d'Integració i Control dels sistemes d'informació d'Aigües de Mataró, 
S.A.  

 12/2015  

 David Serra Masferrer 

      4.7.8. Vetllar pel compliment del Pla Director d'Inversions d'Aigües i Clavegueram sempre que 
les possibilitats financeres de les companyies i l'Ajuntament ho permetin, sempre dins del marc 
del contracte de programa anual aprovat per l'Ajuntament. 

   

         4.7.8.1. Evolució i execució de les actuacions previstes en el Pla Director de l'Aigua de 
Mataró (PDAM).  

 12/2015  

 Feliu Castellà Parull 

         4.7.8.2. Evolució i execució de les actuacions previstes en el Pla Director de Clavegueram 
(PDCLAM). 

 12/2015  

 Feliu Castellà Parull 

    Àmbit: 4.8. Recursos Humans    

      4.8.2. Elaborar i/o millorar nous plans, procediments, protocols i eines de RRHH, amb la 
col·laboració dels agents socials. 

   

         4.8.2.1. Elaborar proposta de noves bases de selecció   04/2015  

 Mercedes Baeza Garcia 

 Anna Maria Molist Bordas 

         4.8.2.2.  Negociació amb  la part social de les noves bases de selecció municipals   12/2015  

 Anna Maria Molist Bordas 

 Mercedes Baeza Garcia 

 Virgínia Valero Amorós 

         4.8.2.3.  Planificar i organitzar el procés d'eleccions sindicals post-integració   07/2015  

 Mercedes Baeza Garcia 
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 Virgínia Valero Amorós 

      4.8.3. Aprovar i executar el Pla de Formació del mandat i l'execució de la programació anual.    

         4.8.3.1.  Elaborar la diagnosi de necessitats formatives  03/2015  

 Anna Maria Molist Bordas 

         4.8.3.2.  Aprovar i executar el Pla de Formació  12/2015  

 Anna Maria Molist Bordas 

      4.8.5. Millorar l'equitat, la mobilitat i la recol·locació dels treballadors.    

         4.8.5.1. Estudi i diagnosi de l'impacte sobre els llocs de treball municipals de la integració i 
les noves normatives sobre condicions laborals en termes d'equitat i funcions  

 12/2015  

 Virgínia Valero Amorós 

 Anna Maria Molist Bordas 

         4.8.5.2. Aprovació del Pla d'igualtat intern municipal   04/2015  

 Virgínia Valero Amorós 

 Mercedes Baeza Garcia 
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Data prevista 
PAM  

 EIX : MATARÓ SEGURA    

    Àmbit: 5.1. Seguretat Ciutadana    

      5.1.2. Intensificar el control de la venda i el consum de substàncies prohibides a la via pública, 
especialment en els entorns dels centres educatius i en les zones freqüentades per joves. * 
Relacionat amb una proposta del Consell de Seguretat i Prevenció.   

   

         5.1.2.1. Continuar les actuacions emmarcades dins del Pla d'oci nocturn 2014-2015. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

      5.1.3. Revisar, atesa la nova realitat socioeconòmica de la ciutat, el Pla Estratègic de la 
Policia Local aprovat fa uns anys. 

   

         5.1.3.1. Elaborar el Pla director de la Policia. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Seguretat i Prevenció. 

 12/2015  

 Mateo Sánchez Reyes 

      5.1.4. Incrementar la presència policial de carrer en aquells barris a on sigui més necessari.* 
Relacionat amb una proposta del Consell de Seguretat i Prevenció.   

   

         5.1.4.1. Apropar la policia a la ciutadania. Projecte de socialització de la policia. *Relacionat 
amb una proposta del Consell de la Gent Gran 

 12/2015  

 Mateo Sánchez Reyes 

         5.1.4.2. Desplegar el nou model de policia de barri. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal de Seguretat i Prevenció. 

 12/2015  

 Mateo Sánchez Reyes 

    Àmbit: 5.2. Protecció civil    

      5.2.1. Mantenir i actualitzar els plans municipals de protecció civil i autoprotecció d'edificis de 
titularitat municipal davant situacions d'emergència, incrementant els plans de difusió i de 
sensibilització de tots els veïns, amb simulacres d'avaluació i millora. 

   

         5.2.1.1.  Mantenir i actualitzar els plans d'autoprotecció dels edificis de Promoció 
Econòmica, centres cívics de Pla d'en Boet i edifici de Via Pública, en el marc del Pla de seguretat 
en edificis municipals 

 12/2015  

 Carlota Dicenta Mira 
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      5.2.2. Coordinar amb les urbanitzacions l'execució de les mesures d'autoprotecció 
obligatòries. 

   

         5.2.2.1. Revisar el pla d'autoprotecció de la Cornisa i elaborar els plans d'autoprotecció de 
les urbanitzacions de Can Quirze i Can Marqués en el marc del Pla de prevenció d'incendis 
forestals  

 12/2015  

 Carlota Dicenta Mira 

         5.2.2.2.  Executar la neteja de les franges perimetrals de les urbanitzacions  12/2015  

 Carlota Dicenta Mira 

    Àmbit: 5.3. Seguretat Viària    

      5.3.6. Implementar mesures de reducció de velocitat i d'ordenació del trànsit.    

         5.3.6.1. Actualitzar l'ordenança municipal de circulació i transports a partir de l'aprovació del 
nou reglament general de circulació. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de 
Centre-Eixample-Havana 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

         5.3.6.2. Habilitar un pas de vorera al davant del carrer de Sant Francesc i un segon pas 
entre els carrers de Sant Pere i Fragata amb la finalitat de donar accés als vianants a la zona 
d'aparcament de Can Maitanquis. *Proposta del Consell Territorial de Centre-Eixample-Havana 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

 Joan Campmajó Sebastià 

         5.3.6.3. Avaluar la idoneïtat d'un pas de vianants que connecti el passatge de García Oliver 
amb l'ABS del Cami Ral. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Centre-
Eixample-Havana 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

 Joan Campmajó Sebastià 

         5.3.6.4. Incrementar les accions per fer respectar la normativa vigent a les zones de càrrega 
i descàrrega en general. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Mobilitat 

 12/2015  

 Ferran Angel García 

 Mateo Sánchez Reyes 

         5.3.6.5. Avaluar i millorar, si és possible, el temps de durada dels semàfors de vianants on 
es detecti que hi pot haver falta de temps o acumulació de vianants. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal de Mobilitat 

 12/2015  

 Ferran Angel García 
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         5.3.6.6. Avaluar la possible restricció de vehicles pesants al centre històric de la ciutat. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Centre-Eixample-Havana i amb una 
proposta del Consell Municipal de Mobilitat 

 12/2015  

 Ferran Angel García 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 6: MATARÓ DELS VALORS, L'ENSENYAMENT I EL CONEIXEMENT    

    Àmbit: 6.1. L'administració de l'ensenyament    

      6.1.1. Participar, conjuntament amb els Serveis Territorials del Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat, en la planificació i coordinació educativa, explicitant-ne els objectius i els 
compromisos a curt, mitjà i llarg termini per mitjà de la taula mixta de planificació. * Relacionat 
amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola. 

   

         6.1.1.1. Promoure la participació de la ciutat i de la comunitat educativa en la Planificació 
escolar  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.1.2.  Establir trobades periòdiques amb els SSTT de la Generalitat de Catalunya per tal 
d'arribar a acords en temes comuns d'educació  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.1.2. Crear, en la mesura que ho permetin els pressupostos, els serveis que es considerin 
oportuns per a la millora de la qualitat de l'ensenyament a la ciutat de Mataró, per a tots els nivells 
d'edats. 

   

         6.1.2.1. Seguir potenciant i implementant accions que incideixin especialment en la 
promoció de l'èxit escolar  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.2.2. Impulsar l'observatori de la qualitat de l'educació a Mataró per tal de tenir dades de 
les etapes obligatòries i post obligatòries. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
Escolar.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.2.3. *** Garantir la viabilitat econòmica de les escoles bressol, l'escola d'adults i l'escola 
de música  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 
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 Josep Timoneda Mauri 

      6.1.4. Planificar, conjuntament amb els Serveis corresponents i amb els Serveis Territorials 
del Departament d'Ensenyament,  les millores dels centres atenent les necessitats 
d'escolarització, seguretat, sostenibilitat i tenint en compte el Pla d´Accessibilitat Universal de la 
Ciutat. 

   

         6.1.4.1. *** Desenvolupar el Pla de manteniment i millora de les instal·lacions escolars. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.4.2. Col·laborar en el desenvolupament, seguiment i coordinació entre el Servei 
d'Equipaments, responsable del manteniment, i els centres educatius. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal Escolar 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.4.3. Fer el seguiment de les accions de vigilància i control, especialment en cap de 
setmana i dies festius, en els centres educatius de la ciutat. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Municipal Escolar 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.4.4. *** Reclamar a la Generalitat la construcció dels nous centres escolars d'acord amb 
la proposta de criteris de planificació escolar de mataró 20153/2020 que s'ha de formular al 
departament d'Ensenyament, sorgida del procés participatiu sobre planificació escolar impulsat 
pel govern i coordinat pel Consell Escolar Municipal.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.1.4.5. Fer el seguiment conjuntament amb el Servei d'Equipaments i la Generalitat, de la 
construcció de l'escola Angeleta Ferrer. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
Escolar 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

    Àmbit: 6.2. Ensenyament de 0 a 3 anys    

      6.2.1. Ajustar l'oferta educativa i el model d'escoles bressol a les necessitats del moment per 
tal de donar la millor resposta a les demandes de la societat. 
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         6.2.1.1. Ajustar l'oferta de places en funció de la demanda de places de cada escola.   12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.2.1.2. Analitzar l'organització de les EB per tal d'ajustar al màxim el servei a les demandes 
de la societat. 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.2.1.3. Revisió dels criteris de puntuació per accedir a les escoles bressol.   12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.2.1.4. Adaptar l'edifici de l'Escola bressol Cerdanyola a les noves normatives per tal de 
millorar el servei 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.2.2. Dinamitzar la participació de la comunitat educativa a les escoles bressol.    

         6.2.2.1. Coordinar i dinamitzar els Consells Escolars de les escoles bressol.   12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.2.3. Mantenir la qualitat educativa de l'etapa 0-3 potenciant la funció educativa i social com a 
complement de la tasca familiar tot facilitant la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

   

         6.2.3.1. Continuar la formació de les professionals de l'etapa 0-3, facilitant l'intercanvi de 
bones pràctiques 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.2.3.2. Potenciar la difusió externa de la tasca de les escoles, a diferents nivells: famílies, 
altres professionals, població en general.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.2.3.3. Continuar la tasca educativa i social dels espais Infants i Família, potenciant la seva 
difusió i el treball conjunt amb altres serveis municipals.  

 01/2015  

 Emili Muñoz Martínez 
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 Josep Timoneda Mauri 

      6.2.4. Reforçar el treball de les escoles bressol com a mitjà de detecció de problemàtiques 
dels infants en col·laboració amb altres institucions de la ciutat. 

   

         6.2.4.1. Reforçar i consolidar els serveis de l'escola bressol pels menors amb situació de 
risc, en col·laboració entre el Servei de Benestar Social i la Direcció d'Ensenyament. Continuar la 
col·laboració amb institucions com DCIAP,EAIA,EAP, Benestar social amb la finalitat de fer un 
bon treball de detecció de problemàtiques. *Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar 
Social.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

    Àmbit: 6.3. Ensenyament obligatori    

      6.3.1. Treballar per aconseguir l'encaix de la llibertat d'elecció d'escola, el model educatiu, la 
igualtat d'oportunitats i la cohesió social. 

   

         6.3.1.1. Col·laborar amb la Comissió de garanties d'admissió en l'acompanyament escolar 
de les famílies d'alumnes amb NEE que ho requereixin i que es trobin en la franja d'escolarització 
obligatòria  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.1.2.  Mantenir la coordinació contínua amb la presidència de la comissió de garanties 
per tal treballar temes relacionats directament amb la Comissió de garanties (detecció d'alumnes 
amb NEE, repartiment alumnes NEE, dificultats derivades de les adjudicacions a centres llunyans 
del domicili familiar,...)  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.1.3.  Col·laborar en l'organització i sostenibilitat econòmica dels menjadors escolars de 
la ciutat  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.1.4. Fer una diagnosi sobre la situació de les activitats extraescolars als centres públics 
d'infantil i primària de la ciutat. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.2. Planificar, juntament amb el Departament d´Ensenyament, les necessitats educatives    
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del municipi per tal d'actualitzar el mapa escolar i equilibrar l'oferta escolar de la 
ciutat.**Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar. 

         6.3.2.1. Planificar, juntament amb el Departament d'Ensenyament l'escolarització dels 
infants residents a la ciutat, epecialment els que s'han d'incorporar a P3.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.2.2. Fer el seguiment de l'acord municipal sobre planificació escolar sorgit del procés 
participatiu iniciat al 2013, i que es va presentar al Departament d'Ensenyament per a la seva 
negociació  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.2.3. Elaborar conjuntament amb el Departamant d'Ensenyament, i en el marc de la taula 
mixta de planificació, una nova proposta de mapa escolar pels propers anys.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.2.4. Desenvolupar i executar els compromisos acordats sobre planificació escolar.   12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.3. Potenciar l'aprenentatge de l'anglès durant l'ensenyament obligatori.    

         6.3.3.1. Donar suport, en allò que s'escaigui, a les actuacions dels centres i del Departament 
d'Ensenyament en aquest camp 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.4. Promocionar (juntament amb el Departament d´Ensenyament), la coordinació entre els 
diferents centres de la ciutat per a l´intercanvi de bones pràctiques educatives amb la 
col·laboració de totes les entitats educatives de la ciutat. 

   

         6.3.4.1. Promoure i donar suport, juntament amb el Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, a activitats de renovació pedagògica en els centres educatius de la 
ciutat.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.4.2. Seguir mantenint la coordinació amb el Moviment Educatiu del Maresme pel que fa  12/2015  
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a la potenciació i coordinació d'activitats de renovació pedagògica a la ciutat.  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.5. Dinamitzar els organismes i els processos de participació de la comunitat educativa de 
la ciutat. 

   

         6.3.5.1. Continuar dinamitzant el Consell Escolar Municipal fent que la Comissió Permanent 
elabori les propostes a desenvolupar per tal de potenciar la participació.   

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.5.2. Millorar la coordinació entre els representants de la Direcció d'Ensenyament als 
Consell Escolars del centres educatius de la ciutat.   

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.5.3. Potenciar el treball de la Comissió representativa institucional del PEE per tal de 
dissenyar actuacions pròpies del PEE: promoció de l'èxit escolar, cohesió social i llengua 
catalana. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola. 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.5.4. Col·laborar amb el Servei de Benestar Social en actuacions sobre la població 
escolar amb entorn social i/o cultural desafovorit que puguin incidir en el millor rendiment escolar.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.5.5. Desenvolupar el projecte pilot de Consell d'Infants en col·laboració amb els Serveis 
de Benestar Social i Participació Ciutadana.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.5.6. ***Dissenyar accions, amb recursos i objectius avaluables, per tal de reduir el fracàs 
escolar conjuntament amb els agents educatius que formen part del Consell Escolar Municipal.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.6. Potenciar i col·laborar amb totes les propostes educatives orientades als joves en edat 
escolar de la ciutat en l'àmbit de la salut, la cultura, l'esport i el lleure. **Relacionat amb una 
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proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència. 

         6.3.6.1. Impulsar amb la resta de Serveis Municipals en la realització de propostes 
educatives orientades als adolescents i altres escolars de la ciutat.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.6.2. Donar el màxim de difusió a les propostes educatives, entre els Centres educatius 
de la ciutat.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.7. Dinamitzar els Camins Escolars per promoure la mobilitat segura i sostenible. 
**Relacionat amb una proposta del Consell Territorial del Centre-Eixample-Havana i del Consell 
Municipal de Mobilitat. 

   

         6.3.7.1. Potenciar i col·laborar en les propostes de "Camins escolars" que sorgeixin als 
centres escolars de la ciutat tenint en compte l'estudi redactat per la Diputació de Barcelona i fer 
el seguiment de les actuacions realitzades. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial 
del Centre-Eixample-Havana i del Consell Municipal de Mobilitat.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.8. Continuar treballant per afavorir la formació de les famílies en diferents àmbits i la 
cooperació entre AMPA. 

   

         6.3.8.1. Optimitzar els recursos que, des del Pla Educatiu d'Entorn, s'ofereixen a les AMPA 
per tal de potenciar la formació de les famílies. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Territorial de Cerdanyola. 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.3.8.2. Recollir i coordinar l'oferta municipal d'activitats adreçades a les famílies, fer-ne 
difusió i facilitar la realització. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola. 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.3.10. Donar suport al Pla d'Acollida per afavorir la integració dels nouvinguts a l'escola.    

         6.3.10.1. Continuar amb la col·laboració i el suport a diferents serveis de l'Ajuntament per tal 
d'afavorir la integració dels nouvinguts tant en el sistema educatiu com en la vida social de la 
ciutat.  

 12/2015  
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 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

    Àmbit: 6.4. Formació postobligatòria    

      6.4.1. Desenvolupar una Formació Professional adequada i compatible amb les necessitats 
derivades de l'entorn econòmic i social de Mataró. * Relacionat amb una proposta Consell de 
Promoció Econòmica. 

   

         6.4.1.1. Treballar en el marc del Consell de la Formació Professional per tal de recollir 
propostes i iniciatives de tots els sectors implicats en la Formació Professional, especialment en 
el camp de les propostes de revisió de l'oferta formativa 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.4.1.2. Completar l'estudi de l'Observatori de la Qualitat de l'Educació a Mataró, iniciat al 
curs passat, en l'àmbit de la Formació professional.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.4.2. Impulsar un bon treball en xarxa juntament amb tots els centres, organismes i entitats 
que incideixen, d'una manera o una altra en l'FP. 

   

         6.4.2.1. Continuar el treball en xarxa amb tots els agents implicats en la Formació 
Professional, especialment en el marc del Consell de la Formació professional 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.4.3. Fomentar els convenis de col·laboració entre els centres educatius i les empreses de 
l'entorn. 

   

         6.4.3.1. Donar suport a les accions previstes pels centres per tal de donar a conèixer la 
formació professional als empresaris.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.4.3.2. Potenciar l'establiment de convenis de col·laboració entre els centres que 
imparteixen Formació Professional i les empreses.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.4.4. Impulsar accions orientades a coordinar el món universitari mataroní amb els centres    
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educatius de la ciutat. 

         6.4.4.1.  Eixamplar les relacions amb els centres educatius de Mataró i Maresme organitzant 
i/o participant en accions conjuntes que puguin ser de l'interès tant pels estudiants com pel 
professorat. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

      6.4.5. Impulsar programes de formació orientats a facilitar la inserció sociolaboral de 
col·lectius amb especials dificultats. 

   

         6.4.5.1. *** Adequar l'oferta formativa (ocupacional, PFI...) amb les noves necessitats 
ocupacionals i de col·lectius (joves, aturats de llarga durada...).  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

  Es procura adequar l'oferta a les necessitats 

      6.4.6. Promoure accions encaminades a facilitar la formació i/o l'acreditació amb l'objectiu de 
facilitar la inserció laboral. 

   

         6.4.6.1.  Acollir als alumnes que ho sol·licitin al programa de mesures de flexibilitat de la FP 
de l'Institut Miquel Biada.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.4.6.2. Facilitar en la mesura del possible, l'accés a cicles formatius reglats de persones 
adultes que necessiten acreditar una formació professional determinada. 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.4.6.3. Adequar l'oferta de places de l'escola d'adults a les necessitats del moment.   12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.4.8. Proporcionar als alumnes d'estudis postobligatoris una bona orientació acadèmica i/o 
professional per tal d'incrementar el percentatge d'alumnes que realitzin estudis superiors. 

   

         6.4.8.1. Continuar amb la Setmana de la Informació i la orientació professional, i millorar la 
coordinació amb el Tecnocampus, per tal de donar a conèixer els itineraris i les convalidacions 
entre els estudis d'FP i els graus universitaris.  

 12/2015  
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 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.4.9. Establir col·laboracions entre els centres de Secundària i el TecnoCampus per tal de 
donar-ne a conèixer l'oferta formativa. 

   

         6.4.9.1. Millorar la col·laboració del TCM en la planificació de la SIOP, per tal de planificar 
activitats que s'ajustin a la demanda dels centres de secundària.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.4.9.2.  Organitzar la jornada de portes obertes per tal de donar a conèixer l'oferta 
formativa de Tecnocampus. 

 12/2015  

 Albert García Pujadas 

         6.4.9.3.  Donar a conèixer el programa de beques socials als centres de secundària.  12/2015  

 Albert García Pujadas 

      6.4.11. Impulsar la innovació educativa en els centres educatius de la ciutat. **Relacionat amb 
una proposta del Consell Municipal Escolar. 

   

         6.4.11.1.  Impulsar jornades d'innovació educativa al Tecnocampus, com les jornades Flip 
the Class. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.4.11.2. Donar suport als centres educatius en els projectes que porten a teme per a 
innovar en la metodologia emprada per a alumnes d'etapa postobligatòria  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

    Àmbit: 6.5. Formació universitària    

      6.5.1. Treballar per bastir un nou model que possibiliti una millora substancial de la qualitat 
docent, de la producció científica i intel·lectual i de llur contribució a l'economia productiva. 
Impulsar un model de gestió mitjançant contractes programa. 

   

         6.5.1.1.  Adequació dels equipaments i ampliació del fons bibliogràfic i audiovisual del CRAI 
TCM a mesura que es vagin implantant noves titulacions. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.1.2. Consolidar la Digital Factory com instruments d'innovació pedagògica.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 
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      6.5.2. Fer del TecnoCampus Mataró Maresme un espai de formació i de recerca de qualitat i 
de referència internacional, fent que sigui un pol d'atracció de talent, estudiants, professors i 
d'investigadors valuosos, de centres de recerca i d'empreses innovadores. Hem de treballar i 
competir per tenir els millors. 

   

         6.5.2.1. Completar el procés d'adscripció única a la UPF de les tres escoles universitàries 
situades al Tecnocampus. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.2.2. Desenvolupament i millora contínua dels graus i màsters oficials.   12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Esther Cabrera Torres 

         6.5.2.3. Potenciar i promocionar els centres universitaris TCM, a través de l'organització 
d'actuacions que donin prestigi a l'organització.  

 12/2015  

 Albert García Pujadas 

         6.5.2.4. Promoure l'emprenedoria i els programes d'emprenedoria universitària com a àmbit 
transversal i diferencial de Tecnocampus 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Esther Cabrera Torres 

         6.5.2.5. Promoure la digitalització de l'educació, a través del desenvolupament de cursos 
oberts massiu online, campus virtual, programes formatius no presencials i a través de la 
innovació pedagògica. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.2.6.  Realitzar activitats esportives, lúdiques, culturals i solidàries que dinamitzin la vida 
universitària. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.2.7. Implementar un nou servei d'acollida pels estudiants matriculats als centres 
universitaris Tecnocampus que sol·liciten informació sobre allotjament a Mataró. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      6.5.3. Promoure la transferència tecnològica entre les nostres universitats, els centres de 
recerca i les empreses. Cal tancar l'escletxa que separa la capacitat d'innovació de la seva difusió 
i aplicació a les empreses. 
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         6.5.3.1. Posar en valor els grups de recerca i transferència de coneixement de TCM  12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Léonard Janer Garcia 

         6.5.3.2. Potenciar la incorporació de TCM en les xarxes de centres de transferència i 
recerca reconegudes a nivell internacional 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Léonard Janer Garcia 

         6.5.3.3. Desenvolupar programes específics de transferència de tecnologies.  12/2015  

 Léonard Janer Garcia 

      6.5.4. Internacionalitzar el TecnoCampus i promoure la cultura de la mobilitat estudiantil dins 
la universitat. Internacionalitzar els programes docents i atraure estudiants. Garantir el 
coneixement i l'ús, oral i escrit, de l'anglès i d'altres llengües en tots els nivells universitaris. Un pla 
d'internacionalització específic, per a la captació d'estudiants en àrees geogràfiques de parla 
hispana. 

   

         6.5.4.1. Establir convenis amb universitats i centres universitaris internacionals que tinguin 
les mateixes finalitats que Tecnocampus. 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

         6.5.4.2.  Impulsar i incentivar les estades de professorat en centres universitaris 
internacionals. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

         6.5.4.3.  Incorporar l'ús de l'anglès en la docència de TCM.  12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Esther Cabrera Torres 

         6.5.4.4. Incorporar l'ús de l'anglès en el material de comunicació de TCM.  12/2015  

 Albert García Pujadas 

         6.5.4.5.  Potenciar els cursos d'idomes que TCM ofereix a través del Programa  12/2015  
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d'Ensenyament d'Idiomes. 

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

         6.5.4.6.  Realització de Barcelona Coastline Entrepreneurial Summer School.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      6.5.5. Apostar per la qualitat docent universitària incentivant la innovació docent, promovent 
avaluacions internes i externes i facilitant els incentius pertinents per a l'estímul de les millores en 
els resultats. 

   

         6.5.5.1. Promoure les acreditacions per les agències de qualitat competents entre el 
professorat de TCM 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

         6.5.5.2.  Promoure la contractació de professorat doctor i acreditat per les agències de 
qualitat competents del TCM. 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

         6.5.5.3.  Creació d'un model de qualitat comú als tres centres adscrits de Tecnocampus  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      6.5.6. Incrementar la visibilitat internacional en recerca i establir indicadors per mesurar la 
qualitat de la internacionalització en les àrees prioritàries de recerca. 

   

         6.5.6.1.  Potenciar les accions internacionals en els grups de recerca i transferència de 
Tecnocampus 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

 Léonard Janer Garcia 

      6.5.7. Establir diàleg amb la Generalitat, amb l'objectiu de fer polítiques actives en la qualitat 
universitària. 

   

         6.5.7.1.  Treballar els models de qualitat dels centres adscrits de Tecnocampus  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 
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      6.5.9. Disposar d'una política de beques i ajuts per recompensar l'esforç.    

         6.5.9.1.  Disposar de programes de beques i ajuts pels estudiants per tal que tothom pugui 
accedir a cursar uns estudis a Tecnocampus 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      6.5.12. Promoure la relació i la integració del Tecnocampus a la ciutat mitjançant la celebració 
de diferents actes i esdeveniments. 

   

         6.5.12.1.  Desenvolupar la Universitat d'Estiu, un esdeveniment acadèmic al juliol, obert i 
participatiu, que acosti TCM a la ciutat amb el lema "Mataró, ciutat universitària". 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.12.2.  Organitzar, de forma conjunta amb l'Associació d'Estudiants de Tecnocampus, la 
tercera edició de les UniSantes. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.12.3.  Implementar el programa de vocacions científiques Xnergic.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         6.5.12.4.  Obrir les instal·lacions del Centre de Simulació i Innovació en Salut a la ciutadania 
a través de la realització de cursos de formació per a cuidadors no professionals de persones en 
situació de dependència. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

    Àmbit: 6.6. Ensenyament al llarg de la vida    

      6.6.1. Facilitar l'accés de totes les persones als beneficis de l'ensenyament en els diferents 
graus i modalitats, a partir de la igualtat d'oportunitats i del principi d'equitat. 

   

         6.6.1.1. Difondre l'oferta de formació per a persones adultes a la ciutat, per tal de què en 
tinguin coneixement i informació, totes aquelles persones que són susceptibles de beneficiar-se'n 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.6.2. Adequar i racionalitzar l'oferta de cursos de formació d'adults, especialment en llengua 
catalana i tecnologies. 

   

         6.6.2.1. Fer un recull de l'oferta que fa la ciutat, per tal d'adequar-la a les necessitats.  12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.6.3. Dinamitzar activitats de formació permanent.    
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         6.6.3.1. Continuar amb les activitats obertes a tothom i amb cost eficient al centre de 
formació permanent de Tres Roques.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.6.3.2. Fer un seguiment de les programacions de les activitats que puguin representar 
alternatives formatives per a persones majors de 40 anys. *Proposta del Consell Municipal 
Escolar.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.6.3.3. Impartir al Centre de Formació Permanant Tres Roques, cursos de característiques 
professionalitzadors per tal d'ampliar les competències professionals 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.6.4. Vetllar per l´ús del català en els diferents àmbits promovent accions formatives per 
aconseguir-ho.   

   

         6.6.4.1. Vetllar per l'ús del català al CFP Tres Roques i a totes les escoles d'adults des de la 
coordinació amb el Departament d'Ensenyament  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

    Àmbit: 6.7. Ensenyaments artístics    

      6.7.2. Vetllar per la consolidació dels estudis de música.    

         6.7.2.1. Revisar, fer el seguiment i avaluar l'aplicació del Reglament de Règim Intern i el 
Projecte Curricular de l'Escola Municipal de Música. *Relacionat amb una proposta del Consell de 
Cultura 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.7.2.2. Consolidar el model de centre i de gestió de l'escola. *Relacionat amb una proposta 
del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.7.2.3. Seguir adaptant els espais de l'Escola Municipal de Música per adequar-los als 
ensenyaments que imparteixen i a les necessitats de coordinació i gestió. *Relacionat amb una 

 12/2015  
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proposta del Consell Municipal Escolar.  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.7.3. Treballar per disposar d'estudis superiors de música.    

         6.7.3.1. Preparar des de l'Escola Municipal de Música per a les proves d'accés a estudis 
superiors. *Relacionat amb una proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.7.4. Impulsar accions coordinades amb els agents culturals de la ciutat.    

         6.7.4.1. Consolidar la col·laboració d'agents culturals en les activitats relacionades amb el 
teatre, cinema, música, dansa, etc, a les escoles. *Relacionat amb una proposta del Consell de 
Cultura 

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

    Àmbit: 6.8. Educació en valors    

      6.8.1. Fomentar accions encaminades a reforçar la cultura i l'educació en valors com ara: 
l'esforç, la convivència, el respecte, la solidaritat, la cooperació, la responsabilitat i el compromís, 
entre d'altres. 

   

         6.8.1.1. Potenciar i consolidar les experiències que treballin amb la metodologia APS.    12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.8.1.2. Visibilitzar diferents pràctiques educatives que reforcen valors  12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.8.2. Impulsar les polítiques i les activitats de dinamització i participació educativa 
relacionades amb el coneixement de l'entorn, la salut, el lleure, la cultura, el medi ambient, la 
qualificació professional i laboral, l'esport, l'exclusió social i totes les que es considerin oportunes. 

   

         6.8.2.1. Promoure i col·laborar, amb altres administracions o serveis de l'Ajuntament, en la 
implementació d'activitats de dinamització i de participació educativa relacionades amb temes 
d'educació en valors.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 
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      6.8.3. Afavorir l'ús social dels espais escolars per a les activitats de barri i de la ciutat.    

         6.8.3.1.  Seguir treballant per afavorir l'ús social dels centres  12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

      6.8.4. Potenciar la innovació i la recerca entre els joves.    

         6.8.4.1. Donar suport a activitats ciutadanes que surten a iniciativa d'altres institucions i que 
potenciïn la innovació i la recerca entre els estudiants de la ciutat.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.8.4.2. Promoure i donar suport a activitats relacionades amb l'emprenedoria, el 
cooperativisme, el treball per projectes, i als diversos projectes educatius singulars d'èxit que 
promoguin les escoles. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar.  

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 

         6.8.4.3.  Executar el programa de foment de vocacions tecnològiques Xnergic.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      6.8.5. Vetllar pel coneixement del país promovent l'educació en el lleure i el respecte i l'estima 
pel medi natural. 

   

         6.8.5.1. Col·laborar en la consolidació de les activitats escolars en el medi natural i a l'entorn 
i impulsar les activitats d'educació medio-ambientals a les escoles   

 12/2015  

 Emili Muñoz Martínez 

 Josep Timoneda Mauri 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 7: MATARÓ SALUDABLE I ESPORTIVA    

    Àmbit: 7.1. Salut Pública    

      7.1.1. Fomentar l'educació i la promoció de la salut mitjançant la prevenció especialment en 
l'àmbit educatiu. 

   

         7.1.1.1. Oferir informació assessorament tècnic, préstec de materials i suport econòmic 
relacionats amb la protecció i promoció de la salut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.1.2. Portar a terme una campanya de sensibilització per reduir danys, pels efectes de la 
radiació solar, en l'època estival. *Proposta del Consell Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.1.3. Realització d´accions de sensibilització per a la reducció de danys en joves, en 
matèria de telefonia mòbil i d'altres aparells electrònics. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.2. Col·laborar amb els centres de la xarxa assistencial, en l'elaboració i la difusió de 
campanyes de salut. 

   

         7.1.2.1. Organització de les XIII edició del Curs de Consell Alimentari adreçat a 
professionals de l´àmbit de la salut i sanitat 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.2.2. Organitzar unes jornades de reanimació càrdio pulmonar per a conscienciar a la 
ciutadania en l'autoprotecció. 

 12/2015  

 Carlota Dicenta Mira 

      7.1.3. Difondre programes de prevenció de les drogodependències entre la població jove.    

         7.1.3.1. Desenvolupament del Pla Municipal de Drogodependències en coordinació amb la 
xarxa d´actors del territori. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.3.2. Desenvolupar accions de prevenció adreçades a la població jove. *Relacionat amb 
una proposta del Consell Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 
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         7.1.3.3. Realitzar el seguiment del Protocol de Drogodependències i detecció de problemes 
de consum de drogues als centres d´educació secundària 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.3.4. Desenvolupament del Programa d´Intercanvi de xeringues i del protocol d´actuació 
davant la detecció de zones de consum 

 01/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.4. Incorporar l'àmbit de la salut com un concepte transversal en tota l'actuació de 
l´Ajuntament. 

   

         7.1.4.1. Aprovació d´un nou Pla Director de Salut Pública de l´Ajuntament de Mataró  03/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.4.2. Demanar a les residències de gent gran, amb un aforament superior a 100 
persones, i als casals d'avis, amb aforament superior a 500 persones, que instal.lin desfibril.ladors 
a les seves instal.lacions. *Relacionat amb una proposta del Consell de la Gent Gran 

 06/2015  

 Carlota Dicenta Mira 

 Carlos García Oquillas 

         7.1.4.3. Definir el projecte Mataró ciutat cardio protegida. *Relacionat amb una proposta del 
Consell Territorial de Centre-Eixample-Havana 

 12/2015  

 Carlota Dicenta Mira 

 Carlos García Oquillas 

      7.1.5. Difondre programes d'educació sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual.    

         7.1.5.1.  Desenvolupament del Projecte "Coneix Respecta i Estima" adreçat als alumnes de 
ESO 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.5.2.  Implementació d´actuacions de prevenció i sensibilització en l´àmbit de l´educació 
sexual i la prevenció de malalties adreçades a diferents col.lectius de la població 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.6. Difondre programes d'alimentació saludable i activitat física.    

         7.1.6.1.  Organització de les XIII Jornades de Salut i Alimentació  10/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.6.2. Desenvolupament del Projecte "Destí Salut, Inverteix en el teu Futur" en 
col.laboració amb la Fundació Blanquerna- Universitat Ramon Llull 

 12/2015  
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 Carlos García Oquillas 

         7.1.6.3.  Desenvolupament d´activitats per a la promoció de l´activitat física entre el col.lectiu 
de la gent gran 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Pere Robert Font 

      7.1.7. Col·laborar amb entitats i fundacions per enfortir les associacions de suport a malalts i 
els seus familiars. 

   

         7.1.7.1. Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats i i col.lectius de suport de malalts i els 
seus familiars per al desenvolupament de les seves iniciatives i projectes 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.9. Potenciar la figura dels agents de salut en les diferents accions preventives.    

         7.1.9.1. Desenvolupament de actuacions en el marc dels projectes de promoció de la salut 
per a la promoció de la figura dels agents de salut. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.10. Vetllar per les obres de reforma i actualització dels Centres d'Atenció Primària Ronda 
Prim i Cirera Molins i mantenir el Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Camí del Mig. 

   

         7.1.10.1. Creació d´una Taula de Treball, en el marc del Consell de Salut Pública, per al 
seguiment dels serveis sanitaris i assistencials. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.11. Promoure la responsabilitat ciutadana pel que fa a la tinença d'animals domèstics.    

         7.1.11.1.  Desenvolupar accions de sensibilització per a la promoció de la tinença 
responsable d´animals domèstics, en col.laboració amb les entitats i altres col.lectius ciutadans 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.12. Fer el control i el seguiment dels riscos de salut ambiental (aire, aigua, plagues,...).    

         7.1.12.1.  Desenvolupament del programa de prevenció, seguiment i control del risc per la 
salut de les persones derivat de la legionel.losi 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.12.2.  Desenvolupament del programa de prevenció, seguiment i control del risc per la 
salut de les persones derivat de la presència de plagues urbanes 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 
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         7.1.12.3.  Desenvolupament del programa de prevenció, seguiment i control del risc sanitari 
de piscines d´ús públic i aïgues de consum humà 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.12.4. Desenvolupament del programa de prevenció, seguiment i control del risc sanitari 
derivat de l´activitat dels establiments que realitzen tatoo i pírcing 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.13. Fer el control i el seguiment dels riscos de salut alimentària (establiments alimentaris i 
aliments). 

   

         7.1.13.1.  Desenvolupament del programa de prevenció, seguiment i control del risc per la 
salut de les persones derivat del consum i manipulació d´aliments per part del comerç minorista 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.1.13.2. Desenvolupament d´accions de formació i orientació en l´àmbit de la segurat 
alimentària adreçades als operadors i responsables d´establiments alimentaris 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.1.1.15. Seguir treballant la possibilitat de transformació de la Llar Cabanellas en un 
equipament socio-sanitari de salut mental tal com ja està definit en el Pla d'usos elaborat. 

   

         7.1.15.1. Creació d´una Taula de Treball, en el marc del Consell de Salut Pública, per al 
seguiment dels serveis sanitaris i assistencials (acció 7.1.10.1.) 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

    Àmbit: 7.2. Consum    

      7.2.1. Facilitar la presentació de denúncies, queixes i reclamacions de consum per internet 
relacionat amb l'adquisició de productes, béns i serveis..  

   

         7.2.1.1. Desenvolupament dels tràmits en l´àmbit de la protecció dels drets dels 
consumidors a través de l´Oficina Virtual d´Atenció Ciutadana 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.2.2. Difondre la informació necessària per tal que la població, adults i escoles, coneguin les 
condicions de seguretat dels productes i les condicions en les quals han d'adquirir els béns de 
consum. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Consum 

   

         7.2.2.1. Realització de campanyes de sensibilització sobre els drets dels consumidors en el 
marc de la Commemoració del 1 de Març com a Dia Internacional del Consumidor 

 03/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.2.2.2.  Realització d´accions d´informació i orientació sobre els drets dels consumidors a 
través dels mitjans de comunicació 

 12/2015  
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 Carlos García Oquillas 

         7.2.2.3. Organització de tallers educatius sobre consum responsable adreçats a la població 
escolar 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.2.2.4. Vetllar per la protecció dels drets de la gent gran com a consumidors de béns i 
serveis. *Relacionat amb una proposta del Consell de la Gent Gran 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         7.2.2.5. Impuls d´accions d´informació i sensibilització sobre la correcta contractació de 
serveis professionals. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Promoció 
Econòmica 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.2.3. Potenciar el servei de consum com a mecanisme de defensa i protecció dels 
consumidors. 

   

         7.2.3.1. Redacció i aprovació de la Carta de Serveis del servei municipal de Consum  0/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.2.4. Comprovar els incompliments en matèria de consum i fer els tràmits corresponents per 
garantir la seguretat i la protecció dels consumidors. 

   

         7.2.4.1. Coordinar-se amb l´Agència Catalana de Consum i amb la Diputació de Bacelona 
per a l´organització de campanyes d´inspecció en els establiments de la ciutat  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.2.5. Facilitar el procediments per arribar a acords en conflictes relacionats amb el consum 
per mitjà de les Juntes Arbitrals. 

   

         7.2.5.1. Consolidar els recursos de la Junta Arbitral de Consum en el marc de la Carta de 
Serveis   

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      7.2.6. Difondre el coneixement en sectors econòmics del Codi de Consum.    

         7.2.6.1. Realització de campanyes i accions de divulgació sobre el Codi de Consum en 
coordinació amb els agents econòmics- 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Mireia Ràfols Tomàs 

    Àmbit: 7.3. Esports    

      7.3.2. Ajudar i acompanyar iniciatives socials que pretenguin millorar i impulsar noves    
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experiències i pràctiques esportives. 

         7.3.2.1.  Jornada d' esports aquàtics al front marítim   09/2015  

 Pere Robert Font 

      7.3.3. Promoure esdeveniments en el reconeixement de la tasca feta pels esportistes i les 
entitats mataronines. 

   

         7.3.3.1.  Celebració especial amb motiu dels 60 anys de la Nit de l' Esport  03/2015  

 Pere Robert Font 

      7.3.4. Enfortir la campanya “Junts per l'esport de Mataró”, amb la col·laboració dels mitjans de 
comunicació locals.  

   

         7.3.4.1. Aplicació dels nous criteris establerts pel programa Junts per l' Esport per visualitzar 
la col.laboració dels patrocinadors dels clubs  

 07/2015  

 Pere Robert Font 

      7.3.7. Oferir programes i serveis esportius pel foment i la pràctica de l'esport de lleure 
individual i col·lectiu. 

   

         7.3.7.1. Nova gestió dels usuaris mitjançant el nou programa informàtic a la Piscina 
Municipal, per millorar la comunicació i els serveis als usuaris 

 07/2015  

 Anna Pujol Mirón 

      7.3.8. Impulsar i col·laborar en l'organització d'activitats esportives que donin rellevància a la 
ciutat en relació amb la pràctica esportiva. 

   

         7.3.8.1. Organització de la sortida d' una etapa de la Volta Ciclista a Catalunya i de la nova 
Mitja marató Ciutat de mataró.  

 12/2015  

 Pere Robert Font 

      7.3.10. Reforçar la pràctica de l'esport a l´escola i fomentar l'esport de base.    

         7.3.10.1. Aplicació del decàleg de millora de l' esport escolar aprovat en el 2014  06/2015  

 Mayra Botey Plana 

      7.3.13. Desenvolupar rutes de muntanya, com la del parc Forestal i la de Can Bruguera, 
adequant-ne la senyalització i creant rutes de BTT.  

   

         7.3.13.1. Dissenyar conjuntament amb els diferents serveis municipals implicats un circuit 
circular de tot Mataró. 

 07/2015  

 Mayra Botey Plana 

      7.3.18. Promoure entre els usuaris l'ús sostenible i responsable de les instal·lacions 
esportives. 
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         7.3.18.1. Aprovar i aplicar el nou reglament bàsic d' ús de les instal.lacions esportives 
municipals  

 07/2015  

 M. Teresa Saborido Badia 

         7.3.18.2. Instal.lar mesuradors parcials de consums, en especial elèctrics, en els 
equipaments  

 07/2015  

 Salvador Grabolosa Comas 

      7.3.19. Garantir el manteniment i la millora de les instal·lacions esportives municipals.    

         7.3.19.1. Aplicació del pla de manteniment dels camps de futbol de gespa artificial segons 
viabilitat econòmica  

 07/2015  

 Salvador Grabolosa Comas 

         7.3.19.2. En funció de la disponibilitat econòmica construir més vestidors al pavelló Eusebi 
Millan. *Proposta del Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 12/2015  

 Pere Robert Font 

         7.3.19.3. En funció de la disponibilitat econòmica cobrir amb una pèrgola la pista exterior del 
pavelló Eusebi Millan. *Proposta del Consell Territorial de Pla d'en Boet-Peramàs. 

 01/2015 30//2015 

 Pere Robert Font 

         7.3.19.4. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de la construcció d' uns nous vestidors a l' 
Estadi Municipal d'Atletisme. *Proposta del Consell Municipal d'Esports. 

 12/2015  

 Pere Robert Font 

         7.3.19.5. Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica de construir un magatzem i nous vestidors 
al Camp Municipal de Futbol del Pla d'en Boet. *Proposta del Consell Municipal d'Esports. 

 12/2015  

 Pere Robert Font 

         7.3.19.6. Estudirar la viabilitat tècnica i econòmica de cobrir alguna de les pistes 
poliesportives municipals. *Proposta del Consell Municipal d'Esports. 

 12/2015  

 Pere Robert Font 

         7.3.19.7. Gestionar amb el Consorci del Port per il·luminar el braç del Port per poder fer 
pràctica esportiva. *Proposta del Consell Municipal d'Esports. 

 04/2015  

 Pere Robert Font 

         7.3.19.8. Millorar les instal·lacions del gimnàs de l' Estadi Municipal d'Atletisme. *Proposta 
del Consell Municipal d'Esports. 

 02/2015  

 Pere Robert Font 

      7.3.22. Aprofitar la platja per a usos esportius i habilitar espais públics per a la pràctica de    
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l'esport. 

         7.3.22.1. Creació d' un nou espai polivalent per usos esportius i activitats diverses  a la 
platja del varador  

 01/2015  

 Mayra Botey Plana 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 8: MATARÓ SOCIAL I INTEGRADORA    

    Àmbit: 8.1. Benestar Social    

      8.1.1. Oferir serveis de suport a persones i famílies en diferents situacions de risc social.     

         8.1.1.1. Consolidació del taller de capacitació personal i social adreçat a persones en 
situació de vulnerabilitat social  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.1.2. Establiment de convenis de col·laboració amb les empreses subministradores (llum, 
gas, aigua) per l'atenció a les families vulnerables que pateixen pobresa energètica. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.1.3. Programació en col.laboració amb el servei de desenvolupament sostenible  de 
tallers de consum responsable.  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.1.4. Disseny de dispositius d'atenció i acompanyament per afavorir la promoció social de 
les persones amb baix nivell formatiu.  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.2. Potenciar programes de suport, promoció i participació social.    

         8.1.2.1. Disseny de dispositius d'atenció i acompanyament per afavorir la promoció social de 
les persones amb baix nivell formatiu.  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.2.2. Elaboració d'un cataleg de serveis i programes socials de la ciutat  amb la 
col.laboració dels operadors de la Taula de Promoció social  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.2.3.  Capacitació de les families amb fills adolescents per a la prevenció de conductes 
de risc.  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.2.4. Disseny d'accions envers la Pobresa Infantil en el marc del Pla de Promoció social i 
lluita contra la pobresa. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència i amb una proposta del Consell Municipal de Salut Pública 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 
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         8.1.2.5. *** A partir de l'Observatori de la crisi a la ciutat, crear un nou Pla de Promoció 
Social per a 2014 en col·laboració amb la Taula de Promoció com a eina per a detectar els 
principals riscos i col·lectius en situació de vulnerabilitat  i dissenyar alternatives consensuades 
amb les entitats del tercer sector. (Acció 8.1.2.4. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.3. Fomentar la igualtat d'accés de tota la població als ajuts socials i canalització justa i 
adequada d'aquests recursos. 

   

         8.1.3.1. Programació de sessions informatives adreçades als sol.licitants del Programa d' 
Inserció i Renda Mínima d' Inserció. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.3.2. Programació de sessions informatives adreçades als sol.licitants de prestacions en 
concepte d'habitatge. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.4. Intensificar la col·laboració entre l'administració i les entitats socials per racionalitzar i 
potenciar el rendiment dels recursos disponibles. 

   

         8.1.4.1.  Establiment de convenis o acords de col.laboració amb empreses o entitats d'àmbit 
social per l'ampliació de recursos destinats a la població en situació de vulnerabilitat i/o exclusió 
social 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.4.2. Acord amb Servei d' Ocupació de Catalunya, el Programa de la Renda Minima d' 
Inserció i els serveis d' Ocupació i Benestar social de l' Ajuntament de Mataró per la millora del 
Plans d' Ocupació adreçats a persones beneficiaries de Renda Mínima d' Inserció. 

 01/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.4.3. Continuitat del full de ruta proposat per la Generalitat per l' impuls del Programa 
Interdepartamental d'atenció i Interacció social i sanitària de la Generalitat 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.4.4. Unificació dels recursos destinats a la distribució d'aliments solidaris per garantir la 
equitat així com la correcte conservació i emmagatzematge.  (Acció 8.1.4.2. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.5. Intervenir en el marc de les polítiques socials i protocols establerts amb els menors en 
risc d'exclusió. * Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar Social i Gent Gran. 

   

         8.1.5.1. Constitució de l'Espai de reflexió ètica en el servei d' atenció a la infància i 
adolescència en col.laboració amb la Direcció General d' Atenció a la Infància i Adolescència de 

 12/2015  
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la Generalitat de Catalunya. 

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.6. Desenvolupar protocols per a la prevenció dels maltractaments a la gent gran, i especial 
atenció a la infància i la lluita contra el maltractament infantil. 

   

         8.1.6.1.  Avaluació continuada desl circuits del Protocol d' atenció en situació de risc i 
maltractament infantil.  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.6.2. Sessió formativa als operadors del Protocol d'atenció en situació de risc i 
maltractament infantil en relació als indicadors i factors de protecció del infants i adolescents.  

 10/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.6.3.  Sessió formativa als integrants de la Taula d' Infancia en relació a la intervenció 
amb menors que han patit abusos sexuals en col.laboració amb l' Hospital St Joan de Deu. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.6.4. Sessió formativa de sensibilització envers als maltractaments a la gent gran amb el 
suport de la Diputació de Barcelona i la xarxa pública sanitària. 

 03/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.6.5.  Posada en marxa del Observatori dels Maltractaments a la gent gran.    12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.8. Fer atenció especial als menors en risc d'exclusió.    

         8.1.8.1. La Comissió d' Igualtat i oportunitats de la Taula d' infància realitzarà un anàlisi de la 
pobresa infantil a la ciutat en col.laboració amb la Taula de Promoció social per tal d' incorporar 
línies estratègiques específiques en el Pla de promoció social i lluita contra la pobresa de Mataró. 

 09/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.8.2. Contractació del servei d' integració familiar en família extensa per delegació del 
Departament de Benestar social i Família de la Generalitat de Catalunya.  

 01/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.8.3. Continuitat del tallers d'habilitats socials adreçats als adolescents en situacions de 
risc social  

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.8.4. Detecció i atenció  intensiva dels infants que presenten dificultats en la cobertura de 
necessitats bàsiques per tal de prescriure recursos d' alimentació infantil , suport a l'escolaritat i 
lleure.     

 12/2015  
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 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.10. Optimitzar la cartera de serveis a les persones amb dependència.    

         8.1.10.1. Ampliació del servei de teleassistència amb 0 aparells més amb la col.laboració de 
la Diputació de Barcelona 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.10.2.  Ampliació dels dispositius de seguretat dins del domicili vinculats al servei de 
teleassistència 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.10.3.  Manteniment de la cobertura de les hores de SAD social  12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.10.4.  Ampliació de la cobertura d' hores de SAD dependència   12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.10.5. Estudi de viabilitat per a la prestació d'apats a domicili per a la gent gran fràgil i 
dependències. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.10.6.  Adaptació del servei local de transport adaptat i assistit als requeriments del Pla 
d'implantació del nou model de transport adaptat i assistit de la Generalitat 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.10.7. Estudi econòmic de la posada en marxa d' un servei de transport adaptat 
esporàdic a preu reduït amb servei de taxi per a persones amb mobilitat reduïda i reconeixement 
de dependència. *Relacionat amb una proposta del Consell de la Gent Gran 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.11. Col·laborar amb empreses de serveis i entitats per millorar les prestacions i la qualitat 
de vida de les persones amb dependències i dels seus familiars. 

   

         8.1.11.1. Formalització d' acords de col.laboració amb empreses i entitats socials 
prestadores de serveis per a les persones grans i amb dependències. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.12. Difondre els requisits i les accions necessàries per fer de Mataró una ciutat cada dia 
més accessible, dotant de recursos el Pla d'Accessibilitat. 

   

         8.1.12.1.  Ampliació de perfil de beneficiaries del servei de teleassistència per a persones 
amb discapacitat auditiva amb la col.laboració de la Diputació de Barcelona. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 
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         8.1.12.2. Realització d' un curs de formació per a l'atenció de les persones invidents adreçat 
als conductors de transport públic en col.laboració amb l' ONCE. *Relacionat amb una proposta 
del Consell Municipal de Benestar Social 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

 Ferran Angel García 

         8.1.12.3. Estudi de la viabilitat econòmica i tècnica per la incorporació en el Web municipal 
de continguts en llengua de signes. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Benestar Social 

 01/2015  

 Josep Maria Torrent Urpí 

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.13. Dinamitzar les persones grans amb dificultats per enfortir i restablir llaços socials i de 
convivència. 

   

         8.1.13.1. Estudi de la viabilitat econòmica i tècnica per a la creació d' un servei de menjador 
de gent gran al casal de gent gran de Pla d' en Boet. *Relacionat amb una proposta del Consell 
de la Gent Gran 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

 Carlos García Oquillas 

      8.1.14. Dur a terme programes de suport a la independència i a la permanència a la llar de les 
persones grans. 

   

         8.1.14.1. Manteniment del Programa d'arranjament a domicili per a persones grans fràgils 
amb dificultats econòmiques en col.laboració amb la Diputació de Barcelona. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

         8.1.14.2. Manteniment del Programa Més a prop adreçat a persones grans fràgils en 
col.laboració amb la Diputació de Barcelona. 

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.1.16. Creació del Consell del Infants a Mataró. **Relacionat amb una proposta del Consell 
de Benestar Social. 

   

         8.1.16.1.  Consolidació del Consell d' Infants amb la participació de 7 centres educatius de 
la ciutat   

 12/2015  

 Assumpció Muñoz Guerrero 

    Àmbit: 8.2. Ciutadania    

      8.2.2. Adequar les polítiques d'acollida i donar més valor a les entitats en el procés 
d'integració de les persones nouvingudes. 
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         8.2.2.1.  Adaptar el circuit d'acollida atenent les noves directrius que es marquin des de la 
Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. 

 07/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.2.2.2. Suport a les entitats que treballen en l'àmbit de l'acollida i seguiment de les activitats 
socioeducatives conveniades 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.2.4. Dedicar els esforços necessaris a l'aprenentatge i l'ús de la llengua, intensificant 
l'activitat normalitzadora de la llengua i la cultura catalanes. 

   

         8.2.4.1.  Promoure i consolidar els cursos de català per a nouvinguts com a eina d'integració 
a través del circuit d'acollida, especialment amb les persones no alfabetitzades en el seu propi 
idioma 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.2.5. Potenciar les eines i les xarxes antirumors i la comunicació intercultural per tal de 
combatre el desconeixement entre cultures. * Relacionat amb una proposta del Consell per a la 
Convivència. 

   

         8.2.5.1.  Potenciar les accions formatives i la xarxa antirumors en col·laboració amb el teixit 
associatiu, àmbit educatiu i altres administracions. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.2.5.2.  Suport a les activitats interculturals per fomentar el coneixement entre cultures i 
foment i normalització  de la participació activa a la ciutat per part de tota la ciutadania. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.2.7. Facilitar eines per a la comunicació intercultural i interreligiosa en els casos de 
dificultats a l'hora d'utilitzar diferents serveis públics com l'ensenyament, la sanitat o els serveis 
socials. * Relacionat amb una proposta del Consell per a la Convivència. 

   

         8.2.7.1.  Continuar incidint en la mediació intercultural amb l'objectiu d'aconseguir la 
normalització en la utilització dels serveis públics, especialment en l'ensenyament, la sanitat i 
l'àmbit del benestar social. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.2.7.2.  Intensificar el treball amb les famílies nouvingudes, en coordinació amb els serveis 
implicats, per tal d'afavorir els processos d'acomodació i la cohesió en els diferents àmbits de 
convivència: escola, comunitats de veïns i espai públic. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.2.8. Fomentar el respecte per la identitat social i cultural mataronina i catalana. * Relacionat    
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amb una proposta del Consell per a la Convivència. 

         8.2.8.1.  Ampliar i adaptar la informació cultural sobre Mataró i Catalunya en les sessions de 
coneixement de l'entorn del circuït d'acollida 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.2.8.2. Promoció de la oferta formativa d'acollida lingüística en català  12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

    Àmbit: 8.3. Convivència    

      8.3.1. Promoure l'educació en valors i el civisme com a principis de ciutadania per conviure en 
harmonia i poder gaudir de la ciutat i dels espais comuns amb garanties de qualitat. * Relacionat 
amb proposta del Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador. 

   

         8.3.1.1. Desenvolupar accions que promoguin la convivència, el civisme i sensibilització a 
través d'accions formatives en diferents espais educatius de la ciutat per desconstruir estereotips i 
prejudicis sobre la diversitat. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Medi 
Ambient. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.1.2.  Millorar el coneixement i la informació sobre la convivència i el civisme a la ciutat  12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.3.2. Afavorir i garantir  la convivència en l'espai públic per mitjà del treball interdisciplinari.     

         8.3.2.1. Desenvolupar accions coordinades entre els agents i serveis del territori per a 
fomentar la convivència a l'espai públic i comunitari 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.3.3. Afavorir la convivència en les comunitats de veïns incidint en l'ús inadequat d'alguns 
habitatges i orientar-les en la gestió i el funcionament.  * Relacionat amb una proposta del Consell 
Territorial de Rocafonda- El Palau- Escorxador.  

   

         8.3.3.1. Suport i consolidació d'accions formatives sobre el funcionament i la normativa de 
les comunitats de veïns així i com el foment de l'autonomia i bon veinatge 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.3.2.  Oferir suport i facilitar acompanyament a les comunitats de veïns que requereixen 
una atenció especial ateses les seves problemàtiques, en el barri de Cerdanyola. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.3.4. Potenciar l'ús d'eines de resolució pacífica de conflictes en la vida quotidiana. * 
Relacionat amb proposta del Consell Territorial de Rocafonda-El Palau-Escorxador. 
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         8.3.4.1.  Intensificar la resolució alternativa de conflictes als barris com a eina per estimular 
el diàleg i promoure el civisme i prevenir el conflicte. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.4.2.   Continuar el treball de prevenció i resolució de conflictes mitjançant la mediació 
ciutadana, fent especial èmfasi en els processos de mediació hipotecària, en les actuacions 
adreçades a gent gran i en la GAC (Gestió Alternativa de Conflictes) a l'àmbit escolar, amb 
l'assessorament i acompanyament als professionals de l'educació. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.4.3.  Promoure la mediació reparadora amb menors com a mesura alternativa a les 
sancions previstes en les diferents ordenances municipals. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

      8.3.6. Promoure la solidaritat i la cooperació internacional per mitjà de la sensibilització entorn 
de la problemàtica dels països pobres i també del suport a projectes de cooperació d’entitats 
ciutadanes que tinguin com a principal objectiu el desenvolupament econòmic i social i la formació 
de les persones. 

   

         8.3.6.1. Continuar el desplegament del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al 
Desenvolupament amb implicació de nous agents segons els projectes a desenvolupar. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.6.2.  Impulsar i promoure la formació als membres del Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.6.3.  Adaptar l'acte de la Nit de la Solidaritat tenint en compte les propostes de la 
Comissió de Solidaritat i Cooperació, que s'aprovin en el Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència. 

 06/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.6.4. Promoure la importància de la utilització de les noves tecnologies a les entitats per 
difondre les activitats.  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.6.5. Participar en la Xarxa Local-Med de la Diputació de Barcelona per a intercanvis de 
tècnics i d'experiència amb municipis del Marroc. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 
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         8.3.6.6. Participar en la Comissió de Codesenvolupament del Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament a través dels grups de treball per tal de promoure els intercanvis tècnics. 
*Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

         8.3.6.7. Acollir la trobada per conèixer les polítiques d'igualtat de gènere en el marc del 
projecte de Dones Lid.  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Carlos García Oquillas 

      8.3.7. Promoure el respecte als drets humans i treballar per assolir els Objectius del Mil·lenni.    

         8.3.7.1. Impulsar les activitats d'Educació pel Desenvolupament de les entitats, en el marc 
de donar a conèixer els Objectius del Mil·leni. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

    Àmbit: 8.4. Dona    

      8.4.1. Combatre la violència de gènere, promoure la igualtat en l'àmbit laboral i conciliar la 
vida laboral i familiar amb protocols per a una intervenció coordinada.  

   

         8.4.1.1. Traslladar el nou Centre d´informació i Recursos per les Dones (CIRD) a un espai 
amb centralitat i que garanteixi una millor accessibilitat a les usuàries. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal d'igualtat dona-home 

 03/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.1.2. Ubicació del Servei d´Intervenció Especialitzada Mataró-Maresme en un espai que 
permeti generar sinèrgies amb el CIRD i permeti oferir una atenció integral i continuada a les 
víctimes de violència masclista i als seus fills i filles. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal d'igualtat dona-home 

 03/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.1.3. Desenvolupament dels serveis d´acollida, informació i assessorament s a les dones 
en el marc del Contracte-Programa amb el departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'igualtat dona-
home 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.1.4. Implementar el servei d´assessorament jurídic en col.laboració amb el Il.lustre 
Col.legi d´Advocats de Mataró. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'igualtat 
dona-home 

 12/2015  
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 Carlos García Oquillas 

         8.4.1.5. Implementar els serveis d´assessorament psicològic del CIRD en col.laboració amb 
la Fundació hospital Santa Jaume i santa Magdalena. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal d'igualtat dona-home 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.1.6. Coordinació del Protocol per a l´abordatge integral de la violència masclista a 
Mataró. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'igualtat dona-home 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.1.7. Impulsar accions per a la millora de l´ocupabilitat de les dones i la seva situació dins 
del mercat laboral 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         8.4.1.8. Impulsar accions per a la millora de l´ocupabilitat de les dones i la seva situació dins 
del mercat laboral 

 01/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Mireia Ràfols Tomàs 

         8.4.1.9. Cessió d' us temporal d' un habitatge municipal per a dones victimes en situació de 
violència masclista. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'igualtat dona-home 

 01/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.4.2. Sensibilitzar per la igualtat de gènere des de la infantesa, promovent actituds 
igualitàries en tots els àmbits de la vida quotidiana i divulgant el concepte de centralitat de les 
dones que recull el protocol de violència de gènere. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal d'igualtat dona-home 

   

         8.4.2.1. Desenvolupament de campanyes de sensibilització per a la commemmoració del 8 
de Març Dia Internacional de les Dones. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal 
d'igualtat dona-home 

 03/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.2.2. Desenvolupament de campanyes de sensibilització per a la commemmoració del 28 
de Maig Dia Internacional de la Salut i les Dones. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal d'igualtat dona-home 

 01/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.2.3. Desenvolupament de campanyes de sensibilització per a la commemmoració del 2 
de Novembre Dia Internacional contra la violència masclista. *Relacionat amb una proposta del 

 11/2015  



Servei d´Estudis i Planificació Pàgina 91 de 114 

 

Consell Municipal d'igualtat dona-home 

 Carlos García Oquillas 

         8.4.2.4. Desenvolupament d´accions de sensibilització per a la promoció dels usos no 
sexistes del llenguatge. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal d'igualtat dona-home 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.2.5. Desenvolupament d´accions per promoure la coeducació. *Relacionat amb una 
proposta del Consell Municipal d'igualtat dona-home 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.2.6. Promoció d´iniciatives que fomentin el lideratge i l´emprenedoria en femení  12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.4.2.7. Implementació del Pla d´Igualtat Intern de l´Ajuntament de Mataró  12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Virgínia Valero Amorós 

      8.4.3. Reconèixer i potenciar la tasca que realitzen les vocalies i les associacions de dones i 
promoure'n la participació en les politiques municipals. 

   

         8.4.3.1. Oferir suport tècnic i econòmic a les iniciatives i projectes de les vocalies de les 
entitats veïnals 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.4.4. Vetllar per la promoció social de la dona i facilitar-ne la participació en el teixit 
associatiu. 

   

         8.4.4.1. Implementació del Pla d´Igualtat de Gènere 20153-20156 en coordinació amb la 
xarxa d´actors i el Consell d´Igualtat Dona-Home 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

    Àmbit: 8.5. Joventut    

      8.5.1. Crear programes adreçats als joves en suport a la seva formació, a la millora de la 
promoció laboral i al desenvolupament de les seves capacitats emprenedores. 

   

         8.5.1.1.  Desenvolupament del dispositiu Local d´Inserció (DLI) per a la orientació i 
acompanyament dels joves en els diferents processos de transició formativa i laboral 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Mireia Ràfols Tomàs 

 Emili Muñoz Martínez 
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         8.5.1.2. Dissenyar i implementar projectes i accions de formació i capacitació per a la millora 
de l'ocupabilitat dels joves, en coordinació amb la xarxa d'actors del territori dels joves, en 
coordinació amb la xarxa d´actors del territori. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Territorial de Cerdanyola 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Mireia Ràfols Tomàs 

 Joan Campmajó Sebastià 

         8.5.1.3. Desenvolupament del servei d´Assessoria de Mobilitat Internacional per informar i 
orientar als joves que volen desenvolupar els seus projectes a l´estranger 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.1.4. Organització d´accions formatives a Tres Roques per a la millora de la capacitació 
professional  dels joves. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Emili Muñoz Martínez 

         8.5.1.5. Suport al projecte "Apren i Treballa" de Salesians Sant Jordi per a la formació i 
l´acompanyament sociolaboral dels joves. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Benestar Social 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Xavier Febrer Claveras 

         8.5.1.6. Consolidació de la Xarxa d´Espais Joves com a recurs prioritari per a la intervenció 
socioeducativa amb joves al territori. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Benestar Social i amb una proposta del Consell Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.1.7. Consolidació del projecte d´Educadors de Carrer en coordinació amb la xarxa 
d´actors del territori. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Benestar Social 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Xavier Febrer Claveras 

         8.5.1.8. Organització d´accions comunitàries al medi obert per promoure la participació dels 
joves en el marc del projecte "Fes-te Espai al Carrer". *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Benestar Social 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.1.9. Redacció Pla d´usos dels espais dels baixos de Tres Roques per destinar-lo a usos 
pels joves. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Cerdanyola 

 12/2015  
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 Carlos García Oquillas 

         8.5.1.10.  Ampliar l'horari de servei de les biblioteques municipals en època d'exàmens 
universitaris i de batxillerat i promocionar l'ús de les sales d'estudi.   

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.5.2. Desenvolupar accions per facilitar la socialització del lleure entre els joves.    

         8.5.2.1. Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats del lleure per a la realització dels seus 
projectes 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.2.2. Organització a través de l´Oficina Jove del Maresme d´accions formatives per a la 
capacitació de pre-monitors, monitors i directors de lleure infantil i juvenil 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.2.3.  Suport a l´Esplai Rabadà per al desenvolupament del seu projecte de promoció del 
lleure de persones amb discapacitat 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.2.4. Suport per a la creació d'un recurs de lleure als barris de Rocafonda-El palau-
Escorxador. *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador i relacionat amb 
una proposta del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Carlos García Oquillas 

      8.5.3. Elaborar un nou Pla Integral de Joventut.    

         8.5.3.1.  Desenvolupament del PLa Jove per Mataró 20153-20156 en coordinació amb la 
xarxa d´actors del territori 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.5.4. Promoure accions de difusió de l'associacionisme i els recursos a disposició dels joves. 
Crear una Fira Jove. 

   

         8.5.4.1. Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats juvenils per a la realització dels seus 
projectes 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.4.2. Impulsar accions de difusió de l´associacionisme juvenil i de la xarxa de recursos al 
territori a través de l´Oficina Jove del Maresme (OJM). *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 
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         8.5.4.3. Creació d´una Taula de Treball per preparar una Mostra d´Entitats Juvenils a 
Mataró. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.4.4. Crear un directori de grups musicals joves i difondre'l entre les entitats ciutadanes 
per facilitar la programació en festes de barri i actes associatius. *Proposta del Consell Municipal 
de Joventut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.5.6. Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.    

         8.5.6.1. Desenvolupament del servei de Telecentre, al CC. Cabot i Barba,  i dels espais 
ciber a la Xarxa d´Espais Joves, per a la promoció de l´accés de les noves tecnologies entre els 
joves  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.5.6.2. Desenvolupament de les xarxes socials als serveis juvenils per a la comunicació 
adreçada als joves 

 12/2015  

 Ana Villaverde Valle 

         8.5.6.3. Potenciar la difusió de les activitats i recursos del Servei de Joventut a Internet, 
estudiant la creació d'un portal web específic i habilitant les eines per ser presents a les xarxes 
socials. *Proposta del Consell Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.5.10. Ampliar els horaris de biblioteques, sales d'estudis, entre d'altres, per facilitar l'ús 
d'aquests espais en època d'exàmens. 

   

         8.5.10.1. Ampliació dels horaris dels horaris de les aules d´estudi situades a Biblioteques, 
Centres Cívics i el centre de Formació Tres Roques durant les èpoques d´exàmens 

 01/2015  

 Carlos García Oquillas 

    Àmbit: 8.6. Gent gran    

      8.6.1. Potenciar l'activitat cultural de les persones grans i la conservació del patrimoni que 
representa la "memòria històrica" promovent la transmissió intergeneracional de valors i 
vivències. * Relacionat amb una proposta del Consell de Benestar Social i Gent Gran. 

   

         8.6.1.1. Desenvolupament dels treballs per a la recuperació de la memòria històrica de 
l´Escola d´Arts i Oficis de Mataró  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Esther Merino Tarafa 

         8.6.1.2. Iniciar el projecte de Cantagrans amb l'Auditori de Barcelona com a espai formatiu  02/2015  



Servei d´Estudis i Planificació Pàgina 95 de 114 

 

entre les corals de gent gran.  

 Esther Merino Tarafa 

 Carlos García Oquillas 

         8.6.1.3. Produir l'exposició l'Escola d'Arts i Oficis de Mataró que s'exhibirà al Museu de 
Mataró. 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

 Carlos García Oquillas 

         8.6.1.4. Estudiar la possibilitat d´introduir bonificacions per a la gent gran en els preus 
públics per a actes culturals, esportius, etc; organitzats des de l´Ajuntament. *Relacionat amb una 
proposta del Consell de la Gent Gran. 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Esther Merino Tarafa 

      8.6.2. Constituir el Senat de la Gent Gran per aprofitar la seva experiència i la seva visió 
històrica sobre qüestions que afecten la ciutat. 

   

         8.6.2.1. Implementació de la proposta de Senat de la Gent Gran. *Relacionat amb una 
proposta del Consell de la Gent Gran. (Acció 8.6.2.2. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.6.3. Donar suport a l'associacionisme i la participació de la gent gran en la vida ciutadana.    

         8.6.3.1. Oferir suport tècnic i econòmic a les entitats de la gent gran per a la realització de 
les seves iniciatives i projectes  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.6.3.2. Organitzar la II Mostra d´Entitats de la Gent Gran   04/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.6.3.3. Organitzar el Certament de les Arts en coordinació amb la Comissió de Cultura del 
Consell Municipal de la Gent Gran  

 01/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Esther Merino Tarafa 

         8.6.3.4. Organització del Festival de la Gent Gran en coordinació amb la Comissió de 
Cultura del Consell Municipal de la Gent Gran  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.6.3.5. Organització del Cicles d´activitats Formatives en coordinació amb la Comissió de 
Qualitat de Vida del Consell Municipal de la Gent Gran 

 12/2015  
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 Carlos García Oquillas 

         8.6.3.6. Suport per a l´emissió del programa "l´Hora de la Gent Gran" en coordinació amb la 
Comissió de Ràdio del Consell Municipal de la Gent Gran i Mataró Ràdio 

 10/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Mei Ros Gener 

         8.6.3.7. Organització d´activitats per a la Commemoració del 1 d´octubre com a Dia 
Internacional de la Gent Gran  

 10/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.6.4. Potenciar la participació de les persones grans en la gestió i les activitats dels casals 
municipals de gent gran. 

   

         8.6.4.1. Desenvolupament del programa de dinamització i suport a les entitats dels casals 
de gent gran  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.6.4.2. Trasllat del Casal de Gent Gran de Cerdanyola a les instal.lacions de l´Espai 
Gatassa, una vegada hagin finalitzat les obres d´adequació, per tal de millorar els espais i 
potencialitats d´aquest recurs  

 03/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.6.4.3. Impuls d´actuacions per a la prevenció de l´aïllament social i la promoció de la 
participació de la gent gran  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

 Assumpció Muñoz Guerrero 

      8.6.5. Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.    

         8.6.5.1. Promoure l´accés i capacitació de la gent gran en l´àmbit de les noves tecnologies 
de la informació a través del programa de suport i dinamització dels casals de gent gran  

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

         8.6.5.2. Suport a la Comissió de Ràdio del Consell Municipal de la Gent Gran per a la 
preparació del programa "l´Hora de la Gent Gran" de Mataró Ràdio 

 12/2015  

 Carlos García Oquillas 

      8.6.6. Impulsar programes de manteniment físic a l'espai públic dirigit especialment a la gent 
gran. (igual que 7.3.12.) 

   

         8.6.6.1. Promoure la instal.lació d'aparells per fer exercicis per a gent gran en els parcs 
públics en col.laboració amb d´altres administracions. 

 12/2015  
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 Carlos García Oquillas 

    Àmbit: 8.7. Associacionisme i participació ciutadana    

      8.7.1. Donar suport a les entitats i les associacions per tal que portin a terme activitats 
d'interès per la ciutat facilitant-los en la mesura que sigui possible espais i recursos, així com 
potenciar l'Agència de Suport a l'Associacionisme. 

   

         8.7.1.1. Vincular entitats del territori i de la ciutat que ofereixen activitats participatives, per 
augmentar la col.laboració entre associacions  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 

         8.7.1.2. Estudiar propostes de petits projectes (SMART) de col.laboració entre entitats del 
territori  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 

         8.7.1.3. Donar suport i difondre projectes i activitats que realitzen les entitats per a la 
dinamització dels diferents territoris de la ciutat. *Relacionat amb una proposta del Consell 
Municipal de Solidaritat, Cooperació i Convivència 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 

         8.7.1.4. Dissenyar una programació anual i permanent de formació sobre gestió i 
funcionament de les associacions. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal Escolar 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 

         8.7.1.5. Consolidar el servei de difusió de la informació sobre temes relacionats amb el 
moviment associatiu ( convocatòries de subvencions, ofertes formatives, novetats legals, etc.)  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 

         8.7.1.6. Fomentar i potenciar una autèntica cultura del voluntariat. Oferir informació sobre el 
voluntariat, les organitzacions que el desenvolupen, els sectors d'actuació i els canals de 
participació en l'acció voluntària. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Solidaritat, Cooperació i Convivència 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 
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      8.7.2. Estudiar sistemes de cogestió de determinats serveis en corresponsabilitat amb les 
associacions, així com la creació d'un petit comitè que introdueixi el concepte de cogestió i 
n'expliqui la implantació transversal. 

   

         8.7.2.1. Fomentar la constitució de les taules de centre dels equipaments cívics, d'acord 
amb el Reglament d'ús dels equipaments cívics. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Ferré Agustí 

      8.7.3. Transformar els equipaments cívics en espais de participació i cultura oberts a tothom i 
revisar, amb la complicitat de les associacions i col·lectius dels territoris, els usos i els serveis que 
han de prestar. 

   

         8.7.3.1. Constituir un punt d'informació de les diferents activitats que es porten a terme a 
cadascun dels centres cívics de la ciutat. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Ferré Agustí 

         8.7.3.2. Facilitar espais públics de participació a compartir entre les diferents entitats de 
Mataró. *Relacionat amb una proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. 

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Ferré Agustí 

         8.7.3.3. Incrementar l'accés a internet als equipaments públics de la ciutat. *Proposta del 
Consell Municipal de Joventut 

 12/2015  

 Juan Pablo Magro Muñoz 

 Josep Pocurull Esclusa 

 Glòria Ferré Agustí 

      8.7.5. Revisió integral de la forma de participació, el funcionament i l'organització dels 
consells, i revisar el Reglament Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana per 
permetre també una millor i més gran participació de les entitats al ple municipal i al govern. 

   

         8.7.5.1. Elaboració de la normativa d'entitat d'interès ciutadà.  (Acció 8.7.5.2. de PAM 2014).  12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 

         8.7.5.2. Impulsar la dinamització del Registre Ciutadà  (Acció 8.7.5.3. de PAM 2014).  12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 
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      8.7.8. Dissenyar processos i accions participatives de manera consensuada amb els 
col·lectius implicats. 

   

         8.7.8.1. Suport i assessorament en els processos participatius per al disseny de projectes 
d'actuació municipal.  

 12/2015  

 Xavier Febrer Claveras 

 Glòria Brusati Massaguer 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 9: MATARÓ CULTURAL    

    Àmbit: 9.1. Cultura i ciutat    

      9.1.1. Afavorir la creació de sinergies amb la iniciativa privada en l'àmbit de la cultura, 
prioritzant criteris generals com el mataronisme, la comarcalitat i la catalanitat. 

   

         9.1.1.1. Impulsar la participació de la iniciativa privada en la programació cultural  12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.1.2. Gestionar la relació amb les entitats i els agents culturals de manera coordinada i 
eficient sota el principi de la subsidiarietat. 

   

         9.1.2.1. Donar suport a les entitats en les seves propostes culturals i festives, potenciant-ne 
la participació de les Figures Institucionals, donant-los suport logístic i assessorament. 

 12/2015  

 Pilar Soler Juhe 

         9.1.2.2. Establir acords de col·laboració amb el teixit associatiu per fomentar la seva 
participació en la programació cultural de la ciutat i cercar sinergies que permetin obtenir millors 
resultats. 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.2.3. Millorar la coordinació per tal d'evitar, sempre que sigui possible, la coincidència 
d'actes i activitats culturals i de participació ciutadana. *Proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.2.4. Potenciar la cultura al carrer promovent tot tipus d'actes i facilitant les iniciatives 
populars. *Proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.2.5. Instal·lar torretes de difusió dels actes culturals a diferents punts d'entrada a la 
ciutat. En funció de la disponibilitat pressupostària. *Proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.1.3. Crear una agenda d'activitats en línia de ciutat, també en l'àmbit de la cultura.     

         9.1.3.1. Desenvolupar la fase 3 del web de cultura per tal de donar accés directa a les 
entitats  

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.3.2.  Seguir potenciant l'ús de les xarxes socials aplicades a la difusió cultural.  12/2015  
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 Esther Merino Tarafa 

      9.1.5. Promocionar les residències artístiques a la ciutat.    

         9.1.5.1. Continuar impulsant la creació mitjançant el Fet a Mataró   12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.5.2. Consolidar Can Gassol com a espai de creació   12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.5.3. Dotar Can Gassol de les infraestructures necessàries per donar sortida a les 
propostes artístiques. Segons disponibilitat pressupostària 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.5.4.  Acollir projectes residents d'art contemporani a través del MAC  12/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

      9.1.6. Potenciar el projecte Mataró Plató de creació de continguts audiovisuals.    

         9.1.6.1. Mantenir el conveni existent amb el Consell Comarcal del Maresme per 
promocionar Mataró com a plató de creació 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.1.7. Definir el llibre blanc de la cultura.    

         9.1.7.1. Completar els treballs d'elaboració del libre Blanc de la Cultura. Finalitzar la 
diagnosi. *Proposta del Consell de Cultura (Acció 9.1.7.3. de PAM 2014). 

 0/2015  

 Pilar Soler Juhe 

      9.1.8. Impulsar el debat a l'entorn de les polítiques culturals i creació de consells assessors 
especialitzats cercant la complicitat dels principals agents que participen a l'activitat cultural de la 
ciutat. 

   

         9.1.8.1. Establir les bases de treball i el procés participatiu per a la redacció dels document 
dels Protocols de la festa Major. 

 12/2015  

 Pilar Soler Juhe 

         9.1.8.2. Elaborar un document que estableixi de manera unificada el funcionament les 
Colles de les Comparses Institucionals. 

 12/2015  

 Pilar Soler Juhe 

         9.1.8.3. Continuar impulsant el Consell de Cultura i les taules de treball per crear debat i 
reflexió sobre les polítiques culturals 

 01/2015  

 Esther Merino Tarafa 
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      9.1.9. Elaboració de materials que possibilitin el lligam entre l'escola i el patrimoni cultural de 
la ciutat.  Creació d'una cartera d'iniciatives pedagògiques. 

   

         9.1.9.1. Documentar els balls propis de les Comparses Institucionals, en format audiovisual.   12/2015  

 Eulàlia Gelonch Batalla 

 Pilar Soler Juhe 

         9.1.9.2. Iniciar les activitats de difusió amb les escoles: les aules de descoberta. Primera 
aula relacionada amb el Clos de Torre Llauder: 

 12/2015  

 Joaquim García Roselló 

         9.1.9.3. Confeccionar un programa d'activitats de divulgació de l'arqueologia de Mataró.  12/2015  

 Joaquim García Roselló 

         9.1.9.4. Confeccionar els continguts d'una aula de descoberta dedicada al món romà al 
Museu de Mataró 

 01/2015  

 Joaquim García Roselló 

         9.1.9.5. Establir convenis amb les universitats catalanes per efectuar en el jaciment camps 
universitaris de pràctiques d'arqueologia 

 01/2015  

 Joaquim García Roselló 

      9.1.10. Potenciar una indústria cultural de la ciutat i convertir l'activitat i el patrimoni cultural 
com un element important de la promoció de la ciutat. 

   

         9.1.10.1. Impulsar el Tast de Jazz a Torre Llauder   12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.10.2. Continuar la promoció externa d'esdeveniments d'interès cultural que es 
desenvolupen a la ciutat: Festival d'Orgue, Setmana Santa, etc. per potenciar-los i donar-ne més 
difusió. *Proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.10.3. Articular mecanismes d'avaluació -lloc i quantitat de persones- que assisteixen a 
esdeveniments de caire cultural que es fan a la ciutat, per tal de poder millorar la promoció dels 
mateixos. En funció de la disponibilitat pressupostària. *Proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.1.11. Utilitzar elements amb valor de patrimoni arquitectònic, arqueològic i històric, repartits 
pel nostre terme municipal per convertir-los en referents dels nostres barris (Torre Llauder, Sant 
Simó, Torre de Can Palauet al Sorrall, Vil·la romana dels Caputxins...) Revalorar la Torre Llauder 
com a referent patrimonial de Pla d'en Boet. 
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         9.1.11.1. Redactar un projecte de senyalització del jaciment arqueològic dels Caputxins   12/2015  

 Joaquim García Roselló 

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

 12/2015  

 Joaquim García Roselló 

         9.1.11.3. Col·locació de dos punts informatius (vil·la romana dels Caputxins). *Proposta del 
Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador. (Acció 9.1.11.6. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Joan Campmajó Sebastià 

 Joaquim García Roselló 

         9.1.11.4. Revisió de l'enllumenat i col·locació d'un punt de connexió elèctrica (vil·la romana 
dels Caputxins). *Proposta del Consell Territorial de Rocafonda-Palau-Escorxador.  (Acció 
9.1.11.7. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Joaquim García Roselló 

 Joaquim Sendra Vicens 

      9.1.12. Vetllar per la presència de cinema català i en versió original, tant a nivell públic com 
privat. 

   

         9.1.12.1.  Fomentar la presència de cinema en versió original a la ciutat mitjançant el 
conveni amb el Foment Mataroní. 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.1.12.2. Potenciar el cinema en català a l'àmbit de la xarxa de biblioteques públiques  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

      9.1.13. Estudiar la celebració d'un festival Internacional de música.    

         9.1.13.1.  Consolidar i continuar potenciant el Festival Internacional d'Orgue.  07/2015  

 Esther Merino Tarafa 

    Àmbit: 9.2. Acció museística    

      9.2.1. Posar a l'abast dels ciutadans les col·leccions patrimonials municipals, mitjançant 
internet.  

   

         9.2.1.1.  Seguir amb la documentació de les col·leccions per bolcar-les a Museumlinia 
(fotografia i revisió de dades) 

 12/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Àngels Soler Llobet 



Servei d´Estudis i Planificació Pàgina 104 de 114 

 

 Mireia Blesa Capella 

         9.2.1.2. 2a. fase de l'inventari i valoració de la Col·lecció de la Fundació Vilaseca per 
incorporar-la a les col·leccions museístiques municipals  

 12/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Àngels Soler Llobet 

 Maria Concepción Gil Martín 

         9.2.1.3. Arranjament magatzems c/ Madoz per a les col. del Museu de mataró i altres col. 
municipals, segons disponibilitat pressupostària 

 12/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Àngels Soler Llobet 

      9.2.2. Potenciar el fons d'art del Museu de Mataró.    

         9.2.2.1. Projecte expositiu: Ca l'Arenas Revisions, 7 anys d'art i cultura a Mataró 
(continuació 2a.temporada i obertura  3a. temporada)  

 12/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Àngels Soler Llobet 

 Gisel Noè Rodríguez 

      9.2.5. Activar el projecte de gestió i viabilitat de Can Marfà. Estudiar la possibilitat de creació, 
conjuntament amb els altres actors implicats, d'un òrgan que impulsi i administri l'activitat al 
voltant del Museu del Gènere de Punt de Mataró.  

   

         9.2.5.1. Obertura i posta en funcionament de Can Marfà com a nova extensió del Museu de 
Mataró dedicada al Gènere de Punt. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Promoció Econòmica 

 02/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Maria Concepción Gil Martín 

      9.2.6. Potenciar el fons històric i patrimonial de la Ciutat.    

         9.2.6.1. Presentar a Can Serra, com  activitat complementària per les escoles en el marc de 
l'exposició Mataró 1714, l'espectacle teatral Carles & Belisa.  

 02/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Emili Muñoz Martínez 

      9.2.7. Promoure el coneixement públic de col·leccions privades de gran valor existents a la 
ciutat.   
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         9.2.7.1. Projecte: Exposicions de temàtica vinculada a l'ensenyament a Mataró (ciències 
naturals i Arts i Oficis).en col. amb altres dep. (Gent Gran) i Secció Cìències  

 04/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Marta Comerma Gómez 

 Àngels Soler Llobet 

 Carla Mulet Matas 

         9.2.7.2. Projecte: Exposició Miquel Massot (col. particular)   07/2015  

 Carles Marfà Riera 

 Àngels Soler Llobet 

  Suspès per malaltia de la comissaria de l'exposició. 

      9.2.9. Revitalitzar i redefinir el paper de l'espai de Ca l'Arenas.    

         9.2.9.1. Produir l'exposició de la segona temporada del Cicle Revisions: 7 anys d'Art i 
Cultura a Mataró.  1959.1983 

 12/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

    Àmbit: 9.3. Biblioteques i arxius    

      9.3.2. Suport al Museu Arxiu de Santa Maria perquè esdevingui centre d'estudis locals. Donar 
suport als grups de recerca local. 

   

         9.3.2.1. Conveni amb el Museu Arxiu i col·laboració en la programació  12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.3.5. Potenciar i coordinar les activitats de promoció de la lectura i l'escriptura.    

         9.3.5.1. Ampliar l'oferta de clubs de lectura dirigits a nous públcis  01/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.5.2. Potenciar l'edició del Premi de Narrativa de Ciència-ficció, Manuel de Pedrolo, 
Ciutat de Mataró, a partir de la creació d'activitats específiques . Segons dotació pressupostària 

 12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.5.3.  Consolidar la programaci¿ d'estiu de les biblioteques  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.5.4. Col·laborar amb el Pla d'Impuls de la Lectura.  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

      9.3.6. Crear la xarxa urbana de biblioteques.    
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         9.3.6.1. Consolidar i ampliar la presència de les Biblioteques de Mataró a les xarxes socials  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.6.2. Potenciar la presència de les Biblioteques de Mataró dins la web de cultura  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.6.3. Elaborar el reglament de les Biblioteques de Mataró  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.6.4. Acabar d'implementar el servei d'autopréstec RFID . Segons dotació pressupostària.  12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

         9.3.6.5.  Treballar amb la Fundació Iluro la possible incorporació de la biblioteca popular de 
l'entitat a la xarxa de biblioteques. 

 01/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.3.7. Potenciar el fons documental i arxivístic amb exposicions temporals.      

         9.3.7.1. Consolidar i crear nous centres d'interés a partir de les necessitats i interessos reals 
dels ciutadans 

 12/2015  

 Silvia Sebastian Salvatierra 

    Àmbit: 9.4. Patrimoni arqueològic i natural    

      9.4.2. Potenciar les rutes històriques del Municipi Iluro, Mataró del barroc, Josep Puig i 
Cadafalch i el seu temps.  

   

         9.4.2.1. Redactar un pla de manteniment del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de 
propietat municipal i establir els criteris per a la seva conservació. Promocionar les restes 
arqueològiques i els edificis catalogats de propietat municipal. Inici dels treballs de documentació 
dels béns de propietat municipal (arquitectònics i arqueològics) catalogats. *Proposta del Consell 
de Municipal del Patrimoni Arquitectònic. (Acció 9.4.2.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Mariona Gallifa Rosanas 

 Joaquim García Roselló 

 Lluís Gibert Fortuny 

      9.4.4. Executar els plans directors de patrimoni (torre Llauder i basílica de Santa Maria).    

         9.4.4.1. Executar les campanyes d'excavació arqueològica programades pel 2015, segons 
el projecte de recerca aprovat. 

 12/2015  

 Joaquim García Roselló 

         9.4.4.2. Establir convenis amb les universitats catalanes per efectuar en el jaciment camps  12/2015  
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universitaris de pràctiques d'arqueologia. 

 Joaquim García Roselló 

         9.4.4.3. Redactar la primera memòria bianual d'activitats arqueològiques, segons el projecte 
aprovat 

 12/2015  

 Joaquim García Roselló 

         9.4.4.4. Crear una base de dades documental del jaciment. Pla director Torre LLauder. .   12/2015  

 Joaquim García Roselló 

    Àmbit: 9.5. Festes i cultura popular    

      9.5.1. Potenciar i consolidar un calendari cultural i festiu mataroní.  Festa Major de Tardor 
vinculada a la Festivitat de Sant Simó.  

   

         9.5.1.1. Consolidar la festa "Sant Joan a Mataró" dins el calendari festiu   06/2015  

 Pilar Soler Juhe 

         9.5.1.2.  Seguir potenciant el calendari festiu de la ciutat  12/2015  

 Pilar Soler Juhe 

      9.5.6. Potenciar l'Onze de Setembre, Diada Nacional. Gran Festa Nacional i de ciutat.    

         9.5.6.1.  Consolidar la Fira/Mostra de Cultura Popular, reforçant-ne els Tallers d'activirtats 
de cultura popular. 

 09/2015  

 Pilar Soler Juhe 

    Àmbit: 9.6. Arts plàstiques, escèniques i visuals     

      9.6.2. Cercar l'equilibri entre disciplines artístiques.    

         9.6.2.1. Potenciar els projectes formatius en arts escèniques que fomentin la cohesió social 
des de l'Aula de Teatre.  

 06/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.2.2. Implamentar  el mòdul de grau superior de Tècniques teatrals per a l'actuació en viu 
i en mitjans audiovisuals, la preparació en expressió i comunicació, i la dinamització  

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.2.3. Potenciar i ampliar, segons pressupost, el projecte Tots Dansen com a element de 
cohesió social i divulgador de la dansa contemporània entre els estudiants de secundària de la 
ciutat.  

 06/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.2.4.  Obertura de les activitats del Taller de Gravat  12/2015  
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 Gisel Noè Rodríguez 

         9.6.2.5.  Inici del cicle d'exposicions d'artistes mataronins consolidats  12/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

      9.6.3. Promocionar els/les joves artistes mataronins.    

         9.6.3.1. Estudiar la viabilitat de realitzar un cicle de petit format amb obres d'aquells artistes 
professionals que van formar-se a l'Aula de Teatre en motiu dels trenta anys del centre. Segons 
disponibilitat pressupostària. 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.3.2.  Estudiar la viabilitat per realitzar un muntatge teatral de caràcter semi-professional 
amb alumnes i ex alumnes de l'Aula de Teatre en motiu dels trenta anys del centre. Segons 
disponibilitat pressupostària. 

 01/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.3.3.  Convocatòria pública de beques per a creadors en el marc de MAC  12/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

         9.6.3.4.  Participació en el projecte Hibridacions i Contextos entre les escoles d'Art i 
Superiors de Disseny de Catalunya i els centres d'art del país. 

 12/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

      9.6.5. Impulsar la programació competitiva en arts escèniques.    

         9.6.5.1. Continuar promocionant la representació d'obres de teatre de companyies de 
primera línia de Catalunya. *Proposta del Consell de Cultura 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

      9.6.8. Activar polítiques i activitats de reclam en arts escèniques i arts visuals per a nous 
públics. Prestant especial atenció als joves, vinculant educació i cultura. 

   

         9.6.8.1.  Potenciar les figures dels artistes a través de la introducció del dramaturg als 
centres de secundària dins el marc de la Mostra de Teatre Juvenil. 

 06/2015  

 Esther Merino Tarafa 

 Emili Muñoz Martínez 

         9.6.8.2.  Potenciar la mostra de teatre a primària. Nous centres participants.  01/2015  

 Esther Merino Tarafa 

 Emili Muñoz Martínez 

         9.6.8.3.  Ampliar i consolidar, segons pressupost, el projecte Tots Dansen d'introducció de la  06/2015  
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dansa contemporània als centres de secundària de la ciutat. 

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.8.4.  Estudiar la viabilitat de realitzar un cicle adreçat al públic familiar durant el mes de 
juliol que culmini a Les Santes. Segons disponibilitat pressupostària. 

 01/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.8.5.  Continuar potenciant el Cantània com a model formatiu i de projecte de centre  12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.8.6.  Consolidació del Fet a Mataró  12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.8.7.  Consolidació del projecte comú de l'oferta conjunta al públic familiar: Sortim amb 
família 

 12/2015  

 Esther Merino Tarafa 

         9.6.8.8.  Inciar el projecte eduactiu adreçat a nens i nenes d'educació infantil en el marc del 
M|A|C Mini 

 01/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

         9.6.8.9. Promoure una oferta d'activitats pensades per a les escoles, en que es fomenti l'art 
a les escoles com a inversió en factor humà per la creació de futurs artistes. *Proposta del 
Consell de Cultura 

 12/2015  

 Gisel Noè Rodríguez 

         9.6.8.10.  Promoure la formació musical de qualitat a la tercera edat mitjançant el projecte 
Cantagrans acollit per l'Auditori. 

 03/2015  

 Esther Merino Tarafa 
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Data prevista 
PAM  

 EIX 10: MATARÓ CAPITAL    

    Àmbit: .2. Capital marítima    

      10.2.6. Convertir Mataró en un referent en temes esportius nàutics i lligats al benestar.    

         10.2.6.1. Promoure la realització d'activitats esportives nàutiques de caràcter individual a 
Mataró en el marc de les accions promogudes i impulsades pel Maresme Marítim. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         10.2.6.2.  Promoure la cultura de l'esport al campus universitari TCM.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      10.2.7. Explorar totes les possibilitats d'oferta formativa lligades al mar i la nàutica i 
desenvolupar-les. 

   

         10.2.7.1.  Desplegar el nou grau de logística i negoci marítim  12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

         10.2.7.2.  Implantar el nou postgrau en Turisme Nàutic i de Creuers.  12/2015  

 Montse Vilalta Ferrer 

      10.2.10. Liderar i promoure les accions del clúster de ciutats i ports del Maresme marítim.    

         10.2.10.1. Participar i fomentar la cooperació en totes aquelles iniciatives promogudes per 
institucions i/o agents sectorials. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

    Àmbit: 10.3. Capital de la salut    

      10.3.1. Potenciar l'Escola Superior de Ciències de la Salut ubicada al TCM.    

         10.3.1.1.  Acompanyar i facilitar la inserció laboral de la primera promoció d'infermeria, 
graduada al curs 2013-2014 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

         10.3.1.2. Desplegar els estudis de Ciènces de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE).  12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

         10.3.1.3. Impulsar els cursos de formació gratuïts ADAC per a cuidadors no professionals 
de persones amb discapacitat o dependència. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 
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         10.3.1.4. Estudiar la viabilitat del projecte Clínica Universitària Tecnocampus que presti 
serveis de salut que ajudin a millorar la qualitat de vida de la població del Maresme i que a la 
vegada serveixi com a complement formatiu i de recerca a estudiants i docents de l'Escola 
Superior de Ciències de la Salut Tecnocampus 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Jaume Teodoro Sadurní 

      10.3.2. Treballar per la màxima vinculació de la Fundació TIC-Salut amb la ciutat i 
especialment amb el Consorci Sanitari del Maresme.  

   

         10.3.2.1.  Promoure la participació de projectes conjunts entre Tecnocampus, la Fundació 
TIC Salut i el Consorci Sanitari del Maresme en els àmbits d'especialització comuns. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         10.3.2.2.  Estudiar les possibilitats de col·labroació conjunta en l'àmbit Smart sociosanitari 
en el marc de l'estratègia d'especialització RIS3. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

 Esther Cabrera Torres 

    Àmbit: 10.5. Capital econòmica    

      10.5.4. Crear una Xarxa d'Ambaixadors/res amb personatges significants de la ciutat per 
fomentar la projecció exterior de Mataró.  

   

         10.5.4.1. Posada en funcionament de la Xarxa d'Ambaixadors/res de Mataró.  (Acció 
10.5.4.1. de PAM 2014). 

 12/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

 Josep Maria Torrent Urpí 

      10.5.5. La Festa al Cel com a oportunitat de capitalitzar un esdeveniment reconegut a nivell 
nacional i internacional, amb llarga trajectòria i amb una capacitat molt interessant de generació 
de riquesa al territori, tant per l'elevada captació de visitants com per la promoció de la ciutat 
generada pels impactes comunicatius que se'n deriven. 

   

        10.5.5.1. Organització de la Festa al Cel 2015  10/2015  

 Àngel Remacha Grimal 

 Mireia Ràfols Tomàs 

 Antoni Merino Orejón 

 M. Àngels Briansó Montoro 
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 Jordi Arderiu Camarasa 

 Ana Villaverde Valle 

 Paloma Muñoz García 

 Carlota Dicenta Mira 

 Joan Campmajó Sebastià 

 Ferran Angel García 

 Mateo Sánchez Reyes 

 Aleix Pons Coll 

 Esther Merino Tarafa 

    Àmbit: .6. Capital del coneixement i la innovació    

      10.6.1. Convertir Mataró en una ciutat capdavantera en coneixement, innovació i 
emprenedoria. 

   

         10.6.1.1. Redacció i presentació dels projectes a les convocatòries de finaçament 
vinculades a l'estratègia europea RIS3. *Relacionat amb una proposta del Consell Municipal de 
Promoció Econòmica 

 06/2015  

 Mireia Ràfols Tomàs 

 Jordi Arderiu Camarasa 

         10.6.1.2.  Elaborar un Pla de Recerca i Innovació que impulsi la recerca a Tecnocampus.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         10.6.1.3. Facilitar i promoure la presentació de projectes de recerca en convocatòries de 
subvencions de concurrència competitiva tant d'àmbit nacional i internacional. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         10.6.1.4.  Impulsar l'activitat dels grups de recerca de Tecnocampus.  12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 

         10.6.1.5. Promoure les acreditacions per les agències de qualitat competents entre el 
personal docent i investigador de Tecnocampus.  

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

 Marcos Faúndez Zanuy 

      10.6.2. Fomentar la transferència tecnològica entre les universitats.    

         10.6.2.1.  Posar en valor els grups de recerca i de transferència de coneixement de 
Tecnocampus 

 12/2015  
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 Marcos Faúndez Zanuy 

 Jaume Teodoro Sadurní 

      10.6.3. Promoure la participació activa de les organitzacions empresarials en la confecció, el 
disseny i el posterior control dels plans d'estudi. 

   

         10.6.3.1. Activar els Consells Assessors de TCM.  12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

      10.6.5. Internacionalitzar la universitat i promoure la cultura de la mobilitat dels estudiants dins 
de la universitat, garantint el coneixement i l'ús oral i escrit de la llengua anglesa i d'altres 
llengües. 

   

         10.6.5.1.  Establir convenis amb universitats i centres universitaris internacionals que tinguin 
les mateixes finalitats que TCM. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

         10.6.5.2.  Realització de jornades internacionals en els àmbits d'especialització de 
Tecnocampus. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

         10.6.5.3.  Activar estudis amb "Internationalization at home": itinerari en anglès, professors 
visitants, companys estrangers de curs i carrera, study abroad a TCM, SummerSchool, etc. 

 12/2015  

 Esther Cabrera Torres 

 Montse Vilalta Ferrer 

 Marcos Faúndez Zanuy 

      10.6.6. Incrementar la visibilitat internacional en recerca i establir indicadors per mesurar la 
qualitat de la internacionalització en les àrees prioritàries de recerca. 

   

         10.6.6.1. Potenciar les accions internacionals dels grups de recerca i transferència de 
coneixement. 

 12/2015  

 Marcos Faúndez Zanuy 
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 Léonard Janer Garcia 

      10.6.7. Establir un diàleg permanent i continu entre el TCM i els centres de Secundària de 
Mataró i el Maresme. 

   

         10.6.7.1.  Executar el programa de cultura emprenedora "Aprendre a Emprendre" amb els 
centres de secundària que ho sol·licitin. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         10.6.7.2.  Executar el programa EME als centres d'educació primària.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      10.6.8. Col·laborar en els programes d'incorporació laboral dels nous graduats i donar suport 
a les borses de treball de la universitat i les beques de treball en pràctiques. **Relacionat amb 
una proposta del Consell Municipal de Joventut 

   

         10.6.8.1.  Potenciar la borsa de treball de TCM.  12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

         10.6.8.2.  Impulsar la xarxa Alumni per la inserció laboral dels graduats i graduades dels 
estudis universitaris de Tecnocampus. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 

      10.6.9. Posicionar Mataró a la xarxa d'internet per vendre Mataró com a ciutat amb les 
condicions idònies per a la implantació d'activitats econòmiques innovadores. 

   

         10.6.9.1.  Dinamitzar la plataforma web "Invest in Mataró" amb l'objectiu de vendre Mataró 
com a ciutat amb les competències idònies per a la implantació d'activitats econòmiques 
innovadores. 

 12/2015  

 Jaume Teodoro Sadurní 
 

 


