ACORD DE GOVERN A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PEL MANDAT 2007-2011,
ENTRE EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, LA COALICIÓ ICVEUiA, I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA.

1.- BASES DE L’ACORD:
Els sotasignants, en nom de l’Agrupació de Mataró del Partit dels Socialistes de
Catalunya, l’Assemblea local d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa i la Secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya, degudament
representats, hem analitzat conjuntament els resultats de les eleccions municipals del
27 de maig de 2007 i hem arribat a l’ACORD sobre el següents bases:
1.- Els resultats electorals de les passades eleccions expressen la voluntat
majoritària de la ciutadania de que Mataró sigui governada per un govern
d’esquerres, catalanista i amb capacitat per transformar la nostra ciutat cap a
un model que avanci en el progrés econòmic i social. Malgrat això, el resultat
electoral s’ha de llegir des de l’autocrítica degut a l’elevat nombre de vots en
blanc i l’important augment de l’abstenció que ens ha de plantejar algunes
mesures lligades a la proximitat, la comunicació i la participació de les i els
mataronins, per mirar de corregir-ho.
2.- Les forces d’ esquerres que representem som la garantia perquè l’esperit de
la política local i els serveis als ciutadans i ciutadanes, que aquest Ajuntament
ha de donar, fomentin la igualtat d’oportunitats, la cohesió social i la
consolidació d’uns valors que facin front a l’individualisme creixent i als reptes
derivats de la globalització. La constitució del govern progressista i d’esquerres,
no és sols una suma matemàtica, sinó una aposta pel futur de la ciutat, fidel a
la seva gent i a un projecte de país.
3.- Aquest Govern apostarà per les decisions col·legiades i el consens amb la
resta de forces polítiques representades al consistori, sempre que sigui
possible i pel diàleg constant amb la ciutadania.
4.- Per portar endavant un bon desenvolupament de la gestió del Govern, les
tres forces polítiques signants considerem la necessitat de modernitzar
l’Ajuntament per tal d’incorporar les reformes necessàries als nous temps, i així
ens permeti poder afrontar amb millors condicions el reptes que ens planteja la
ciutadania.
5.- Els programes electorals de les tres forces polítiques són la base sobre la
que es desenvolupa l’Acord de Govern i sobre la que es determinen les
responsabilitats polítiques de cada un dels membres del Govern, basant-nos en
la corresponsabilitat política de les accions, la gestió i el resultat del treball.

2.- PRIORITATS DEL PROGRAMA DE GOVERN:
Les tres forces polítiques que conformarem el Govern defensem un model de ciutat
basat en l’equilibri territorial, la cohesió social i el progrés econòmic. Volem impulsar
un model de ciutat mediterrània, compacta, equilibrada i sostenible on es garanteixin
els serveis a les persones que fomentin la cohesió social, l’habitatge i el treball, així
com l’accés a l’espai públic de qualitat. Volem una ciutat que lideri la comarca i

exerceixi la seva condició de capital creant sinèrgies amb altres municipis del nostre
entorn més immediat i dins el context metropolità i de país.
Les prioritats fonamentals de Govern pel mandat 2007-2011 seran:
!
!
!
!
!
!
!

L’habitatge digne a l’abast de tothom que cal atendre com un dret de
ciutadania.
L’urbanisme sostenible que ens permeti comptar amb un model de ciutat
compacta, cohesionada i equilibrada territorialment.
L’espai públic i la seguretat com a garantia de convivència i bon civisme
a la ciutat.
La visió estratègica i el desenvolupament econòmic de la ciutat per
impulsar la promoció de la ciutat a l’exterior i el seu reconeixement.
La integració i el respecte mutu entre persones, a través dels valors de la
ciutadania i de la pròpia identitat de la societat acollidora.
El benestar social de totes i tots els ciutadans en especial dels més
desfavorits, en una ciutat integradora i inclusiva.
L’educació com a element central de la cohesió social i la cultura, com a
eix vertebrador de la societat i com a un dels motors de la promoció de la
ciutat.

A. LA CIUTAT PENSADA PER LES PERSONES
La millora constant de la qualitat de vida de la ciutadania serà un eix fonamental de la
nostra acció de govern per així garantir la cohesió social i la convivència.
A.1.- QUALITAT DE VIDA I CONVIVÈNCIA A L’ESPAI PÚBLIC
1. L’EDUCACIÓ.
Defensarem l’educació com un dret de ciutadania, com un dret desenvolupat al llarg de
totes les etapes de la vida i cabdal en el desenvolupament humà, cultural i social dels i
les ciutadanes, dins l’acord marc del Pacte Nacional de l’Educació.
1. Convertirem l’Institut Municipal d’Educació Secundària (IES) Miquel Biada en un
centre integrat de formació professional, en un institut de referència en el territori,
basat en nous estudis que han de respondre a l’estratègia de desenvolupament
econòmic de la ciutat i ampliar les seves instal·lacions dins l’actual EUPMT. També
impulsarem l’esperit emprenedor, donant-li així valor afegit als estudis actuals.
2. Impulsarem el paper de Mataró com a ciutat universitària dins el projecte del Parc
Tecnocampus amb l’EUM i l’EUPMT unificades, potenciant els estudis de qualitat,
internacionals i relacionats amb el nostre model econòmic.
3. Ampliarem les polítiques educatives orientades a garantir la cohesió social i la
promoció personal, social i escolar de tothom. (Pla de xoc per a la promoció
escolar, acompanyament a l’escolaritat obligatòria, acompanyament a l’alumnat
que acaba l’ESO i revisió i ampliació del sistema de beques i ajuts)
4. Establirem un acord amb la Generalitat de Catalunya per tal de cercar una solució
definitiva a la ubicació i a les instal·lacions de l’Escola d’educació especial Arboç
de la Fundació Maresme amb l’objectiu de crear un nou centre al sector de
Vallveric.
5. Planificarem una escola de música municipal que oferirà formació musical a
infants, joves i adults.
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6. Realitzarem un Pla local del temps de lleure amb la implicació i participació de les
diferents entitats que es dediquen a l'educació en el lleure, potenciant les activitats
que combinin educació, lleure i cultura.
7. Farem arribar a tots els joves que els necessitin els programes de garantia social
amb la finalitat de proporcionar-los una formació bàsica i professionalitzadora que
els permeti incorporar-se a la vida activa i/o, si s'escau, continuar els seus estudis
en la formació professional.
8. Disposarem de protocols d’actuació que permetin la integració dels nouvinguts en
els centres educatius de forma eficaç i eficient, amb una incidència especial als
estudiants adolescents i a aquells que s’incorporen al llarg del curs.
9. Potenciarem el Pla educatiu d’entorn i l’estendrem progressivament a la resta de la
ciutat.
10. Desenvoluparem el Pla local del català: programes i accions pel foment de l’ús i la
millora de la llengua catalana en tots els àmbits d’actuació, posant els recursos
necessaris, i fent especial èmfasi en la llengua com a element d’integració de
tothom entre els nouvinguts i garantint, de manera especial, l’ús institucional del
català.
11. Elaborarem el Pla local d’educació permanent per tal d’inventariar i coordinar tots
els recursos educatius per a persones adultes que existeixen al municipi, tant de la
Generalitat com municipals o de la iniciativa social.
Pel què fa als equipaments educatius:
12. Realitzarem conjuntament amb la Generalitat de Catalunya una diagnosi de l’estat de
les instal·lacions de tots els centres educatius públics de la ciutat per conèixer de
primera mà, en quin estat es troben totes les seves instal·lacions, per després
redactar un Pla de Reforma i Millora dels Centres Escolars que estableixi un pla
d’inversions a 8 anys.
13. Construirem tres escoles bressol més a Mataró. Una, al barri de Cerdanyola (Av.
Ramon Berenguer III, antic solar dels Bombers), l’altra a Figuera Major integrada
en la construcció del nou centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Maria Mercè
Marçal i la tercera al nord de Cerdanyola. Estudiarem el projecte d’ampliació de
l’escola bressol de la Llàntia, i estudiarem i planificarem 2 escoles bressol més: a la
Porta Laietana i al Centre.
14. Estudiarem la transformació del parvulari de l’Escola Germanes Bertomeu en una
escola bressol quan aquesta escola tingui unes noves instal·lacions construïdes.
15. Construirem tres nous centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP): un a Figuera
Major, un altre a Cal Collut i a Cirera (actual zona industrial). I planificarem i
projectarem dos més: un al costat de l’antic Escorxador i l’altre al Carrer Lepanto.
16. Projectarem dos nous Institut d’Educació Secundària (IES), un a Rocafonda (Rda.
Pintor Estrany), i un altre al Sorrall.
17. Planificarem una escola d’adults a l’edifici d’equipament del C/Sant Cugat, així com
l’Escola d’adults de Can Marfà a l’antiga escola Anxaneta, i ampliarem l’Escola
d’adults Els Tarongers a Cerdanyola. Així mateix, estudiarem el trasllat de l’escola
d’adults de Can Noè ubicada a Rocafonda.
18. Construirem un equipament d’ús formatiu a la cruïlla del carrer de les Tres Roques
amb la plaça del Canigó.
2. L’HABITATGE
El dret a l’habitatge és un dels grans reptes actuals i un dels problemes que més
solucions exigeixen els i les ciutadanes. Per això treballarem, conjuntament amb altres
administracions amb l’objectiu de desenvolupar les accions del Pla local de l’Habitatge.
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1. Desenvoluparem el Pla local de l’Habitatge, complint terminis i portant a terme les
accions prioritzades el en mateix.
2. Dotarem de recursos econòmics i tècnics la regidoria d’habitatge per garantir el
compliment de les accions en aquest àmbit.
3. Dotarem el servei d’habitatge recursos suficients per adquirir un mínim de 100
habitatges usats en els barris consolidats i adreçar-los a col·lectius específics amb
dificultats econòmiques, per així, generar noves dinàmiques en aquests barris.
4. Habitatge protegit:
4.1. Posarem les condicions perquè s’iniciï la construcció d’un mínim de 1300
habitatges de promoció pública en venda o lloguer en els nous sectors
d’urbanització.
4.2. Implementarem solucions innovadores que facilitin la consecució d’un parc
públic d’habitatges a un menor cost i d’una manera ràpida i sostenible.
5. Rehabilitació.
5.1. Aprovarem una ordenança per a la rehabilitació d’habitatges i regularem la
posada en el mercat d’habitatge desocupat.
5.2. Incrementarem els recursos per a la rehabilitació d’edificis, façanes i la
instal·lació d’ascensors en barris ja consolidats, a través de fórmules
accessibles per a les comunitats de veïns.
6. Mediació. Potenciarem la borsa de lloguer com a eina de mediació entre la oferta i
la demanda a la ciutat, afavorint la gestió de subvencions i ajuts per a l’habitatge.
7. Potenciarem la col·laboració entre la gent gran que viu sola i la gent jove que no
pot adquirir o llogar un habitatge, creant així una recíproca relació entre ells i
augmentant els llaços entre generacions.
8. Incrementarem anualment el Patrimoni Municipal del Sòl amb un 10% de la
inversió pública municipal.
9. Establirem convenis de col·laboració amb entitats sense afany de lucre,
cooperatives i entitats del tercer sector per a la construcció d’habitatges amb preu
de protecció pública allà on sigui factible.
10. Impulsarem la creació d’un consorci d’habitatge amb els municipis del sistema urbà
de la Riera d’Argentona.
3. LA SALUT
1. Ampliarem l’Hospital de Mataró amb 52 llits nous, resultant un total de 393 llits.
2. Posarem en marxa el nou Cap de la Llàntia-Via Europa
3. Ampliarem el CAP de Cirera-Molins i el CAP del Camí del Mig conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya.
4. Construirem un nou equipament sanitari a la Ronda Prim que albergarà l’actual
CAP de la Riera i l’existent a la Ronda Prim, així com el Centre d’atenció a la Dona.
També construirem un nou CAP a la zona del Front de Mar.
5. Construirem una nova àrea bàsica de salut mental, l’hospital de dia per a adults i
joves, i el centre d’atenció a les drogodependències; i l’equipament social i sanitari
per a malalts mentals de la Llar Cabanelles, treballant conjuntament amb la
Generalitat de Catalunya
6. Crearem els serveis d’urgència d’atenció primària a l’equipament sanitari del Camí
del Mig.
7. Potenciarem l’Agència de Salut Pública, consolidant els programes de protecció de
la salut i prioritzant els programes de prevenció i promoció de la salut que afecten
a tota la població.
8. Enfortirem el Govern Territorial de Salut, creat aquest mandat, essent el govern
conjunt de la salut entre la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments del territori.
9. Crearem un nou centre integral d’atenció als animals domèstics, realitzant més
pedagogia per aconseguir més adopcions.
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10. Potenciarem i desenvoluparem la Llei d’anàlisis de riscos i control de punts crítics,
reforçant la inspecció.
4. LA SEGURETAT I EL CIVISME
1. Desenvoluparem el Pla del Civisme: realitzarem campanyes de civisme per
sensibilitzar la població en el respecte a la pròpia ciutat i als seus ciutadans/es,
potenciant les mesures alternatives que s’estableixen a l’ordenança de Civisme.
2. Implicarem als veïns i veïnes en la cura de l’espai públic dels barris a través del
treball comunitari, amb el protagonisme de les entitats ciutadanes.
3. Continuarem potenciant la figura del Defensor del Ciutadà i la dotarem de més
recursos.
4. Desenvoluparem programes de mediació ciutadana i de resolució de conflictes per
afavorir la convivència quotidiana.
5. Coordinarem, enfortirem i homogeneïtzarem les diferents accions d’inspecció en
les activitats econòmiques, sanitàries, ambientals, antenes, etc... per millorar el
compliment de l’aplicació de les diferents normatives.
6. Portarem a terme formació per a l’autoprotecció (incendis, robatoris...) a les
comunitats de veïns.
7. Estudiarem mesures per compatibilitzar l’oci nocturn i el descans dels veïns.
8. Dotarem la ciutat de cartelleres per tal que aparegui informació ciutadana i dotarem
espais per als grafits. Desenvoluparem el Pla estratègic de la policia complint
terminis i portant a terme les accions prioritzades en el mateix.
9. Incrementarem els districtes policials de la “policia de barri”, cobrint el 100% de la
ciutat durant tot l’any.
10. Incrementarem els tràmits policials i administratius que es poden fer a través
d’Internet, estenent-los als centres cívics, per així millorar la qualitat del servei.
11. Millorarem la dotació d’infraestructures en el marc d’un Pla de Seguretat Vial que
inclogui mesures d’educació vial i de millora del trànsit.
A.2.- LA COHESIÓ, EL DIÀLEG I LA INTEGRACIÓ
1. LES PERSONES DEPENDENTS
Hem de garantir el suport a les persones en aquestes situacions per tal que assoleixin
la qualitat de vida que els hi pertoca com a ciutadans i ciutadanes.
1. Demanarem a la Generalitat de Catalunya la dotació econòmica necessària per a
desenvolupar amb qualitat la Llei de la Dependència i posarem tots els mitjans
necessaris per concretar-ne la seva aplicació a Mataró i respondre a les nostres
obligacions amb un augment de recursos i de personal..
2. Ampliarem la cartera de Serveis d’Atenció Domiciliària com a pilar de les polítiques
socials ja siguin des dels programes de suport personal (ajuts personals,
acompanyaments, ajuts psicològics i cura personal) com des dels programes de
suport a les tasques domèstiques (neteja de la llar, bugaderia, compres i menjars a
domicilis, parament de la llar i arranjaments) i incorporem un nou paquet de serveis
d’atenció Socioeducatiu, orientat a satisfer les necessitats d’adults i famílies amb
necessitats de suport social.
3. Ampliarem i millorarem els serveis d’Atenció Social: centre de promoció social,
centre obert, menjadors socials i centre d’acollida.
4. Reforçarem la Finestra Única de serveis i prestacions socials d’Atenció Primària
vinculats al territori per donar una adequada atenció i orientació per la inserció de
persones i grups vulnerables o en situació d’exclusió. I treballarem amb Itineraris
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Personalitzats per poder donar una resposta més eficient a la persona o família
amb risc d’exclusió.
Construirem una nova promoció d’habitatges socials al carrer Núñez i Balboa per a
persones amb discapacitat i planificarem noves promocions.
Portarem a terme accions i programes que garanteixin la resposta i atenció a les
persones en situació de dependència, donant-los cobertura econòmica i
instrumental.
Reforçarem els equips d’atenció social primària per a la detecció, diagnòstic,
seguiment de casos i assignació de recursos adients per a les persones
dependents.
Estendrem el servei de teleassistència a les persones amb una discapacitat major
del 65% i que ho sol·licitin.
Aprovarem i desenvoluparem el Pla d’Accessibilitat Universal que estem realitzant
conjuntament amb la Diputació de Barcelona.

2. LA GENT GRAN
La gent gran és avui dia un col·lectiu que creix degut a la major longevitat de la
població, i aquest fet genera noves demandes i necessitats que hem de resoldre per
tal de garantir la seva qualitat de vida.
1. Crearem una regidoria de la gent gran amb recursos econòmics i tècnics
específics.
2. Potenciarem l’agència d’atenció a la gent gran i persones amb dependències amb
nous serveis adequats a les noves situacions, passant d’una cobertura dels serveis
d’atenció domiciliària per als majors de 65 anys del 7% al 12%
3. Generarem una potent xarxa local de casals de la Gent Gran, com a espais de
dinamització i convivència amb plans específics.
3.1. Traslladarem dos casals d’avis: el de l’Havana a la fàbrica Martorell i Batlle del
Camí Ral, i el de la Llàntia a la Masia de Ca l’Isidre.
3.2. Ampliarem dos més: el del Parc Central i el de Cirera-Molins.
3.3. Construirem tres nous casals: un al Palau-Escorxador (entorn Can Gassol),
l’altre a la Casa Miralles de Cerdanyola i el darrer als baixos del carrer
Carlemany.
3.4. Posarem en marxa 2 nous menjadors per a la gent gran a la ciutat: un al Casal
d’avis del Parc i l’altre al casal d’avis del Pla d’en Boet.
4. Acabarem l’edifici d’equipament del carrer Carlemany que comptarà amb 14 places
més de dia adreçades a la gent gran i posarem en marxa, un casal de la gent gran,
un nou centre de dia per a persones amb alzheimer i malalties similars als seus
baixos. I planificarem més promocions d’habitatges assistits.
5. Demanarem a la Generalitat de Catalunya la creació de més places de residència
per aquelles persones que necessitin aquest servei.
6. Realitzarem un pla de dinamització cultural i social adreçats a la gent gran que
fomenti la convivència i la participació en la vida social.
7. Estendrem el servei de telealarmes a totes les persones majors de 65 anys que
visquin soles i que ho sol·licitin.
8. Augmentarem els recursos que destinem a l’arranjament i a l’adequació de les llars
de les persones grans i amb dependències, per tal d’afavorir la seva autonomia i
millorar la qualitat de vida en els seus domicilis.
9. Aprovarem els protocols per atendre els maltractaments de la gent gran.
3. LES FAMÍLIES I ELS INFANTS
La societat ha experimentat molts canvis en els darrers anys generant noves formes
de relació i, per tant, nous models familiars que cal atendre des dels municipis.
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1. Sumarem i optimitzarem tots els recursos adreçats a la infància i la família, creant
serveis integrals d’atenció i orientació familiar.
2. Crearem l’escola de pares i mares com a centres de formació per tal que les
persones que hagin d’assumir la responsabilitat d’educar els seus fills i filles, ho
facin amb més recursos i coneixements, tot donant suport a les ja existents.
3. Sensibilitzarem a la població en les diferents formes d’estructura familiar existent
en l’actualitat, així com en els drets dels infants.
4. Crearem 2 nous espais familiars per donar suport als infants de 0 a 3 i a les seves
famílies, un a la zona est i l’altre a la zona oest de la ciutat.
5. Crearem 2 nous centres oberts infantils a la ciutat, un a la zona nord-est i l’altre a
la nord-oest.
6. Crearem 300 noves places per a activitats de lleure.
7. Ampliarem el conveni de col·laboració de l’Ajuntament amb el Centre de
desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) en el marc del programa de
detecció de dificultats del desenvolupament de nens i nenes de les escoles bressol
i d’assessorament a les educadores.
8. Establirem conveni amb la Generalitat de Catalunya per crear la borsa de lloguer
d’habitatges per a la inclusió social.
9. Ampliarem els recursos d’acció socioeducativa de carrer amb l’objectiu de potenciar
l’espai públic com un espai educatiu.
10. Ampliarem els serveis als centres educatius per donar un suport socioeducatiu
integral d’infants i joves amb necessitats d’atenció social.
4. LA JOVENTUT
Hem d’entendre la joventut com una etapa plena de la vida a la que cal donar resposta
per tal que els joves puguin ser autònoms i es puguin emancipar amb les millors
condicions.
1. Traslladarem i ampliarem el casal de joves actual per convertir-lo en un nou centre
d’assessorament i recursos que afavoreixi la emancipació (formació, treball,
habitatge) i l’autonomia personal dels i les joves.
2. Crearem dos nous espais joves a la ciutat adreçats als adolescents de 12 a 16
anys: un al Centre i un al Pla d’en Boet, tal i com estableix el Pla jove 2004-2008. I
també ampliarem l’actual espai jove de Cerdanyola (a l’illa dels entorns dels
Bombers) amb més serveis i projectes de lleure i cultura.
3. Potenciarem l’oferta d’habitatges en règim de lloguer a través de la Borsa de
Lloguer Jove.
4. Adequarem i actualitzarem l’oferta d’aules d’estudi i ampliarem els horaris de les
mateixes, especialment en èpoques d’exàmens, promovent també l’estudi a
distància a través de la presència d’ordinadors en equipaments públics.
5. Crearem una borsa d’estudis assistits i reforç escolar.
6. Crearem, juntament amb les entitats i els instituts d’educació secundària (IES), una
oferta de cultura, oci i lleure suficientment plural destinada als i les adolescents
d’acord amb les tendències actuals.
7. Impulsarem els canals existents de participació i comunicació entre els i les joves
(consell de joventut, web, MataróRàdio) i en crearem de nous: impulsarem terme
un programa juvenil en el nou canal de Televisió Digital Terrestre i farem que els
serveis destinats als i les joves siguin accessibles a través del propi web de
l’Ajuntament, editant una guia jove a la xarxa.
8. Crearem i treballarem programes d’intercanvi d’experiències i coneixements
nacionals i internacionals entre la gent jove.
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5. LES DONES
Hem de millorar la qualitat de vida de la ciutadania i de les dones per tal que exerceixin
aquesta ciutadania des de la igualtat d’oportunitats.
1. Dotarem de recursos econòmics i tècnics suficients la regidoria de la dona.
2. Ampliarem el Centre d’Informació i Recursos Integrals de la Dona a Rocafonda
com a nucli de totes les polítiques adreçades a les dones (serveis formatius,
sanitaris, laborals, atenció personalitzada...)
3. Ampliarem l’actual Consell d’Igualtat d’Oportunitats en el Consell de Dones amb
representants de tots els agents socials de la ciutat (associacions empresarials,
sindicats, àmbit educatiu, sanitari, jurídic, esportiu, etc).
4. Realitzarem campanyes d’informació, sensibilització vers la igualtat de gènere i
vers la violència masclista, i donarem un nou impuls al Protocol contra la violència
vers les dones, assolint més coordinació entre els serveis i un seguiment més
estricte de les actuacions que es porten a terme.
6. LA IMMIGRACIÓ
1. Reeditarem el Pacte per a la Nova Ciutadania i elaborarem un nou Pla d’actuació,
en consens amb les entitats ciutadanes.
2. Crearem un òrgan de coordinació entre les diferents àrees de Govern per a les
polítiques d’immigració.
3. Desenvoluparem el Pla d'Acollida i Integració aprovat i adaptar-lo al que farà la
Generalitat de Catalunya per garantir el seguiment personalitzat de la integració
dels immigrants.
4. Augmentarem els cursos de català per a nouvinguts: més horaris, parelles
lingüístiques.
5. Mantindrem els programes d’actuació per evitar la concentració d’alumnes de
procedència estrangera i per garantir l’escolarització obligatòria de tots els infants,
especialment de les noies.
6. Promourem nous programes per a la inserció socio-laboral dels joves immigrants
entre 16 i 18 anys en el marc de les polítiques d’ocupació.
7. Reforçarem la mediació intercultural a través d’un únic servei municipal de
Mediació, i millorarem el servei de traducció i interpretació.
8. Impulsarem els programes de promoció esportiva com a eina d’integració i cohesió
social.
9. Mantindrem el Pla contra els Amuntegaments per evitar l'excessiva concentració
de persones en habitatges de la ciutat mitjançant el reforç de la inspecció
municipal.
10. Reforçarem les campanyes de control d’activitats econòmiques per a la prevenció
de l’explotació laboral i per a la correcta obtenció de la llicència, sense
discriminació d’origen.
11. Potenciarem el centre d’atenció a l’immigrant
A.3. LA CULTURA I L’ESPORT PER A TOTHOM
1. LA CULTURA
La cultura és un dret de tot ciutadà i ciutadana necessari per fomentar la igualtat
d’oportunitats i la cohesió social, desenvolupar l’esperit crític i millorar la seva formació
i sensibilitat.
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1. Incorporarem, en els espais públics més emblemàtics que s’urbanitzin o
reurbanitzin, un element artístic de referència (escultura, mural...) per tal de
potenciar l’art a la ciutat.
2. Crearem la Mostra “Art de Mataró” que, a partir del Fons d’Art, s’exposi arreu del
país, així com als equipaments i dependències municipals, per tal que es puguin
conèixer i omplin d’art els espais quotidians.
3. Crearem una tarja cultural amb informació, facilitats, descomptes i serveis
concertant-lo amb empreses i altres municipis de la comarca.
4. Desenvoluparem un Pla de finançament i inversions de les activitats i els
equipaments culturals que inclogui la possibilitat de capital privat i de mecenatge.
5. Crearem espais d’agenda cultural i ciutadana en els mitjans audiovisuals
municipals.
6. Potenciarem el cinema en català
7. Crearem recorreguts i itineraris històrics i naturals que donin a conèixer el nostre
patrimoni.
8. Realitzarem un pla pel foment de la lectura.
9. Impulsarem mesures de centralitat cultural en els centres cívics i biblioteques, i
generarem nous espais culturals en els barris amb projectes singulars de ciutat.
10. Consolidarem un calendari festiu únic i de ciutat que integri a totes les festes de
barri i que tingui com a moment culminant les festes de Les Santes.
11. Ampliarem els horaris de les biblioteques.
Dins el Pla d’Equipaments Culturals:
12. Transformarem Can Marfà en el gran museu singular de la història i la
industrialització de la ciutat.
13. Finalitzarem la rehabilitació de la Nau Gaudí, per tal de poder-la convertir en un
equipament de la ciutat i en espai de visita, aprofitant el seu perfil patrimonial i
turístic.
14. Rehabilitarem l’edifici de Can Serra.
15. Construirem la segona gran Biblioteca de la ciutat a l'Escorxador.
16. Planificarem l’ampliació de la biblioteca Pompeu Fabra i la construcció la tercera
biblioteca de la ciutat.
17. Planificarem el nou teatre i la seva ubicació.
18. Construirem un nou equipament, a l’antiga fàbrica de Can Gassol, com a centre de
creació de les arts escèniques.
19. Impulsarem, de forma concertada, amb les entitats titulars, la reforma de la Sala
Cabañes, el Foment i el Casal l’Aliança.
20. Liderarem el Pla director del BCIN de la basílica de Santa Maria de Mataró, així
com l’orgue de Santa Maria i executarem el BCIN de la Vil·la Romana de Torre
Llauder.
21. Destinarem la Torre Palauet, ubicada al barri de Cerdanyola, per a usos culturals.
2. L’ESPORT
L’esport és una eina fonamental per l’educació, la integració i la cohesió social, alhora
que també ho és per la salut i el benestar, sense oblidar la important tasca que fa com
a mitjà per a la implicació de moltes persones en la vida social, promovent l’exercici de
la ciutadania.
1. Col·laborarem amb les escoles i els clubs esportius en la creació d’escoles
d’iniciació esportiva i de qualitat, per tal de potenciar l’esport base.
2. Crearem un programa de formació continuada en matèria esportiva en tot els
àmbits de l’esport: gestió entitats, formació de monitoratge, formació professional
en matèria esportiva, ...
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3. Crearem clubs esportius amb les entitats que treballen amb la població
discapacitada.
4. Desenvoluparem els acords relatius al Pacte pel Futbol aprovat i també el Pla de
manteniment i inversions 2007-2011 aprovat arran de l’auditoria d’instal·lacions
municipals.
5. Fomentarem la creació d’associacions esportives escolars com a gestores i
planificadores de l’activitat esportiva dins l’escola i potenciarem la figura del
Dinamitzador Escolar.
6. Crearem nous espais i oportunitats per a l’esport de lleure i de salut: el circuit del
nou front marítim (6 quilometres de circuit), així com caminades i rutes en bicicleta
per la serralada litoral i posant mobiliari urbà de tipus esportiu en l’espai públic.
7. Potenciarem l’esport nàutic, treballant amb els clubs d’esports nàutics de la ciutat
per a reforçar els seus projectes esportius i oferir-los als ciutadans i ciutadanes de
Mataró per acostar-los el mar, i utilitzarem la base nàutica municipal com
equipament al servei dels clubs i la ciutat.
8. Potenciarem la informació i l’assessorament a l’esportista.
9. Portarem a terme un pla d’esponsorització de l’esport.
Pel què fa als equipaments esportius:
10. Construirem els nous equipaments a la zona nord de la ciutat: tres camps de
futbol, nou estadi d’atletisme i camp d’hoquei herba.
11. Construirem una nova zona esportiva a Cerdanyola amb dos camps de futbol de
gespa artificial i un pavelló esportiu, creant així un nou potent espai esportiu a la
ciutat.
12. Construirem el nou camp de futbol-7 de Cirera al costat del pavelló Teresa Maria
Roca i Vallmajor.
13. Planificarem una nova pista esportiva per a la pràctica del hoquei, a la zona
esportiva de Cirera.
14. Posarem en marxa el nou pavelló (amb pista poliesportiva i sala annexa) ubicat al
carrer Euskadi.
15. Posarem en marxa la nova pista poliesportiva de la Llàntia
16. Projectarem el nou pavelló de bàsquet, Josep Mora, sumant-li un equipament
esportiu lligat al lleure i condicionarem aquest equipament per a la realització de
concerts de gran format en recinte tancat.

B. LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
B.1. L’EQUILIBRI TERRITORIAL
1.- Impulsarem la participació i el debat urbanístic en els Consells Territorials i el nou
Consell Municipal d’Urbanisme per tal de donar resposta als nous reptes territorials de
Mataró i ho farem sota aquests criteris:
!

!

Reforçar el model territorial del Pla General d’Ordenació de 1996 i els límits de
sòl urbanitzable on es dibuixava la ciutat concebuda a partir de tres terços:
l’urbà, el forestal i l’agrícola i que s’ha convertit en un element central del
sentiment de pertinença de la ciutadania.
Garantir la contenció del creixement urbanístic. Evitant nous usos residencials
per sobre de l’autopista; que afavoreixi la mobilitat sostenible, fent una aposta
clara per la reactivació del Pla especial de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix;
millorant la protecció i conservació dels espais forestals d’interès natural del
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!
!
!
!

!

municipi i dels espais lliures que integren l’anella verda de la ciutat; i preservant
i recuperant el front marítim
Dotar la ciutat d’un parc d’habitatge públic que doni resposta a les necessitats
socials d’habitatge.
Obtenir el mapa d’equipaments i serveis de la ciutat que l’estructuri i creï
centralitats.
Potenciar el millor aprofitament del sòl urbà i urbanitzable ja existent.
Facilitar la regeneració del teixit productiu de la ciutat, garantint el manteniment
d’activitats industrials i terciàries i facilitant la implantació de noves activitats
productives vinculades a les noves tecnologies, a la recerca, a la comunicació,
a la formació, i als serveis d’alt valor afegit, tot ajudant a la reconversió i millora
de la indústria tradicional.
Treballar activament per consensuar el Pla Director urbanístic del sistema urbà
de l’entorn de Mataró – àmbit de la Riera d’Argentona -, en el marc del nou Pla
Territorial Parcial de la Regió metropolitana de Barcelona que fixi límits als
potencials de creixement demogràfic i d’edificació i que articuli correctament les
relacions del Maresme amb la conurbació Barcelonina.

2.- Avançarem en el debat i en la generació de consensos en relació a la planificació
de:
!

!

!
!
!
!
!
!
!

El sector del Camp municipal d’esports de Mataró, per aconseguir més zones
verdes, equipaments per a la ciutat lligats a la cultura i la joventut, i habitatges
amb preu de protecció pública. D’aquesta manera, volem aconseguir que
aquest espai sigui un nucli important que fa de nexe d’unió entre l’Eix La Riera i
els barris del nord.
Els entorns de l’Hospital de Mataró, per aconseguir una nova zona esportiva
per a la ciutat, dotada de camps de futbol, un nou camp d’hoquei herba i un
estadi d’atletisme. A més, de generar també zones verdes i sostre terciari per a
activitats econòmiques.
Els Turons, per assolir més sòl per a la indústria i aquelles afectades per un
trasllat.
La Piscina municipal – Velòdrom, per transformar i modernitzar aquesta àrea
d’equipaments amb nous equipaments i serveis per a les persones.
L’Eix La Riera, per recuperar el pes que antigament tenia com a eix cultural i
comercial amb aparcaments al subsòl, creant un gran pol d’atractivitat al centre
de la ciutat.
El Turó de Cerdanyola i els seus entorns, per reforçar el seu caràcter natural tot
buscant la interconnexió amb el sistema de la Riera d’Argentona i l’àmbit
forestal de la Serralada litoral.
L’actuació paisatgística de la Riera d’Argentona, convertint-la en un parc fluvial
lineal i de millora de la mobilitat peatonal.
La consolidació de la Riera de Sant Simó, en un corredor verd amb un doble
paper de frontera del sòl urbanitzable i de frontissa entre la ciutat i les Cinc
Sènies.
El Pla d’Equipaments de la ciutat, amb assignació d’usos al sòl equipaments,
tant els actuals sense assignar com els que s’aniran generant amb el
planejament en tràmit.

3.- Realitzarem nous esforços per incrementar el consens i enriquir el debat en relació
als sectors que desenvoluparem de:
!

El Sorrall, perquè compti amb més zones verdes, més equipaments públics (un
Institut d’educació secundària i un gran espai cívic), una nova zona esportiva
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!
!
!
!

!
!

amb un poliesportiu i camps de futbol, i més habitatge amb preu de protecció
pública.
L’actual entorn on s’ubica la fàbrica Fàbregas del paper, amb més zones
verdes, el trasllat i ampliació del CEIP Angeleta Ferrer, i habitatges.
El sector de Can Cruzate, com un gran element de recuperació del patrimoni
històric i arquitectònic de la ciutat: potenciant l’activitat comercial, generant
equipaments i habitatge dotacional.
L’Eix Herrera, assolint més sostre per activitat econòmica, més habitatge amb
preu de protecció pública i situar el nou CEIP Joan Corominas.
L’actual zona de Cirera industrial, que situa el sostre industrial i terciari
suficient per a acollir les activitats actuals, aconseguint un nou espai residencial
amb habitatge amb preu de protecció pública, amb un centre educatiu, noves
zones verdes i un equipament cívic.
Els entorns del c. Biada, mantenint les diverses activitats econòmiques
existents, augmentant l’habitatge i les zones verdes, així com recuperant la nau
Fontdevila al carrer Goya per a construir-hi una nova escola pública.
Pla director de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, com a zona agrícola, adaptant el
planejament local al Pla Director del Sistema Costaner.

4.- Desenvoluparem els sectors:
!

!
!
!

!
!

Porta Laietana, nou barri al costat de l’actual estació de Renfe amb dotació
d’equipaments (Centre d’Assistència Primària de Salut, escola, equipament
cívic...), sostre comercial i de serveis, i 400 habitatges amb preu de protecció
pública.
El Rengle, que inclou la zona d’equipament del Tecnocampus, amb sostre per
l’economia de la innovació, equipament i més zones verdes pel front marítim
així com habitatge amb preu de protecció pública.
La Ronda Barceló convertint la ronda en un gran saló urbà i comercial, assolint
més espai públic, més sostre comercial, i 200 habitatges amb preu de protecció
pública. A més, d’aparcament públic de rotació en tot el subsòl.
Colón/Tolón permetent la generació d’una plaça amb aparcament al subsòl,
habitatges amb preu de protecció pública, recuperant i preservant la façana del
Camí Ral, protegida pel catàleg del Patrimoni, i construint un equipament
adreçat a la gent gran.
El triangle de Cirera-Molins, per aconseguir dotar aquest espai estratègic
d’equipaments que garanteixin tant la dimensió de ciutat com de proximitat.
Desenvoluparem el Pla director del Parc Forestal, com a espai forestal i
natural i amb la delimitació d’àrees i recorreguts específiques per al lleure.

5.- Revisarem les actuacions previstes en el sòl urbà per adaptar-les a la nova Llei del
Sòl que preveu, entre altres mesures correctores, augmentar l’aprofitament mitjà i el
percentatge destinat a habitatge públic protegit.
6.- Reforçarem el paper de Mataró com a node de connexió entre les ciutats mitjanes
de Catalunya i la nostra àrea d’influència en el Maresme, prioritzant la millora de la
comunicació en tren.
7.- Estudiarem la possibilitat i viabilitat de crear un registre de solars industrials que
obligui als propietaris a construir en un temps determinat per així afavorir l’activitat
econòmica.
8.- Treballarem conjuntament amb el Ministeri de Foment la transformació de la N-II al
pas pel terme municipal de Mataró en una via urbana, amb la construcció d’una
rotonda d’entrada a la ciutat per Sant Simó i la reforma de la rotonda de l’Experience, i
la reurbanització del tram de la N-II entre la Porta Laietana i la Ronda Barceló.
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2. ELS BARRIS I L’ESPAI PÚBLIC
Els barris són els espais de cohesió i solidaritat quotidians on les persones viuen i
treballen. Són espais de convivència i relació que creen ciutadania que cal potenciar i
respectar.
1. Realitzarem polítiques integrals a les diferents zones de la ciutat per tal de millorar
la situació urbana, social i econòmica dels barris, a través de la participació i
implicació d’entitats i ciutadania.
2. Potenciarem la perspectiva de gènere per dissenyar l’espai públic.
3. Desenvoluparem el Pla de reurbanització i millora de carrers de la ciutat.
4. Millorarem l’estat i la gestió de la xarxa de clavegueram tot desenvolupant el pla
director del clavegueram.
5. Executarem un Pla d’eliminació de pals i cablejats elèctrics, fent especial
incidència al sector de Molins-Torner.
6. Millorarem l’accessibilitat en els barris del nord de la ciutat amb la supressió de
barreres arquitectòniques, a través del pla de renovació de voreres i cantonades, i
fent més accessibles els carrers.
7. Adequarem i millorarem totes les àrees de jocs infantils dels parcs i places de la
ciutat.
8. Millorarem la qualitat de la neteja a la ciutat incrementant la freqüència de la neteja
viària en un 50%, assolint que les actuacions es realitzin 6 dies per setmana com a
mitjana, els 7 dies de la setmana a tots els eixos comercials i comptant amb equips
d’urgència les 24 hores del dia, per actuacions puntuals.
9. Soterrarem els contenidors 50 d’àrees d’aportació necessitades de millores, en
total 250 contenidors a la ciutat.
10. Instal·larem contenidors de petites deixalles.
11. Recuperarem el jardí històric del Parc Central Vell en motiu del centenari de la
seva titularitat municipal, l’any 2009.
12. Construirem un forn crematori, sales d’atenció i serveis al públic al cementiri de les
Valls.
13. Crearem un nou parc urbà a la pollancreda situada al costat de l’emplaçament
arqueològic de Torre Llauder i ampliar l’aparcament adjacent amb 60 places.
3. EL FRONT MARÍTIM
La façana marítima és patrimoni de la ciutat que volem posar en valor per fer possible
la integració de la ciutat i els seus ciutadans amb la pluralitat d’usos que hi són
presents i oportunitats futures existents.
1. Construirem el nou tram de passeig marítim comprès entre el Centre Natació
Mataró i la Riera de St. Simó.
2. Treballarem, conjuntament amb el Ministeri de Medi Ambient, amb el procés de
recuperació de les platges de ponent, assolint una major qualitat i quantitat de
quilòmetres de platja a la ciutat.
3. Potenciarem el Port de la ciutat com a espai generador d’activitat econòmica,
millorant la seva zona comercial i de restauració, i ampliant la seva atractivitat
esportiva i turística amb més productes i serveis, a través del nou Pla estratègic del
Port.
4. Potenciarem la conservació i seguiment dels alguers en col·laboració amb les
entitats vinculades. Incrementar el seu coneixement entre la ciutadania.
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4. EL CANVI CLIMÀTIC
1. Dotarem de recursos econòmics i tècnics la regidora de medi ambient i
sostenibilitat per garantir el compliment de les accions en aquest àmbit.
2. Renovarem l’Agenda 21 i finalitzarem la implementació del vigent Pla d’acció
ambiental.
3. Realitzarem el Pla Director de l’Aigua, potenciant el consum d’aigua responsable,
aplicant mesures d’estalvi, eficiència i reutilització.
4. Establirem programes de sensibilització per modificar els hàbits dels ciutadans i
fomentar la minimització de residus i la seva correcta gestió.
5. Aprovarem un Pla d’Energia Renovable, a través de l’empresa Mataró Energia
Sostenible (MES): estalvi energètic, eficiència energètica, ús energies renovables i
corresponsabilitat ciutadana en la gestió.
6. Promocionarem les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostres
de promoció pública, mitjançant la formula de “lloguer de sostres” i ho estendrem
als privats.
7. Ampliarem el sistema de control de les radiacions produïdes per les estacions de
base de telefonia mòbil.
8. Estudiarem la possibilitat de crear incentius fiscals per a la recollida selectiva.
9. Realitzarem un Programa Local per a la Sostenibilitat i destinarem la casa de Jordi
Capell del Nou Parc Central, protegida pel catàleg del patrimoni, com a centre de
referència a la ciutat d’aquest programa.
10. Treballarem, conjuntament amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, en
les millores necessàries de la Depuradora.
11. Augmentarem els residus recollits selectivament (el 40% en el vidre i els envasos, i
el 25% del paper i cartró, més que en l’actualitat) impulsant iniciatives de
participació ciutadana i de prevenció i separació en origen.
12. Millorarem la recollida comercial als polígons, la recollida domiciliària de
voluminosos i la recollida de la fracció orgànica a tota la ciutat, augmentant 12
punts el percentatge actual.
5. LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC
La mobilitat és un element clau des del punt de vista de cohesió territorial, benestar de
les persones i la millora de la competitivitat de l’economia local. El seu
desenvolupament s’ha de fer des d’un model sostenible i apostant pel transport públic.
Cada una de les actuacions que es realitzin hauran d’acompanyar-se de l’ordenació de
l’espai públic a l’entorn de les mateixes.
1. Desenvoluparem el Pla local d’Aparcaments, complint terminis i portant a terme les
accions prioritzades el en mateix, iniciant l’execució, d’un mínim de 4.000 places
públiques d’aparcament en el subsòl.
2. Estudiarem la viabilitat d’un aparcament al subsòl del futur equipament esportiu
(actual camp de futbol de Cerdanyola), un altre al subsòl de la plaça Pintor
Cusachs, al Passeig de la Marina i a la plaça Canyamars. I estudiarem també la
possibilitat de realitzar un aparcament dissuasori a l’est de la ciutat.
3. Planificarem la construcció d’un aparcament semi-soterrat a la Ronda Bellavista.
4. Redefinirem la xarxa de transport públic urbà i convocarem un nou concurs per a la
concessió del servei: renovarem i ampliarem la flota d’autobusos, així com
ampliarem els horaris (també en la franja nocturna), farem arribar el transport als
polígons industrials i potenciarem el bus platja.
5. Augmentarem la seguretat i les zones de preferència dels vianants i les limitades a
30Km/h, tal i com estableix el Pla de Mobilitat Urbana de la ciutat.
6. Reclamarem a la Generalitat de Catalunya millores en els accessos a la C60 per
garantir-ne la seguretat.
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7. Construirem, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, els nous accessos a
la C32 a Rocafonda, a Camí de la Serra i a Cerdanyola, i reurbanitzarem de la
Plaça França. I demanarem la creació d’un carril exclusiu per a transport públic a la
C32 sud.
8. Treballarem, conjuntament amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de
Catalunya per convertir la N-II en una via cívica a tota la comarca.
9. Exigirem a RENFE qualitat en els seus serveis per millorar la mobilitat dels
ciutadans i ciutadanes de Mataró.
10. Planificarem, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, les noves
infraestructures ferroviàries que han de permetre millorar la comunicació a la
ciutat, potenciant així el projecte de ciutat metropolitana amb una dimensió
sostenible i ben encaixada territorialment. I estudiarem la possibilitat d’implantar el
tramvia a Mataró.
11. Potenciarem les connexions viàries i ferroviàries amb Girona i el seu aeroport,
sobretot pel què fa al transport col·lectiu, i així posicionar-nos com a referent
metropolità del sud de Girona.
12. Instal·larem panells electrònics que informin de l’estat actualitzat dels aparcaments
de la ciutat.
13. Estudiarem la possibilitat de crear una tarifa única integrada de transport públic per
a aturats i estudiants.
14. Estudiarem la necessitat de comptar amb una estació d’autobusos.
15. Ampliarem la xarxa de carril bici i d’aparcaments per les bicis, i crearem les borses
de lloguer de bicicletes. Dotarem de més places d’aparcament en calçada per a les
motos.
16. Incorporarem senyals de recorregut urbà a peu.
17. Treballarem conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme per crear la via
verda comarcal al llarg del recorregut del tren i un recorregut de bicis a escala
comarcal.
18. Ampliarem les llicències dels taxis.
B.2. UN NOU MODEL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
1.- LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
La formació de la ciutadania al llarg de la vida és importantíssima per millorar al seva
ocupabilitat i oportunitats en la recerca de feina, un dels elements de benestar
essencials per a les persones.
1. Ens dotarem d’un Pla de capacitació professional que integri, sota una estratègia
única, tota l’activitat formativa de la ciutat vinculada al desenvolupament econòmic:
ocupacional, contínua, professional i universitària.
2. Crearem l’ens per a la coordinació de la formació professional de Mataró liderat per
l’àmbit educatiu i del treball, i participat pels agents socials, econòmics i educatiusformatius de la ciutat, que ens permeti aglutinar les funcions d’orientació,
concertació, coordinació i participació de tots els tipus de formació que doten de
les competències necessàries per al treball productiu.
3. Posarem en marxa nous itineraris verticals de formació basats en sectors
emergents i tradicionals permetent l’itinerari complert: formació reglada, formació
ocupacional i formació contínua.
4. Definirem i executarem un pla per ajudar a tota la ciutadania a conèixer i utilitzar
les tecnologies de la informació i la comunicació.
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2.- L’OCUPACIÓ DE QUALITAT: LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
Impulsarem l’ocupació de qualitat que millori les condicions dels treballadors i
treballadores, i la ocupació i la formació lligada a les necessitats del mercat laboral.
Hem d’impulsar la conciliació de la vida personal i laboral de les persones, com a
garantia d’igualtat entre homes i dones
1. Aprovarem el nou pacte per l’ocupació a Mataró: 2008-2011, tenint més en compte
el territori del nostre entorn més proper.
2. Ampliarem els recursos per les polítiques actives d’ocupació, en especial els
adreçats a les dones, els joves i els majors de 45 anys: informació i orientació,
formació i creació d’empreses.
3. Impulsarem programes que millorin la qualitat en l’ocupació a través de la
implantació de les accions de responsabilitat social al nostre territori: empreses,
administració, entitats... esdevenint, doncs, un territori socialment responsable.
4. Incrementarem, un mínim d’un 20%, els recursos pels incentius per a la
contractació estable en els diversos sectors de la ciutat.
5. Renovarem el contracte amb els sindicats per continuar realitzant inspeccions
laborals i garantir les condicions de seguretat en el lloc de treball.
6. Aprovarem, de manera concertada, un Pacte del Temps entre tots els agents, per
tal de poder desenvolupar amb millors condicions la vida laboral i així també
puguem gaudir de la nostra vida personal i familiar, racionalitzant el temps i els
horaris.
7. Adequarem els horaris dels serveis que ofereix l’Ajuntament a aquests nous usos
del temps i potenciarem l’ús de la plana web com a mitjà de relació amb el ciutadà
(informació, tràmits, gestions) 24h al dia.
8. Flexibilitzarem els horaris dels equipaments municipals: esportius, culturals,
educatius.
3.- LA INICIATIVA EMPRENEDORA
Mataró ha estat sempre una ciutat emprenedora, cal que potenciem aquest esperit i hi
donem suport per tal d’augmentar la creació d’empreses i el teixit empresarial de la
ciutat.
1. Potenciarem el servei d’emprenedoria, reforçant el seguiment i la consolidació de
les empreses. Així com posant en marxa un incubadora potent que atengui la
tipologia d’empreses que vulguem potenciar.
2. Agilitzarem i simplificarem, en la mesura del possible, la tramitació municipal
d’obertura de negocis.
3. Aprofundirem en les línies d’assessorament i suport a l’empresa pel què fa als
temes ambientals.
4. Ampliarem els cicles de la incubació: pre-incubació vinculada als centres
universitaris, i la post-incubació lligada a la consolidació d’empreses ja existents.
5. Accelerarem la creació de la següent tipologia d’empreses: innovadores, de
producte i intensives en coneixement, que estiguin integrades en l’economia
global, localitzades a la nostra ciutat i el seu entorn, i que siguin socialment
responsables.
6. Estudiarem la possibilitat de crear un fons de capital risc per a la innovació a
Mataró, que permeti assegurar l’èxit de les empreses que es creen, durant les
primeres fases del seu desenvolupament.
7. Crearem un concurs nacional per a les noves empreses que es creen, potenciant
la relació entre inversors i emprenedors, relacionant-ho amb els existents premis
creatic.
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8. Treballarem conjuntament amb la Fundació Cooperadors de Mataró per finalitzar
les obres i consolidar l’espai del Cafè de Mar com a seu de la Fundació i centre de
promoció del cooperativisme.
4. LA COMPETITIVITAT DEL TEIXIT PRODUCTIU.
Si volem comptar amb empreses madures i amb llarga trajectòria, és a dir, que es
consolidin i creixin al nostre entorn, cal que potenciem els serveis adreçats al món
empresarial afavorint la seva acceleració.
1. Realitzarem programes específics per millorar la competitivitat del teixit tradicional:
internacionalització, finançament, formació, reorientació, innovació.
2. Portarem a terme programes de formació adreçats als treballadors i als
empresaris, així com transmetre la importància de la formació al llarg de tota la
vida, fent especial èmfasi en l’ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació.
3. Crearem una línia de subvencions per al trasllat de les empreses que es veuen
afectades per l’actual Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU‘96) i millorar la
coordinació entre els serveis municipals que intervenen en el procés.
4. Concertarem amb els diversos sectors, l’augment dels ajuts als sectors
tradicionals, en especial al sector tèxtil i el comerç, per millorar la competitivitat
davant el procés de transformació en el què es troben.
5. TECNOCAMPUS: INNOVACIÓ, UNIVERSITAT I EMPRESA.
El Parc TCM és la gran aposta de la ciutat per un nou model de desenvolupament
econòmic que estigui lligat al coneixement, la recerca i la innovació per tal d’esdevenir
més competitius i atraure talent i capital.
1. Finalitzarem les obres de construcció de l’edifici Tecnocampus Mataró (TCM)
2. Detectarem les necessitats de les nostres empreses en termes d’innovació,
recerca i formació.
3. Desplegarem el model d’activitat del PARC TCM integrant els diferents actors que
el configuren: universitats, centres de R+D+i, Incubadores d’empreses.
4. Adequarem l’oferta universitària de la ciutat a les necessitats del territori i al canvi
que l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior desencadenarà en el nostre marc
universitari, creant el consorci universitari basant-se amb les oportunitats que
aquest espai permet i fonamentant-se en l’emprenedoria com a valor singular del
nostre model.
5. Atraurem empreses, inversors i socis tecnològics que ajudin a consolidar les
activitats del Parc.
6. Crearem nous espais municipals sense fils a la ciutat per afavorir la connexió a
Internet, i estudiar la possibilitat de crear-ne de nous.
7. Dotarem de xarxa sense fils els habitatges de promoció pública.
8. Detectarem i desenvoluparem nous sectors econòmics emergents i d’alt valor
afegit: audiovisuals, serveis a les persones, turisme, noves tecnologies.
9. Potenciarem les noves tecnologies a través d’activitats culturals dins la Fira
Innovàtic per acostar les tecnologies als i les ciutadanes.
10. Fomentar la idea que el Parc TCM és un espai públic i, per tant, serà utilitzat per la
ciutadania en general, així com els seus serveis universitaris, empresarials, etc.
6. EL COMERÇ I EL TURISME
El comerç i el turisme són dos elements de dinamització de la vida social i econòmica
de la ciutat mediterrània que volem potenciar per tal que generin atracció de visitants
amb la conseqüent riquesa i ocupació.
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1. Crearem un paquet turístic potent de patrimoni cultural de la ciutat i consolidarem
les rutes audioguiades, així com paquets lligats al comerç, el mar i la tecnologia.
2. Convertirem el front marítim i l’espai verd de la ciutat en un espai públic amb tots
els serveis necessaris per gaudir d’un lloc singular, privilegiat i amb capacitat
d’atracció, amb especial referència a les activitats nàutiques.
3. Millorarem les infraestructures turístiques de la ciutat per acollir i rebre
adequadament als visitants: comunicacions, transport, senyalització, oficina de
turisme.
4. Doblarem les places hoteleres existents a la ciutat, i creaemr una xarxa d’intercanvi
d’habitatges en èpoques de vacances.
5. Portarem a terme un calendari anual de Fires monogràfiques o especialitzades
concretant el contingut de cadascuna de les fires.
6. Potenciarem els serveis específics per al comerç amb recursos suficients, amb el
servei per a l’assessorament comercial: formació, reforma de locals, reorientació
del negoci, etc...
7. Donarem suport a propostes innovadores per a la millora de la gestió del comerç, a
través de fórmules singulars i diferents.
8. Aprovarem el Pla per a la mobilitat per al comerç.
9. Impulsarem, planificarem i construirem, de forma concertada, amb el Gremi
d’Hostaleria i Turisme, la nova escola d’hostaleria de Mataró per potenciar l’oferta
formativa en aquest sector.
10. Construirem un nou espai de congressos a la zona del Tecnocampus on poder
realitzar accions lligades al turisme de reunions.
11. Reformarem el mercat de la Plaça de Cuba i el de la Plaça Gran, aprofundint amb
la cogestió d’aquests mercats municipals.
12. Estudiarem el futur dels mercats de marxants per tal que siguin un peça
fonamental en la dinamització comercial de la ciutat i esdevinguin un element
d’atractivitat propi, millorant diversos aspectes i estudiant noves fórmules.
8.- LA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Volem promocionar la ciutat a l’exterior a través dels esdeveniments i actes que es
realitzen a la mateixa ciutat, ja sigui per iniciativa municipal o d’entitats i associacions.
D’aquesta manera assolirem una ciutat atractiva capaç de generar valor i riquesa
econòmica.
1. Aprofundirem i desenvoluparem el Pacte per al desenvolupament econòmic i social
de Mataró, potenciant l’atractivitat de la ciutat com a generadora de riquesa i
activitat econòmica.
2. Crearem l’agència de promoció de la ciutat.
3. Dissenyarem i construirem un espai polivalent per a activitats de mig i gran format,
on es puguin realitzar concerts, fires, actes, trobades, etc...
4. Potenciarem la ciutat a través dels espectacles culturals i esportius.
5. Generarem un pol d’indústria cultural a la ciutat, recolzant-la i impulsant-la per tal
de generar riquesa i ocupació en aquest àmbit: crear un espai on els artistes locals
puguin instal·lar-se, connectar-los entre ells i afavorir la seva introducció en circuits
culturals, així com crear nous serveis que ho afavoreixin.
6. Desenvoluparem el projecte de ciutat competitiva i atractiva a través de la millora
de la llengua anglesa en àmbits com l’empresa, la comunicació o el lleure.
7. Potenciarem les llengües com a recurs econòmic per tal que la ciutat esdevingui un
espai d’intercanvi de coneixement entre persones de diferents països.
8. Estudiarem els futurs usos del Club Nàutic per quan l’Escola Universitària del
Maresme (EUM) es traslladi a l’edifici del Tecnocampus, per tal de potenciar-lo
com un espai de promoció de la ciutat
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C. L’ AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES
C.1. EFICÀCIA I TRANSPARÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ
L’Ajuntament ha d’estar al servei dels ciutadans i ciutadanes garantint l’eficàcia i la
transparència. Cal adaptar l’administració als nous reptes i necessitats que demanden
els ciutadans per tal que donar la resposta en el temps i la forma que es mereixen.
1. Crearem nous plans d’acció integral i territorial en aquells sectors de la ciutat on
encara no s’han impulsat per acostar més els serveis i programes municipals, de
manera integral, als barris. Així doncs, a més dels plans existents, posarem en
marxa el pla integral del nord-est de la ciutat i el pla integral del sud-oest. Cada un
dels 5 plans comptaran amb un responsable polític i directiu que hauran d’executar
els plans i impulsar la participació dels i les ciutadanes a través dels consells
territorials.
2. Reformularem els actuals organismes autònoms municipals.
3. Revisarem les actuals fórmules jurídiques dels organismes autònoms plantejant-ne
de noves per millorar l’eficiència i eficàcia dels recursos existents.
4. Realitzarem un programa conjunt de finançament extern (aportacions privades,
finançament per grans projecte, subvencions, etc.)
5. Aprovarem un Pla de Qualitat 2007-11 que continuï millorant els serveis que
l’Ajuntament com a administració ofereix a la ciutadania.
6. Dissenyarem una nova política de recursos humans que asseguri un alt nivell de:
professionalització, corresponsabilitat i qualitat en tots els serveis del Ajuntament
7. Definirem un nou model de atenció ciutadana que integri els diferents canals de
comunicació existents i que faciliti al ciutadà la seva relació amb l’Ajuntament.
8. Potenciarem l’ús del programari lliure en català a l’Ajuntament.
C.2. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Promourem les relacions de confiança, basades en el diàleg i el respecte a la
diferència i la proximitat, permetent l’aportació de visions i suggeriments per afavorir la
construcció d’un projecte de convivència.
1. Realitzarem el mapa de la participació revisant i actualitzant els espais de
participació ciutadana, mecanismes i processos participatius. Elaborarem un pla
director de la participació que permeti actualitzar, posicionar, potenciar i clarificar
tots els esforços i recursos amb l'objectiu d'apropar els ciutadans i les ciutadanes
als assumptes públics, d'una manera eficient i efectiva.
2. Aprofundirem en el procés participatiu de l’elaboració dels Programes d’Actuació
Municipal i els Pressupostos, per tal de consolidar-lo com a eina fonamental del
model de participació de la ciutat.
3. Reformarem els actuals sistemes de funcionament, assolint la creació d’una
veritable xarxa d’equipaments cívics que comparteixin criteris de funcionament,
plans de formació i activitats, i aprovarem un reglament de funcionament dels
centres cívics que reculli els drets i deures dels usuaris i de l’ajuntament de Mataró
4. Crearem a cada centre cívic un Consell de Centre amb representants de
l’Ajuntament i dels i les usuàries, amb la finalitat de tractar els temes de
funcionament de l’equipament, com horaris, manteniment, programes...
5. Dotarem l’Agència de Suport a l’Associacionisme de nous programes de formació i
noves línies de suport per a les entitats, associacions, col·lectius i clubs de la
ciutat.
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Pel què fa als equipaments cívics:
6. Construirem un nou equipament cívic al Carrer Muntanya.
7. Construirem un equipament cívic singular a la nau Cabot i Barba, com a seu de
l’agencia de suport a les entitats amb un contingut d’hotel/viver d’entitats i amb alta
dotació tecnològica.
C.3. LA COMUNICACIÓ
1. Obrirem nous espais de participació a la web www.mataró.cat, Blogs i webs
ciutadanes, tant individuals com amb la millora del portal d’entitats.
2. Consolidarem la política iniciada sobre els mitjans informatius municipals per
continuar millorant la comunicació amb la ciutadania: Mataró Ràdio com a
emissora ciutadana i de participació, de la que ampliarem els seus estudis, el
Butlletí Més Mataró, el web municipal que reformarem per donar cabuda a tres
espais nous: informació, promoció de ciutat i gestió administrativa amb
l’Ajuntament. I gestionarem amb l’objectiu de compartir recursos entre els mitjans
municipals.
3. Dotarem el Servei de Premsa dels recursos necessaris per a coordinar i gestionar
tots els mitjans públics que existiran a la ciutat.
4. Posarem en marxa la Televisió Digital Terrestre conjuntament amb els altres
municipis de la comarca per tirar endavant el projecte de televisió digital al
Maresme i altres projectes vinculats a la tecnologia de la comunicació, com pot ser,
en un futur proper la TV per Internet.
5. Col·laborarem amb els mitjans de comunicació de la ciutat, des de la
independència i la pluralitat dels mitjans. Adquirirem un compromís de suport amb
TV Mataró com a empresa local i com mitja de comunicació compromès amb la
ciutat.
6. Desenvoluparem un sistema per enviar informació d’interès via sms, bluetooth i
correu electrònic als i les ciutadanes que ho sol·licitin.
C.4. LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL I LA SOLIDARITAT
Mataró ha estat sempre una ciutat solidària que realitza cooperació internacional per
ajudar a la millora de països subdesenvolupats, donant-los eines per a la construcció
de noves fórmules de vida. I també ha estat, des de sempre, defensora del Drets
Humans.
1. Mantindrem l’aportació de l’1% del pressupost municipal per a cooperació per al
desenvolupament, cultura de la pau i promocionarem la seva aplicació en
institucions, entitats, empreses i organitzacions d’altres àmbits i nivells. I enfortirem
els mecanismes de control i seguiment, així com les campanyes de difusió.
2. Potenciarem les actuacions del Consell Municipal per a la Cooperació Internacional
a través de la participació en el Pla director, garantint un treball unitari entre les
diferents entitats de la ciutat i possibilitant accions concretes en països del sud.
3. Estudiarem la possibilitat de fer un agermanament amb municipis de l’Africà i de
l’Amèrica llatina.
4. Incentivarem i potenciarem l’ús dels productes denominats de “comerç just” i
estudiarem la possibilitat d’inversió econòmica en la Banca Ètica per part del
municipi.
5. Crearem un espai a Internet per fomentar les relacions i coneixements dels
municipis agermanats amb Mataró, tant pel que fa a les administracions municipals
com a les entitats I associacions de les diferents ciutats.
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6. Desenvoluparem els principis i les orientacions contingudes a la carta Europea de
Salvaguarda dels Drets Humans (signada per la ciutat) així com participarem
activament dins la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans.
7. Potenciarem el comerç just
C.4. LA PRESÈNCIA A EUROPA
Mataró és una ciutat oberta al món que, des de fa molts anys, ve tenint relació amb
moltes ciutats europees a través dels agermanaments existents de Corsico i Créteil
per viure la realitat europea i poder compartir-la amb les i els ciutadans.
1. Sensibilitzarem a la població mataronina en els valors europeus i en l’element
essencial de que Mataró és Europa.
2. Crearem una unitat de relacions amb Europa que es relacioni amb les Institucions
Europees i que pugui oferir als ciutadans i empreses, els serveis d’aquesta
Administració.
3. Estudiarem la viabilitat de realitzar tràmits amb les institucions europees, des de
Mataró per facilitar aquesta tasca a la ciutadania.

C.- L’ORGANIGRAMA MUNICIPAL
MUNICIPAL:

I

EL

FUNCIONAMENT

DEL

GOVERN

1.- S’adjunta al present acord un organigrama de les diferents àrees i departaments o
serveis municipals, així com l’adscripció dels organismes autònoms i les empreses
municipals.
2.- Les àrees funcionaran, sota la responsabilitat i direcció del corresponent president,
amb una estreta col·laboració i coordinació dels regidors amb responsabilitat de
govern.
3.- El govern es dotarà d’una Comissió Executiva, sota la presidència de l’alcalde,
formada pels/les tinents d’alcalde i/o presidents/es àrea, i els/les caps d’àrea.
4.- El govern es reunirà en plenari (15 regidors) sempre que es consideri oportú.
D.- EL SEGUIMENT I COMPLIMENT DE L’ACORD DE GOVERN:
En el marc general d’aquest acord i pel seu seguiment i compliment s’aplicaran els
següents criteris:
1.- El present acord programàtic es debatrà i concretarà anualment en els programes
d’actuació municipal, a través dels òrgans de govern. El primer programa d’actuació
municipal és formularà abans d’acabar l’any 2007 i servirà de base pels pressupostos
municipals del 2008.
2.- Les forces signants d’aquest Acord de Govern és corresponsabilitzaran en les
decisions preses pels òrgans de govern.
3.- Cada força política mantindrà la possibilitat d’explicació dels posicionaments previs
respectius en els temes de govern municipal i d’explicació de vot diferenciat.
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4.- En matèries de política general i externes a les competències municipals cada força
política mantindrà la seva independència de criteri i ho podrà expressar de forma
diferenciada.
5.- Cada força política podrà mantenir la seva independència de criteri i posicionament
en relació a la presència i manteniment de la simbologia institucional del consistori i en
la interpretació de l’aplicació de la legalitat vigent en aquestes qüestions.
6.- És constitueix una Comissió de Seguiment com a organisme de seguiment,
interpretació i discussió d’aquest Acord de Govern, en els temes que sigui convenient i
més enllà dels normals que ha de comportar el govern municipal.
7.- La Comissió de Seguiment fixarà un calendari de reunions cada sis mesos amb
l’objectiu d’avaluar el funcionament i compliment dels acords, examinar els programes
d’actuació municipal i resoldre les diferències que es puguin produir.
8.- Excepcionalment, i en el cas de no poder arribar a acords en temes importants de
govern i una vegada exhaurides les vies de diàleg establertes, cada força política
podrà explicitar els seus posicionaments polítics.
9.- En el cas de que durant aquest mandat es produís un canvi en la presidència de
qualsevol dels grups municipals signants de l’acord, aquest serà renovat o ratificat.
E.- COMPOSICIÓ DELS
RESPONSABILITATS:

ORGANS

DE

GOVERN

I

DISTRIBUCIÓ

DE

1.- Correspon al Grup Municipal del PSC:
L’alcaldia
La primera, quarta, cinquena, sisena i setena tinença d’alcaldia.
La presidència de les àrees de: Presidència, Serveis Centrals, Innovació i Promoció de
Ciutat, i Via Pública. I les comissions informatives de Serveis Centrals, Presidència,
Innovació i Promoció de Ciutat, i Via Pública
Les conselleries de: Presidència, Participació, Innovació i Promoció de Ciutat, Via
Pública, Urbanisme, Obres-Manteniment-Serveis municipals, Esports, Joventut i Dona,
Benestar Social-Gent Gran-Salut i consum, i Serveis Centrals
La presidència de: PUMSA, GINTRA, EPE MATARÓAUDIOVISUAL, EPE TCM,
FUNDACIÓ TCM, IMPEM, EUPMT i el Patronat Municipal d’Esports.
La presidència dels plans integrals de: Cerdanyola, Barris del Nord-est i CentreEixample-Havana.
2.- Correspon al Grup Municipal d’ICV-EUiA
La segona tinença d’alcaldia
La presidència de l’àrea de: Serveis Personals i la seva corresponent comissió
informativa.
Les conselleries de: Educació, i Medi ambient i sostenibilitat.
La presidència de: IME, AAMSA i MES.
La presidència del pla integral de: Rocafonda-Palau
3.- Correspon al Grup Municipal d’ERC:
La tercera tinença d’alcaldia
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La presidència de l’àrea de: Serveis Territorials i la seva corresponent comissió
informativa.
Les conselleries de: Cultura i Habitatge
La presidència de: PROHABITATGE i el Patronat Municipal de Cultura.
La presidència del pla integral de: Barris del Sud-oest.
4.- Els/les consellers/es delegats/des presidiran els Consells de Participació adscrits a
cada conselleria.
5.- Les vicepresidències de les àrees, comissions informatives, organismes autònoms,
empreses municipals i consells de participació es determinaran seguint el següent
criteri:
a). Quan la presidència sigui d’ICV-EUiA o d’ERC la vice-presidència serà del
PSC
b). Quan la presidència sigui del PSC, la vice-presidència es distribuirà entre
ICV-EUIA i ERC proporcionalment al número de regidors de cada grup (2 ICVEUIA, 2 ERC).

Mataró, 15 de juny de 2007.

Pel PSC

Per ICV-EUiA

Per ERC

Joan Antoni Baron

Antoni Guirao

Francesc Teixidó

Ramon Bassas

Conxita Calvo

Sergi Penedès

Montse López

Quitèria Guirao

Jordi Galdón

Alícia Romero

Josep Manté
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