
AL.LEGACIONS AL PAM I PRESSUPOST 2018 
RESUM PER ÀREES 
 
0. GENERALS 
 
1. Proposem presentar el projecte PAM (des de 2017 Catàleg de Serveis), 
juntament amb el projecte de pressupost (com es va fer el 2016) per a poder 
avaluar la totalitat d’accions proposades pel govern. 
 

Resposta 2017. SI, JA S’ESTÀ FENT. Aquest any ha entrat en funcionament el nou 
Catàleg de Serveis en el que, a diferència d'anys anteriors, es distingeixen les activitats 
PAM que incorporen continguts o prioritats de govern, d'aquells projectes de millora 
que descriuen canvis o actuacions novedoses per part dels servei. 
 

Igual com va succeir l’any 2017, aquest 2018  ni els ciutadans ni els Grups Municipals 
hem disposat del llistat d’accions (Catàleg de Serveis amb activitat ordinària i projectes 
de millora per cada área) previstes pel govern a desenvolupar durant l’exercici. 
 
 
2. Estudiar un nou marc d’ingressos, que defineixi la Política Tributària de 
l’Ajuntament de Mataró en base a indicadors econòmics (PIB, Renda Familiar 
disponible, valors cadastrals mitjans, ...) de la ciutat i de les famílies i 
comparatius amb d’altres, que acabi en un Pacte cara a futurs pressupostos 
 

Resposta 2017. SI. Es un projecte a treballar amb el SEA i i amb la col·laboració des de 
l'àmbit universitari 

 
3.Incloure en els rebuts dels preus públics dels serveis prestats als ciutadans, 
el cost real del servei i les aportacions publiques( municipals o d’altres 
administracions).  
 

Resposta 2017. SI. Aquest compromís està inclòs a les Bases d'execució. 

 
4. Celebrar l’audiència pública alguns dies abans de la data final de les 
al.legacions, de manera que els ciutadans que hi participen per conèixer 
l'orientació del pressupost, poguessin fer també algun comentari. 
 

Resposta 2017. SI.  

 
Aquest any 2018, l’Audiència Pública s’ha fet 6 dies abans de la data límit. Però igual 
que l’any anterior, sense cap informació del Catàleg de Serveis (antic PAM). 
 

5. Modificar les Bases d’Execució, de manera que:  
a) Hi hagi terminis més amplis entre l’avantprojecte i l’aprovació inicial 
d’OOFF i Pressupostos 
b) Es pugui establir un calendari d’aprovació inicial conjunt d’OOFF i 
Pressupost 
 
Resposta 2017. SI. A les Bases d'execució pel 2017 hem incorporat, un calendari 
conjunt d'aprovació de OOFF, Pressupost i PAM. El període d’al·legacions a 
l'Avantprojecte, és excepcional i està contemplat al ROM. 



 
6. Presentar les dades numèriques de pressupost en un format operatiu, útil per 
a treballar amb les dades i agrupar-les o comparar-les amb facilitat amb les 
d’altres exercicis.  
 

Resposta 2017. SI. Dia a dia treballem per la millora de la informació, afegint explicacions 
comparatives i introduint elements de lectura fàcil, infografies etc...No nomes en la seva 
fase d'aprovació, també al llarg de l'any en la seva execució. Incorporarem noves eines que 
ens permetin seguir amb aquesta tasca. 

 
Certament, l’Ajuntament ha presentat (https://pressupost.mataro.cat) una excel·lent 
eina de difusió, coneixement i comparació del pressupost municipal. 
Però el que demanem a aquesta al·legació és disposar de les dades en un format que 
permeti treballar-les i comparar-les amb més facilitat, sense haver-les de copiar 
manualment. 
 



1. ACCIO SOCIAL 
 
 
7. Incrementar la partida de la lluita contra la pobresa i la vulnerabilitat de 
les persones fins el 2.5% del total d’ingressos directes municipals (amb un 
mínim de 1.5 MM€).  

7.1. Destinar també un % de la recaptació per sancions (mínim 500.000 
€) a Acció Social per complementar la quantitat anterior. 
 
Resposta 2016. No.  El pressupost inicial previst supera els 11,2 milions d’euros, cal 
sumar les subvencions (en diners i espècie) a entitats del 3er sector, més gestió 
recursos com lloguer d’habitatge social. I deixem d’ingressar més d’1 milió d’euros en 
exempcions, bonificacions i ajuts directament relacionades amb l’Acció Social. El 
govern es planteja vincular la proposta al Pla de Rescat Social i al Pla d’Inclusió Social. 
Al temps d’estar atents a l’evolució dels acords del Parlament en relació a aquest tema.    

 
Resposta 2016. Si. El servei d’ingressos estudiarà que un % de la recaptació per 
sancions es destini a Acció Social (en base a l’estudi de com relacionar règim 
sancionador amb despeses generades dins del propi àmbit). 

 
Resposta 2017. SI PARCIAL. Aquesta relació entre indicadors de ciutat i política de 
despesa social ha de sortir dels estudis corresponents. L’esforç presssupostari de 
l’ajuntament respecte de polítiques que són competència d’altres administracions, 
requereix d’ampli consens polític i social, i requereix també d’una correcta valoració 
económica de les possibilitats reals de l’ajuntament. S’estudiarà la destinació de fons 
específics derivats del cobrament de sancions. 

 

 
El Pla d’Inclusió Social, aprovat recentment a la Junta de Govern Local, reflexa una 
situació de pobresa que està esdevenint estructural. L’estudi mostra que 8.400 
famílies, un 18% de les 48.000 famílies de Mataró, van ser ateses a Benestar Social. 
O que un 25% del total de població infantil i juvenil va necessitar atenció de Benestar 
Social (alimentació, acompanyament, atenció psicològica, accés a lleure,...) 
 
Pensem que cal insistir en la necessitat d’abordar la situació a través de la millora i 
reforçament del Pla de Xoc Social ja en marxa. I que aquest reforçament, mentre els 
informes es mantinguin en els percentatges que reflexa el Pla d’Inclusió Social, 
s’hauria de concretar en un increment d’aquesta partida pressupostària d’un mínim 
que xifrem en les quantitats anteriors. 
 
En els comentaris generals a la resposta a les al.legacions de 2017, el govern es 
comprometia a : 
 

- En el marc de l’estudi d’indicadors de ciutat per ajudar a la política 
pressupostària, valorarem el conjunt de partides d’acció social en relació amb 
les necessitats objectives detectades, especialment per combatre la pobresa. 
 

- Farem un estudi de les necessitats dels serveis socials, dels tràmits i 
procediments, per tal d’adequar la dimensionament del servei a les necessitats 
 
En conseqüència, pensem que cal: 
 



7.2. Calcular l’import que seria necessari per a ampliar al 100% la cobertura a 
la población infantil i juvenil (alimentació, acompanyament, etc…) 
 
7.3. Millorar la col.laboració económica envers les iniciatives veinals orientades 
a aquest mateix objectiu, com ara per exemple el menjador social de Cirera, 
fins a cobrir com a mínim, el 75% del cost dels seus serveis. 

 
 

8. Dotar el personal necessari per a realitzar correctament aquesta tasca a 
l’àmbit de Ciutadania i Convivència, recuperant els recursos retallats 
drásticamente durant el mandat passat (de 15 persones el 2011 entre 
Mediació Intercultural, Acollida, Acomodació, Civisme i Cooperació i Suport de 
Programes,  a 8 persones en l’actualitat) 
  
8.1. Promoure l’ús del català a l’espai públic com a llengua d’acollida, 
d’integració i de cohesió.  

  
Resposta 2017. NO. Aquesta competencia malgrat no ser propia està sent desenvolupada i 
finançada per l'Ajuntament amb un equip que està en plantilla, i que s'ha vist reforçat amb una 
plaça nova al 2016 que ha passat de personal de programa a estructura. Cal tenir present que la 
ratio de persones nouvingudes des del 2011 ha anat a la baixa. 

 
En la darrera reunió del Consell Econòmic i Social, es va presentar la darrera 
actualització de les dades econòmiques, socials i de població.  
Els comentaris dels tècnics municipals a l’esmentat informe (amb dades de Nov. 
2017), afirmaven que “La població continua creixent, i els saldos de població 
estrangera tornen a ser el factor principal.” La qual cosa pensem que obligaria a 
replantejar la negativa a redimensionar aquests serveis. 

 
9. Abordant projectes relacionats amb els serveis a prestar de forma general 
als ciutadans, portar a terme el 2017 els projectes urbanístics de 1999 i de 
2007 per tal de donar resposta adequada al dret a l’enterrament segons la 
pràctica de totes aquelles confessions religioses amb les que Estat 
espanyol i la Generalitat han signat acords. 
 

Resposta 2016:  Si.  Estudiarem viabilitat propostes que siguin respectuoses amb els 
diferents ritus, recuperarem projectes. 

 

Resposta 2017. SI PARCIAL. Es pot estudiar la viabilitat d´execució d´aquest projectes 
en el marc de la concessió del Cementiri Municipal 

 
9.1. Dotar una partida econòmica al pressupost 2018 suficient per 
garantir la presentació pública durant el primer trimestre de 2018 d’un 
nou projecte: actualitzant el projecte aprovat fa quase 20 anys al Ple 
Municipal, adaptant-lo a la legislació actualment en vigor i planificant la 
seva execució. 

 
 
 

 
 



 
10. Delimitar zones de la ciutat on establir per part de l’Ajuntament un dret de 
tempteig i retracte, amb l’objectiu d’adquirir vivendes de manera paulatina per 
destinar a Habitatge Social, en primer terme, i posteriorment, una vegada 
aconseguida la titularitat de blocs complets d’habitatges, procedir a 
l’esponjament del barri. 
 

Resposta 2016. Si. El govern es compromet a habilitar una partida dotada en 150.000 
euros del pressupost d’inversions de 2016 associada a actuacions relacionades amb el 
Pla d'habitatge i la comissió de control d'habitatges (compra per exercici dret de 
tempteig i retracte, lloguers o rehabilitacions) com a mesures de recolzament a les 
polítiques de lluita contra els riscos de fractura territorial principalment a Rocafonda-
Palau i a Cerdanyola. Aquestes zones han de ser prioritàries en funció de les dades 
socioeconòmiques i demogràfiques que ja es identificades a la Llei de Barris 

 

Resposta 2017. SI. El Pla Local d'Habitatge que just comença a elaborar-se és el 
mecanisme que, un cop aprovat, haurà d'establir aquesta línia d'actuació. 

 
 
11. Dissenyar un Pla a 10 anys vista amb objectius anuals (número 
d’habitatges/any) d’adquisició preferent a Rocafonda i a Cerdanyola. 
 

Resposta 2017. SI. El Pla Local d'Habitatge que just comença a elaborar-se és el 
mecanisme que, un cop aprovat, haurà d'establir aquesta línia d'actuació. 

 
12. Incrementar la dotació de la partida 2017 fins a un mínim d’uns 375.000 € 
(uns 10 habitatges/anuals) a aquest efecte 

 
Resposta 2017. SI. De moment hem incrementat la partida en +50.000 euros, pensant 
en projectes de lloguer social. 

 
13. Durant 2018, l’ajuntament, a través de la seva empresa municipal PUMSA 
constituirà, al menys 1 acord de construcció d’habitatge de lloguer públic, amb 
alguna empresa privada del sector de la gestió d’habitatge de lloguer. Aquesta 
iniciativa es podria concretar sobre diferents solars que PUMSA té destinats a 
la construcció d’habitatge públic de lloguer. 
 

Resposta 2017. NO. Aquesta mesura no disposa de partida pressupostària. Requereix 
que formi part de l’anàlisi i propostes del Pla Local d’Habitatge. I serà inviable sense la 
participació principal de l’administració competent en polítiques d’habitatge. 

 
 



2. VIA PÚBLICA 
 
14. Presentar en el termini de 3 mesos un estudi integral de la zona d’oci del 
Pla d’en Boet, analitzant els seus efectes en l’espai urbà, en la salut pública, 
en les molèsties als veïns, en la neteja, en el sexisme i en la delinqüència 
diversa. Determinar les accions a realitzar en el curt i mig termini,  en 
col.laboració amb els veïns de la zona i els Consells de participació relacionats. 
 

Resposta 2016. SI. El projecte de pla de xoc – oci nocturn, contemplarà entre d’altres 
requeriments: Aconseguir la col·laboració dels agents econòmics i socials, 
especialment de lleure (alcohol) Buscar i aplicar fórmules cíviques d’èxit a d’altres 
ciutats contra aquest fenomen 

 
Resposta 2017. SI. Serveis implicats: Policia Local/ Espais Públics/ Llicències/ Promoció 
Econòmica Aquesta actuació és una de les prioritats que el Govern es va fixar per al 
PAM 2017 i així ho va manifestar a l´Audiència Pública del passat dia 19 de gener. 
Durant el 2016 s´han realitzat diversos treballs per a la seva diagnosi (Estudi de l´Oci 
Nocturn en el marc del Pla Municipal de Drogodependències/ estudi dimensionament 
dels serveis de neteja i seguretat). En aquest moments s´està finalitzant la fase de 
diagnosi i es preveu presentra el Pla d´Acció en els propers 3 mesos. 

 
15. Desenvolupar accions per a la reducció dels efectes derivats del consum 
d’alcohol a les zons d’oci i a la via pública. 
  

15.1.Aconseguir la col·laboració dels agents econòmics i socials, 
especialment d’oci (Signar acord de col.laboració el 2017 (2018) amb 
almenys un gran operador a la zona). 
 
Resposta 2016. SI. El projecte de pla de xoc – oci nocturn, contemplarà entre d’altres 
requeriments: Aconseguir la col·laboració dels agents econòmics i socials, 
especialment de lleure (alcohol) Buscar i aplicar fórmules cíviques d’èxit a d’altres 
ciutats contra aquest fenomen 
 
Resposta 2017. SI. Des de Policia Local es poden intensificar les campanyes de sanció 
per infracció de l´Ordenança de Civisme derivada pel consum d´alcohol a la via pública. 
Durant el 2016 es van incoar 451 expedients sancionadors 

 
16. Amb la mateixa finalitat, establir accions conjuntes amb RENFE (Disposar 
d’un acord signat el 2017 (2018). 
 

Resposta 2016. SI. El projecte de pla de xoc – oci nocturn, contemplarà entre d’altres 
requeriments: Aconseguir la col·laboració dels agents econòmics i socials, 
especialment de lleure (alcohol) Buscar i aplicar fórmules cíviques d’èxit a d’altres 
ciutats contra aquest fenomen 

 
Resposta 2017. SI. El Pla d’Oci Nocturn ha de contemplar mesures per combatre 
consum alcohol menors i per millorar la seguretat estació i trens. 

 
 
 
 



17. Promoure el 2017 (2018), com a mínim, un gran esdeveniment anual 
dirigit al coneixement i a la conscienciació ambiental de la ciutadania.  
 

Resposta 2016. El govern es compromet a estudiar una proposta i presentar-la als 
grups per a la seva discussió i validació, preferentment vinculada al tema de l’energia 
(pobresa energètica, economia baixa en carboni…). 

 
Resposta 2017. SI. s'organitzarà un esdeveniment per promocionar i fer divulgació del 
l'Alguer de Mataró 

 
18. Ciutat Neta 

18.1. Establir una més justa repercussió als usuaris del cost del servei 
de recollida de residus comercials. 
18.2. De la mateixa manera identificar accions complementàries a 
aquest contracte per millorar la neteja a la ciutat (Per exemple: doblar 
número de papereres o comprovar neteja amb aigua d’alguns carrers,...) 
 
Resposta 2016. Sí, el compromís per garantir un acurat estudi de costos i una correcta 
repercussió dels costos del servei. També estudiarem (compararem) els costos en 
relació als municipis de referència. Des del servei Espais Públics s’ha posat en marxa un 
sistema d’homologació d’operadors per tal de promoure competència i un ajust dels 
costos per als comerciants que han de gestionar per llei els residus que generen 
derivats de la seva activitat. Es va incloure una modificació a l’ordenança per 
flexibilitzar els criteris de facturació de l’ajuntament als particulars que acrediten fora 
de termini que comptem amb un gestors de residus. 

 
Resposta 2017. SI. a) Aquest 2017 iniciem un programa de sensibilització i 
conscienciació entre la ciutadania perquè utilitzi millor els serveis de recollida de 
residus, recicli més i puguem corregir aquesta desviació respecte als ingressos 
previstos per la recollida selectiva; B) Des d´Ingressos i Espai Públics estan treballant 
una proposta de reformulació del sistema tarifari del servei de recollida comercial que 
es presentarà durant el 2017; C) A data d´avui no hem detectat cap actuació no 
realitzada per part de FCC en el marc del contracte, no obstant, des de l´Ajuntament 
s´ha encarregat un Informe-auditoria sobre el compliment efectiu del contracte de 
neteja i el compromís es presentar-lo en CMI i Junta de Govern durant el primer 
trimestre del 2017; d) El Pla de d´ubicació de Papereres es posarà en marxa durant el 
primer semestre del 2017 i respecte a l´útilització de la neteja amb aïgua cal tenir en 
compte les limitacions derivades pel decret de sequera i que aquest sistema de neteja 
incrementa molt els costos del servei en comparació amb els resultats obtinguts. 

 
19. Desplegar les campanyes i accions necessàries per assolir l’objectiu 
europeu de recollida selectiva del 60% el 2020 i per promoure el reciclatge ... 
 

19.1. El 2017 (2018) es realitzarà una campanya trimestral, amb els 
fons que es disposen a l’efecte al contracte de recollida de la brossa, per 
fomentar la recollida selectiva, el reciclatge, l’elecció i utilització correcta 
dels contenidors, etc 
 
Resposta 2016. Nova Acció de PAM. Sí, es pot acceptar, de fet, durant el 2016 esta previst 
desenvolupar un projecte de sensorització dels contenidors en col·laboració amb FCC i els 
serveis municipals d´Espais Públics i Informàtica (comencem amb una prova pilot de 
sensorització de 250 àrees) 



Resposta 2017. SI. Aquest tipus d´actuacions estan previstes en el Pla Sensibilització i Civisme 
sobre els serveis de Neteja que es va presentar als grups municipals a la CMI del 13 de 
desembre. 

 
20. Sota el lideratge de la secció de Medi Ambient (la Casa Capell ja ha 
desenvolupat tallers i accions en aquesta línia) l’Ajuntament endagarà una 
iniciativa com la de “Millor que nou” del Programa Metropolità de Gestió de 
Residus municipals (PMGRM) 2009-2016 per la valorització dels que ja s'han 
generat amb l'objectiu de transformar-los en recursos útils.   
 

Resposta 2017. SI. 

 
21. L’any 2016 es va prendre el compromís de reforçar i promoure una major 
presència d’agents en els barris (policia de barri)... 

21.1. Presentar abans de 3 mesos, les noves funcions, atribucions i 
responsabilitats dels policies de barri establertes a través d’un 
programa participatiu amb els ciutadans. 
 
 
Resposta 2016. Si. Els programes de proximitat de la policia local, en el marc del Pla 
director de la Policia Local, contemplaran una fase prèvia participativa. 

 
Resposta 2017. SI. Actualment la unitat de barri ja interactua amb les entitats veïnals 
però es pot estudiar la formalització d’un espai de participació amb les entitats veïnals 
per avaluar el programa de Policia de Barri i intentar adaptar-lo, dins del marc 
normatiu vigent, per tal donar una millor resposta a les demandes dels ciutadans. 
S’estudiarà en el marc del Pla Director de la Policia. 

 
 
22. Crear camins segurs, sense accidents, per a la gent gran (ferm, 
pendents, baranes, passos vianants,...). Durant 2017 (2018), completar la 
tasca, al menys a un barri. 
 

Resposta 2016. Sí, s’accepta. En el marc de les següents accions del PAM: 
4.9.3.1.Elaborarem un Pla Director de Millora i Pavimentació dels Carrers de la Ciutat. 
4.9.3.3. Desenvoluparem actuacions per a la millora de l’accessibilitat als espais públics 
de la ciutat. 

 
Resposta 2017. SI, S’ESTA FENT. Aquesta tasca s´està duent a terme per part del servei 
d´Espais Públics al conjunt de la ciutat i, en funció dels riscos i els recursos disponibles, 
s´eliminen tots aquells elements per fer més segures les vies públiques (sotracs, 
voreres, passos de vianants, senyalització, etc). D´altra banda, en el projecte de 
pressupost hi ha una partida de 375,000 per millores en l´asfalt i una altra de 140,000 
destinada a millorar les voreres de la ciutat 

 
23. Identificar abans de juny 2017 tots els parcs infantils susceptibles de ser 
delimitats i protegits perquè els nens no hagin de compartir espai amb animals 
domèstics. 
 

Resposta 2016. Sí, s’accepta. En el marc de l’acció de PAM 4.9.6.2.Elaborarem un Pla 
Director per al Manteniment i Millora de les Àrees de Jocs Infantils de la ciutat. 

 



Resposta 2017. SI. Aquest criteri es contempla en el marc del Pla Director de 
Manteniment i Millora de les Zones de Jocs Infantils de la ciutat que venim treballant 
durant el 2016 i que es preveu aprovar durant el primer trimestre del 2017. 

 
24. Aprovar abans del 1T de 2018 el Pla Director de Manteniment i Millora de 
les Zones de Jocs Infanrtils de la Ciutat. 
 
 



3. SERVEIS CENTRALS 
 
25. Liderat per la Càtedra d’Economia Social del TCM, desenvolupar a la 
ciutat els principis de l’economia del bé comú, realitzant el balanç del Bé Comú 
Municipal al menys en les empreses amb participació pública. 
 

22.1. El 2017 (2018) es realitzarà i es publicarà el balanç del bé comú a 
totes les empreses publiques de Mataró 
 
Resposta 2016. Si. Estem treballant des del servei d’Ocupació, incentivar l’economia 
del bé comú, podem estudiar en el marc de els empreses municipals fer el balanç. 

 
Resposta 2017. SI PARCIAL. En el marc dels treballs d’Economia social i Solidària i amb 
el suport de la Càtedra del TCM s’estudiarà el balanç del Bé Comú Municipal en 
empreses amb participació pública de Mataró. 

 
 

26. Buscar i proposar nous usos per a edificis en desús, amb potencial per a 
la ciutat. Explorar possibles usos a l’antiga seu de Caixa Laietana al Pla d’en 
Boet i la de la Plaça de l’Ajuntament. Establir converses amb la direcció de 
Bankia. 
 

Resposta 2017. SI PARCIAL. Actualment s´estan mantenint converses amb la Fundació 
Iluro per estudiar possibles usos per aquest dos equipaments.  

 
27. Desplegar un Pla de Control Tributari sobre epígrafs i superficies 
comercials superiors a 2.500 m2 

27.1. Comprovar que la superficie declarada en l’IAE es correspongui 
amb la superficie real dels equipaments segons información cadastral, 
amb l’objectiu de quantificar i comparar la quota que correspondria si es 
declarés per epígraf únic de gran superficie i, si s’escaiés, iniciar els 
corresponents expedient de reclamació. 
 
Resposta 2017. Si, s’esta fent. Es una actuació prevista i recollida en els treballs 
ordinaris del servei, en el marc del Pla d'inspecció. 

 
28. Potenciar la prestació de serveis amb municipis veïns com a mesura 
per guanyar eficiència i possibilitar estalvis per economies d’escala en la 
prestació de serveis públics municipals.  

28.1. Aconseguir almenys 5 convenis de prestació de serveis amb 
municipis veïns en les àrees que consideri el govern (diferents de les 
plataformes conjuntes de compres). 
 
Resposta 2017. SI. Actualment s'ha pogut materialitzar en temes vinculats a compres i 
contractacions. Hem obert línies de col·laboració amb el Consell Comarcal: compartir 
processos selectius de places singulars... Ho estudiarem en el marc dels estudis de 
viabilitat grans contractes de serveis i concessions. 
 
 
 

29. Continuar potenciant Mataró com a ciutat intel·ligent amb la inclusió per 
exemple en projectes com el recentment desenvolupat per la Diputació de 



Barcelona, consistent en una plataforma tecnològica al servei dels  sis 
municipis participants en el mateix, que incorpora dades de diferents fonts 
(sensors i altres dispositius i informació aportada per l’Ajuntament i per la 
ciutadania) que després d’analitzar-se serviran per una millor presa  de 
decisions i de la gestió municipal 

 
29.1. Crear un equip específic per desenvolupar i posar en pràctica el 
concepte de ciutat intel·ligent, de manera transversal, amb les 
corresponents dotacions econòmiques i de recursos tècnics i humans. 
Aquesta àrea, a través de la innovació, donarà servei i optimitzarà la 
gestió de totes la resta d’àrees. 
 
Resposta 2017. SI, S’ESTA FENT. Dins del Catàleg de Serveis del Servei d'Estratègia i Avaluació es 
contempla com a activitat regular "Connectem Mataró", amb el propòsit de desenvolupar i 
posar en pràctica el concepte de ciutat Intel·ligent. Instrument de planificació per a la millora de 
la qualitat de vida i funcionament de la ciutat, la seva població i els seus agents, mitjançant l'ús 
de les TIC. El seu enfocament parteix dels reptes identificats a la ciutat, la reflexió i anàlisi en el 
marc del Pla Estratègic Mataró-2022. S'ha constituït un nucli de treball per al seu 
desenvolupament. 

 
Insistim perquè desconeixem el contingut del Catàleg de Serveis del Servei d’Estratègia i 
Avaluació. 
 
30. Crear un programa a semblança de l’Erasmus universitari, amb 
intercanvis de funcionaris amb administracions locals d’altres països, 
especialment de la Unió Europea, per aconseguir la millora en la formació 
lingüística dels nostres professionals i l’arribada de noves formes de gestió 
provinents d’altres realitats locals de fora del nostre país.( i a l’inversa) 
 

30.1. Aconseguir un primer acord d’intercanvi amb alguna de les ciutats 
agermanades amb Mataró durant 2017 (2018) 
 
Resposta 2016. Si. Des de Recursos Humans es poden estudiar totes les formes de 
mobilitat interadministrativa, comissions de serveis, serveis en altres administracions, 
etc. que siguin necessàries per dur a terme els projectes de millora de l’administració 
local. 

 
Resposta 2017. SI PARCIAL. És una proposta interessant i nova, cal estudiar-la i valorar 
la viabilitat normativa i econòmica del projecte. S’hauria d’emmarcar en un acord més 
ampli amb l’EAPC i la Diputació. 

 
 
31. Aconseguir el 2018 el servei de Wi-Fi lliure a tots els equipaments 
municipals, a la xarxa d’autobusos (s’esgota molt ràpidament…) i a diferents 
punts de la via pública. 
 
32. SENTILO podria ser el element d’interconnexió de les xarxes de sensors a 
desplegar a la ciutat amb les corresponents aplicacions que supervisen i 
controlen aquests sensors. 
 

Resposta 2017. SI Actualment ja disposem la plataforma SENTILO, cal anar incorporant 
les dades dels sensor en la plataforma. La viabilitat del projecte dependrà de les 
negociacions amb els proveïdors de sensors. 

 



33. Instal.lar el 2017 (2018) una primera  xarxa de sensors per als contenidors 
d’escombraries que permeti optimitzar-ne la recollida o de geolocalització 
mobiliari urbà (desperfectes, …), o seguiment de trànsit o control de flotes,  
millorant l’eficiència tot tipus de polítiques. 

 
Resposta 2016. Si. Nova Acció de PAM. Sí, es pot acceptar, de fet, durant el 2016 esta 
previst desenvolupar un projecte de sensorització dels contenidors en col·laboració 
amb FCC i els serveis municipals d´Espais Públics i Informàtica (comencem amb una 
prova pilot de sensorització de 250 àrees) 
 
Resposta 2017. SI. Aquests treballs o ja s´han realitzat durant el 2016 o bé ja estan 
implementats pel concessionari en el marc del que es regula en el contracte vigent: Al 
2016 es van instal·lar 50 sensors en contenidors per fer una prova pilot a la fracció del 
vidre i, d´altra banda, la flota de vehicles del servei de neteja ja compta amb aquests 
sensors i des de l´Ajuntament ja es realitza el control de forma ordinària 

 
 



4. PROMOCIÓ ECONOMICA 
 
34. Negociar seriosament amb la Generalitat de Catalunya la possibilitat 
d’establir un contracte programa que permeti l’equiparació dels preus de 
matrícula amb la resta de la xarxa pública universitària amb la contrapartida 
dels recursos necessaris pel seu finançament per part de la Direcció General 
d’Universitats i la incorporació de la DGU a la llista de patrons del TCM. 
  

Resposta 2016. Incloure una nova acció PAM: Negociar amb la Generalitat de 
Catalunya un contracte programa per incorporar els centres acadèmics a la xarxa 
pública de la Generalitat, permetent l’equiparació dels preus de matrícula amb la resta 
de la xarxa pública universitària. 

 
Resposta 2017. SI, S’ESTA FENT. Aquesta acció es va iniciar l'any 2016 i va ser inclosa al 
PAM 2016 amb el següent redactat: "Negociar amb la Generalitat de Catalunya un 
contracte programa per incorporar els centres acadèmics a la xarxa pública de la 
Generalitat, permetent l'equiparació dels preus de matrícula amb la resta de la xarxa 
pública universitària amb la contrapartida dels recursos necessaris pel seu finançament 
per part de la Direcció General d'Universitats i la incorporació de la DGU a la llista de 
patrons del TCM." Des d'aleshores des de Presidència i Direcció General de la Fundació 
Tecnocampus s'han anat realitzant contactes i gestions per tal de seguir amb aquestes 
negociacions. L'avenç de les negociacions s'informa periòdicament a les diferents 
sessions de Patronat de la Fundació Tecnocampus. 

 
35. Emprenedoria. Implicar l’Ajuntament en el finançament dels projectes 
d’emprenedoria que siguin d’interès públic o estratègic, i millorar els 
instruments financers de suport a nous projectes empresarials.  
 

35.1 Constituir durant el 2017 un fons de capital-risc impulsat per 
l’ajuntament dedicat a finançar projectes empresarials, preferentment del 
TCM, al territori. 
 
35.2. Per altra banda, i amb carácter més general, aconseguir abans de 
juny 2018 un acord amb entitats bancàries per a posar a disposició de 
les persones emprenedores, una línia de microcrèdits a la ciutat de 
Mataró 
 
 
Resposta 2016. Si. Incloure una nova acció PAM: Estudiar la viabilitat d’implicar 
l’Ajuntament en el finançament dels projectes d’emprenedoria que siguin d’interès 
públic o estratègic, i millorar els instruments financers de suport a projectes 
empresarials juvenils. 
 
Resposta 2017. SI PARCIAL. S’estudiarà 

 
36. Implantar el 2016 2017 (2018) el Concurs de Noves Iniciatives 
Empresarials de Mataró. De manera que els projectes concursants puguin ser 
presentats a persones interessades (inversors, BA,…) en seleccionar-ne algun 
per tal que tinguin oportunitat de disposar del finançament adient per començar 
les seves activitats. 

 



Resposta 2016. Si. Incloure una nova acció PAM: Implantar el Concurs de Noves 
Iniciatives Empresarials de Mataró. De manera que els projectes tinguin oportunitat de 
disposar del finançament adient per començar les seves activitats. 

 
Resposta 2017. SI, S’ESTÀ FENT. Dins de l'activitat regular del Servei d'Emprenedoria 
de la Fundació Tecnocampus es treballa per aconseguir finançament pels projectes 
presentats per les persones emprenedores. En aquest sentit existeixen, entre d'altres, 
les iniciatives "Weekend Challenge", "Programa Innoemprèn" o els "Premis creatic". 
Aquestes tres iniciatives obren crides a projectes emprenedors del territori, i als 
projectes seleccionats se'ls assessora per tal de maximitzar les seves possibilitats 
d'aconseguir finançament. 

 
37. En el marc del contracte programa entre l’Ajuntament i Aigües de Mataró 
i  dirigit per Casa Capell, impulsar un doble programa de desenvolupament 
personal i econòmic, vinculat preferentment al viver d’empreses municipal i 
orientat a projectes empresarials relacionats amb el medi ambient, la gestió de 
l’aigua i les energies renovables. 
 

Resposta 2017. SI PARCIAL. S’estudiarà 

 
37.1. Constituir un fons de capital per a a actuar com a inversor en start 
ups locals amb potencial de creixement en el sector del medi ambient, 
gestió de l’aigua i energies renovables. 
 
Resposta 2017. SI PARCIAL. S’estudiarà 
 
37.2. Contribuir al desenvolupament personal i profesional dels 
estudiants mataronins, per cursar postgraus especialitzats o per portar 
a terme investigació en temes mediambientals.  
 
Resposta 2017. SI PARCIAL. S’estudiarà 

 
 

38. Projectar una ubicació per a una nova residència d’estudiants, 
professorat visitant i doctorands. En cas d’insuficient massa crítica, cooperar 
amb diferents clubs esportius de la ciutat per allotjar esportistes que venen a fer 
stages de preparació. 
 

Resposta 2016. Si. Incloure nova acció PAM: Explorar destinar pisos Pla d’en Boet a 
residència d’estudiants, professorat visitant i doctorands. 

 
Resposta 2017. SI. Ja hi ha un encàrrec polític per estudiar i buscar un emplaçament. 

 
39. El PAM 2016 parlava de :  “Potenciarem l’eix comercial Mataró Centre, un 
centre comercial a Cel Obert...”  
 
Creiem que els actuals models de Promoció Económica Local,  creats a partir 
dels anys 80, responen a models excessivament tancats, més reactius que 
proactius i que generen pocs projectes realment innovadors, amb la qual cosa 
els resulta difícil d’agafar el paper de líder de transformacions molt grans en 
alguns territoris davant de la resta d’agents públics i privats implicats. 



En moltes ocasions, generen serveis de poc valor afegit i avalúen els seus 
resultats en termes d’activitat duta a terme (numero de trucades, empreses, 
persones o emprenedors atesos o numero de cursos o accions realitzades, …) 
 
Una de les millors polítiques socials, aquelles que permetin la creació de llocs 
de treball, en condicions de manca de recursos públics, demanen una resposta 
tendent a buscar models de partenariat públic-privat, trobant recursos a 
administracions externes i dissenyant accions amb gran consens social. 
 
Els BID anglesos i nordamericans van neixer com una alternativa urbana, 
amb un sistema de gestió público-privada de sectors concrets de la 
ciutat, en especial els “Centre Comercials Oberts” que trobem als centres 
històrics de moltes ciutats europees. 

 

 
39.1. Malgrat que la Llei encara no ho regula, s’avençarà en fòrmules 
consensuades amb les associacions comercials que donguin com a 
resultat estructures similars, en funcionament operatiu i en 
objectius, als BID. 
 
39.2.Es pactarà amb el sector un model de gestió i una estructura 
organitzativa, pel gran centre comercial urbà a Cel Obert amb 
capacitat de decisió a l’àrea. 
 
39.3. El govern explorarà vies d’ingrés per finançar aquestes 
estructures i les seves actuacions al territori (taxes especifiques 
relacionades amb els establiments comercials que es destinaran en la 
seva totalitat a aquest efecte) 
 
Resposta 2016. Gestió del comerç del centre per part d’un director general i amb 
capacitat de decisió a l’àrea: seria la fórmula dels Bid’s o Apeu’s que permeten 
disposar al sector de competència i pressupost propi per l’autogestió de l’espai 
comercial delimitat. Hores d’ara però no hi ha normativa que ho permeti. Podríem 
pensar en algun pilot sobre un tema concret, per ex. l’enllumenat de Nadal o similar 
per avançar en el model. Demanem es valori l’interès en crear una comissió per parlar-
ne, mixta amb els botiguers. 

 
Resposta 2017. SI PARCIAL. Sensibles a aquesta necessitat i oportunitat en quant a 
canvi de model de gestió l'Ajuntament de Mataró fa temps que conjuntament amb el 
sector, i amb d'altres territoris i institucions, ha estudiat la possible existència 
d'alternatives legals sense èxit. Per aquest motiu l'Ajuntament preveu per aquest 2017 
la constitució de la Taula Transversal del Comerç com a instrument per a reforçar la 
coordinació i cooperació amb el sector en aquells àmbits de la gestió comercial on sigui 
possible la intervenció pública i privada, sense que requereixi d'aspectes legals i fiscals 
com és el cas del model dels BID. 

 
40. Aconseguir el primer trimestre de 2018 un acord amb Unió de Botiguers per 
tar que puguin disposar del nombre de places de pàrking a la Plaça de les 
Tereses, amb el cost econòmic, les franges horàries d’ús i el dimensionament 
que es pacti entre les parts. 

 



41.  L’any 2016 el govern es va comprometre a tenir redactat el Pla d’Usos 
(comercial/oci) de la Plaça Gran i entorns (Plaça Xica, Can Xammar, …), cosa 
que finalment no s’ha produit. Segons el govern per la manca d’acord entre els 
operadors. Per avençar en aquest tema, i donat que els responsables de 
promoció comercial afirmen que hi han reflexionat  molt:  
 

41.1. L’Ajuntament assumint el lideratge que li pertoca, presentarà 
abans de 3 mesos als operadors comercials de la Plaça Gran i 
entorns i a les associacions comercials de la ciutat una proposta 
d’usos (Comercial/Oci) per a tota aquesta área. 
 
41.2. Posar a concurs les parades buides del Rengle de la Plaça Gran. 
 
41.3. Redactar un projecte de millora de Reforma de la Plaça Gran i 
entorns. 
 
Resposta 2016. Disposem d’un projecte que vam presentar a una convocatòria de 
subvenció el passat mandat. Cal revisar-ho. El projecte costa aprox. 1 milió d’euros. Per 
aquest any es proposa l’aprovació d’un Pla d’Usos, previ consens amb les parts 
implicades en el projecte. I, si s’aprova, el projecte es desenvoluparà a partir de 2017. 

 
Resposta 2017. SI, PARCIAL. En el projecte del Pla d’Impuls del Casc Històric 
contemplarà el pla d’usos de la zona, la reforma del Rengle i el concurs de parades 
buides. 

 
42. L’any 2016, el govern es va comprometre a ”Realitzarem amb el suport de 
Diputació BCN una diagnosi actualitzada per conèixer la realitat comercial dels 
eixos de proximitat/barris ...” 

 
Una vegada realitzats aquests estudis i les enquestes durant el 2016 i determinada, 
mitjançant els treballs de consultoria efectuats, l’oferta comercial als barris objecte de 
l’estudi, cal passar a la fase d’acció. 
 

42.1.Els responsables de promoció de ciutat presentaran abans de 
Juny de 2017 (2018) propostes concretes d’acció, relatives a tots els 
eixos comercials dels barris de la ciutat,  basades en els resultats 
dels estudis contractats a la Diputació, per tal de promoure l’activitat 
comercial interna als barris. 
 
42.2. El model de gestió hauria de ser el mateix que es determini 
també pel Centre Comercial a Cel Obert del centre. 
 
 
Resposta 2016. Si. Incloure nova acció al PAM: Elaborar estudi i promoció oferta 
comercial als barris. Estudi i promoció oferta comercial barris (multidiversitat). 
Enguany tenim previst (demanem Suport a la Diputació) analitzar la realitat comercial 
concreta d’aquests eixos de proximitat per detectar accions concretes a desenvolupar 
posteriorment per a posar en valor aquest comerç, entre d’elles molt probablement 
caldrà fer una campanya de promoció. 

 



Resposta 2017. SI PARCIAL. L'any 2016 s'ha realitat l'estudi del barri de Cerdanyola 
amb el suport de la Diputació. L'any 2017 es preveu sol·licitar el mateix suport per a la 
realització de l'estudi a Rocafonda. En base a aquests dos estudis, i amb la major 
brevetat possible però dins el termini que es requereixi per la sol·licitud i resolució del 
suport, així com l'elaboració de l'estudi i anàlisi es procedirà a determinar propostes 
d'acció concretes per a aquests 2 barris, o possiblement extrapolables a altres eixos. 
Les accions es concretaran i validaran amb la cooperació del sector comercial 
d'aquests eixos. 

 
42.3. Corregir la disminució de quasi 200.000 € en la partida de Comerç, 
Turisme i Empresa que es reflexa en el Pressupost 2018.  
 
42.4. Corregir la disminució de quasi 100.000 € en la partida de Foment 
de l’Ocupació que es reflexa en el Pressupost 2018.  
 

43. Promoció ciutat. Aprofitant que Mataró és la ciutat amb port més gran des 
de Barcelona fins a la costa francesa, confeccionar i presentar el 2017 (2018) 
un estudi preliminar sobre un esdeveniment vinculat al Mar.  
 

43.1. Fer el benchmark correspondent d’altres celebracions amb 
temàtiques similars arreu d’Europa i calcular  un hipotètic impacte 
econòmic i d’imatge. 
 
Les respostes a les al.legacions de l’exercici 2017 manifestaven el compromís 
d’organitzar  el 2017, conjuntament amb els agents del sector un esdeveniment 
esportiu nàutic que pugui tenir continuïtat i donar rellevància a la ciutat i la seva 
vesant marítima. El 2018 hauria de ser l’any en que es presentés una idea al 
respecte. 
 

 

Resposta 2017. SI. Ja s'està treballant amb els agents vinculats al front marítim i a 
l’àmbit nàutic la possible creació i organització d'un esdeveniment esportiu marítim 
singular proposat per entitats d'aquest sector. El benchmark i l'impacte d'imatge 
específic la proposta presentada ja acredita que és un projecte diferenciador i amb 
potencial de posicionament dins el sector nàutic. A partir del que concreti el pla 
estratègic del port es pot cercar altres línies d'esdeveniments complementàries. 

  



5. EDUCACIÓ 
 
44. Atenció a col.lectius prioritaris: Infància, Joves i Gent Gran 
 

44.1. Realitzar definitivament l’ampliació anunciada el 2016 de places 
de centre obert a Camí del Mig   
44.2. Presentar aquest 1er semestre de 2017 (2018) un projecte 
d’ampliació de places de centre obert a la zona nord-est de la ciutat. 
 
Resposta 2016. Si. Abans de finalitzar 2016 el govern es compromet a proposar una 
ubicació i a preveure la dotació econòmica suficient al pressupost 49 de 2017. Aquesta 
actuació permetria incrementar 20 places que permetrien donar servei a més de 40 
infants. 

 
Resposta 2017. SI. Presentar un projecte de creació de centre obert a la zona nord-est 
de la ciutat. En cas que no sigui viable la posada en marxa del nou centre, s'estudiarà la 
possibilitat d'ampliar les places dels centres oberts de Pla d'en Boet i Rocafonda. 

 
 

45. Insistir en el desenvolupament dels camins escolars com a itineraris 
preferents escollits entre els recorreguts més utilitzats pels infants per anar al 
seu centre d’ensenyament.   
 

Resposta 2017. SI. Durant el 2017 desenvoluparà aquesta iniciativa en els centres de Germanes 
Bertomeu i Escola Pia Santa Anna. Es plantejaran noves propostes en el marc del Pla Mobilitat. 

 
 
46.  Anàlisi dels models de proximitat i de zonificació existents. Presentar 
abans de març de 2017 (2018) un estudi detallat de l’OEM analitzant com ha 
afectat la zona única a Mataró i les famílies.   
 

Resposta 2016. Si. Estudi fet l’any 2014  
 

Resposta 2017. SI, S’ESTA FENT. En el marc de "l'Observatori de la Qualitat de 
l'Educació a Mataró", s'està fent un estudi sobre la zonificació escolar a càrrec de la 
Diputació de Barcelona. 



6. URBANISME 
 
 
47. Després de les darreres noticies sobre el Mataró Park, més que mai, cal 
repensar la orientació dels sectors del Sorrall, d’IVECO-PEGASO, de 
l’entorn de l’Hospital i el Mataro Parc, del Triangle dels Molins, de la 
Ronda Barceló,...i fer-ho també amb els seus respectius equipaments. 
 

Resposta 2017. SI PARCIAL. La reflexió global d'aquests sectors per la seva magnitud 
cal pensar-ho en l'àmbit del Pla Estratègic 2022 

 
48. El govern compartirà amb els grups municipals tota la información 
necessària per a clarificar de manera definitiva la situació real del projecte del 
Corte Inglés i valorar la seva continuitat i/o alternatives de futur. 

 
Resposta 2017. Si.  
 
 

49. Donat que la redacció de les Bases d’un concurs era l’objectiu del 2016, el 
d’aquest any 2017 (2018) ha de ser realitzar abans de juny 2017 (2018) un 
concurs per a la cessió temporal de Buits Urbans, promovent la utilització 
temporal dels solars públics i privats inactius per a la realització de projectes de 
caràcter social, d’acord amb veïns i propietaris. 
 

Resposta 2016. Si. Entenem que es pot acceptar ja previst al PAM. 
 

Resposta 2017. SI. Prèviament s’ha de fer l’estudi dels buits urbans. La data pot ser 
posterior a juny 2017 perquè l’acció necessita procés participatiu i estudis de viabilitat. 

 
50. Inaugurar, almenys, 3 nous horts urbans ecològics el 2017 (2018) 
 

Resposta 2016. Si. Entenem que es pot acceptar ja previst al PAM. 
 

Resposta 2017. SI PARCIAL. Criteris no tècnic que s'analitzarà en el Pla de Buits Urbans 
El Pla de buits urbans que s'està iniciant és el mecanisme que, un cop aprovat, haurà 
d'establir-ho 

 
51. Fer el directori de parets (per pintar).  
 

51.1 Oferir a les entitats i grafiters parets sense un ús per fer-hi pintades 
amb permís i d'acord amb els criteris que s’acordin. 

 
Resposta 2017. Si.  



7. PARTICIPACIÓ - CULTURA 
 
 
 

52. Planificació nova biblioteca.  
52.1. Projectar una nova biblioteca a la zona de Cirera, que permetria 
assolir les recomanacions del Pla per a la lectura de Catalunya, que fixa 
el nombre mínim de biblioteques per a la nostra ciutat en quatre, 
tenint en compte la funció desenvolupada per la biblioteca de la 
Fundació Iluro situada al centre de la ciutat i per les dues biblioteques 
públiques ja existents.  
 
(Proposta de 2016, que pren ara més rellevància després de 
l’incorporació de la Biblioteca de la F.Iluro a la xarxa o la seva ubicació a 
Can Xammar) 
 
Resposta 2016. Si. A estudiar dins el Pla Director d’Equipaments. 

 
Resposta 2017. SI PARCIAL. S’ha d’elaborar primer el mapa lectura pública de la ciutat. 
 

53. Redefinir el paper dels centres cívics de la ciutat, de manera que puguin 
jugar un rol com a centres de proximitat en l’àmbit cultural, incorporant-hi 
l’equipació tècnica necessària corresponent. 
 

Resposta 2017. SI. Estem treballant conjuntament amb les entitats usuàries dels centres cívics 
una nova manera de gestionar les activitats que s'hi realitzen. 

 
54. Construirem la Casa de la Cultura Popular...  
 54.1. En el termini de tres mesos el govern farà pública una decisió al 
respecte. En el cas d’inviabilitat del projecte, s’identificarà una nova ubicació, 
desvinculada de la relació amb l’entorn actual. 
 

Resposta 2017. SI PARCIAL. Des de la Direcció de Cultura s'adequarà o s'elaborarà un pla d'usos 
que s'ajusti a les necessitats i ubicació definida. 

 
55. Identificar, durant 2018, una ubicació idònia per l’Escola Municipal de 
Música de Mataró i per l’Aula de Teatre.  
 55.1. A tal efecte, proposem que s’estudii la nau Gordils. 
 
 
 



8. ESPORTS 
 
56.  Abans de juny 2017 (2018) es presentarà el Pla específic de 
desenvolupament de modalitats esportives de vela i rem, aprofitant les 
característiques costaneres de Mataró i el Port de Mataró i també un Programa 
de difusió i participació entre la xarxa escolar de la ciutat. 
 

Resposta 2016. Si. Entenem que cal estudiar la viabilitat i que cal implicar el Consorci 
del Port en aquest tipus d’activitats. 

 
Resposta 2017. SI. Està previst un conveni amb l' Escola de Vela Mataró en que 
contemplarà el Pla de Promoció de la Vela. S’estudiarà fer-ho amb el rem. 

 
 
57. Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per 
donar a conèixer l’oferta esportiva i les activitats organitzades pel teixit 
associatiu esportiu del municipi.  

56.1 Crear un web municipal d’esports tal com s’ha fet en l’àmbit 
cultural. 
 

Resposta 2017. SI. L'Ajuntament de Mataró té previst una remodelació de la web 
municipal en què hi constarà el desenvolupament de l'apartat d'Esports. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


