Balanç mig mandat
2 anys de fites i reptes
Juny 2019-juny 2021

Complim els compromisos i més

52% de les accions del Pla de mandat (2019-2023)

+
20 % d’accions més a causa de la pandèmia
i
27,6 milions d’inversió pública

Posem la ciutat al dia
Pla de polígons

Plaques fotovoltaiques
Extensió del carril bici

Pla d’impuls al Centre
Pla integral a Cerdanyola
Pla integral a Rocafonda

Renovació d’enllumenat
Renovació xarxa d’aigua i sanejament
Millores al Parc del Nord, pl. Assemblea de Catalunya,
rda. Cervantes o urbanització zona residencial del Rengle.

Posem els equipaments al dia
-Pista coberta de Cerdanyola
-Cafè Nou
-Condicionament Nau Minguell

-Espai Mataró Connecta
-Equipament cívic de la pista del Palau

-Millores a instal·lacions esportives:
Nou paviment de les pistes d’atletisme o el velòdrom
Obres al Josep Mora, al camp de futbol de La Llàntia o la gespa del Cirera
-Millores a centres educatius:
Cobertes del Germanes Bertomeu i Rocafonda
Tanca de l’escola bressol de Cerdanyola
Reforçar seguretat a Camí del Mig, Peramàs, La Llàntia, Mar Mediterrània

Posem els serveis al dia
Transport públic: Nou contracte 3,8 milions (+0,6)
Autobusos cada 15 min L1 i L2
Servei diari L4 i L7
Neteja i recollida de residus: Nou contracte 59,3 milions (+1,6)
Nou sistema de recollida de trastos vells, nou sistema de
recollida de residus comercials i nous contenidors
Seguretat, mobilitat i protecció civil: 16 milions/any
11 agents i 2 comandaments nous de Policia Local
Evitades 52 ocupacions (+40%) amb el nou protocol
Desallotjats 15 edificis per dèficits estructurals d’habitabilitat

Lluitem contra la crisi de la pandèmia
266 persones mortes per coronavirus
13.024 persones contagiades
31.643 vacunades (53.084 una dosi)
Un ajuntament que dóna resposta, busca consens i col·labora
159 contractacions de persones (700.000€) i 55 contractes d’emergència
650.000 € en beneficis fiscals a empreses, entitats i particulars

Taula per la reconstrucció (patronals, sindicats, grups municipals)
74 mesures
1.800 famílies reben suport alimentari
650 negocis i 37 entitats beneficiades
6,5 milions (2020 i 2021)

Defensem la justícia social
Política de drets socials
Igualtat i escola de feminismes
Reconeixement i visualització de col·lectius LGTBI
Polítiques d’habitatge
19 habitatges de tanteig, 15 de Sareb, 20 incorporats al Lloguem
48 ajuts a comunitats propietaris (600.000 €)
319 atesos al Servei de Protecció de l’Habitatge

Política fiscal
5.000 ajuts per pagar IBI i brossa (800.000 €)
Bonificacions i exempcions per a les rendes més baixes de
Pensionistes, aturats i ERTO
Famílies monoparentals o nombroses

Vetllem per l’ocupació
2.250 persones ateses pel SOM han trobat feina
1.682 llocs de treball gestionats en ofertes de treball
61,21% cobertura de les ofertes de treball gestionades
4.209 persones han rebut orientació laboral
386 persones contractades en Plans d’Ocupació
Observatori de la crisi Covid-19
Taxa d’atur 16 % (-1,3% maig 2020-2021)
Deixem de ser 1a ciutat de més 50.000 habitants + atur

Planifiquem i ens posicionem
Estratègia metropolitana
Membre fundador de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità

Estratègia Agenda Urbana i ODS
Del Pla estratègic Mataró 2022 al Mataró 2030
Reconeixements
Ciutat de la ciència i la innovació
Màxima puntuació transparència de la web per la UAB
Pioners en elaborar un Pla de reconstrucció
5 a posició rànquing ajuntaments maduresa digital de l’AOC
Bones pràctiques durant la pandèmia de la Diputació

Aprofitem les oportunitats d’Europa
Gestió de fons europeus en darrers anys: + 20 milions
2 projectes d’innovació
2 plans de competitivitat
En matèria d’habitatge: Lloguem
Reimagine Textile
En materia de Serveis Socials: Gàvius
Sociosanitari (ciutat cuidadora)
Altres: Bluact, Socialneet

Aspiracions als Next Generation i nous fons europeus:
Economia Circular
Gestió eficient de l’aigua: urban resilence loops
Hub del coneixement
Ciutat Cuidadora

