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VISIÓ DE CIUTAT

Mataró vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la
Regió Metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat
inclusiva, emprenedora, sostenible i de qualitat de vida gràcies
a la innovació i la capacitació de la seva gent i de les seves
empreses.

CONCRECIÓ DE LA VISIÓ EN L’HORITZÓ TEMPORAL 2022

Mataró, ciutat de mar de la Barcelona metropolitana, es referma com a
capital emprenedora que opta per una economia diversificada cap al tèxtil
especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb essència cultural i
esportiva, amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats per al creixement de les
seves empreses i per a l’ocupació de la seva gent.
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Plans i pactes: constel·lació estratègica M2022
Pla Municipal
de
Drogodependències

Xarxa de
ciutats
amigues de la
gent gran

Pla de
Seguretat
Local de
Mataró 20162019

Pla Municipal
de Salut
Pública 20172020

Pla Local
d’Inclusió
Social 20182020

Pla de
convivència de
Mataró 20182022

Pla d'oci
nocturn

Pla Director de
Solidaritat i
Cooperació
2018-2022

III Pla
d’igualtat de
gènere per a la
ciutadania
2018-2022

3 Reptes M2022

Totes i tots
som Mataró:
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LGTBI

Pla Jove x
Mataró 20182022

Pacte Local
per l’Educació
Pla Local
d'Infància i
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de l'esport en
edat escolar
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persones,
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d’Habitatge
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Educadora, a
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subjecte
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estratègic
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inclusiu

REPTE 1

Estratègia
central
d’impuls de

Preparació
professional
per als joves i
altres
col·lectius en
atur

Lluita contra
l’atur i creació
d’ocupació de
qualitat

la FP

EIX 1.1.

Necessitat de
generar
ocupació i
capacitació

Aposta per la

Residència
universitària

Creixement
Intel·ligent

Imatge,
reconeixement
i promoció
de ciutat

Mataró,
campus
universitari

cohesió amb
front marítim i
TecnoCampus

en sectors
identificats

Especialització
i innovació

Pla estratègic
TecnoCampus
2022

Posicionament
com a

Ciutat palanca
d’oportunitats
econòmiques
i d’ocupació

ciutat
creadora

Front
Marítim:

Campus
universitari

espai urbà
d’activitat i
desenvolupament
econòmic

La nova
indústria

Campanya
emprenedoria

Reforç,
imatge i nou
relat

Programa de
diversificació

Nou tèxtil

Política
industrial

Creació
cultural

Nou model de
port urbà
Ciutat palanca
econòmica

Redefinició
de la zona
comercial del
Port
Oficina
d’Oportunitats

Laboratori de
polítiques

Actualització
de l’equip

EIX 3.2.
Ocupació
i especialització

Estratègia
continuada

Funció
estratègica del
municipi

més enllà del
TCM

Especialització
i innovació

EIX 3.1.
Impacte ciutat
&
TecnoCampus

Experiència
del mar en
infants
Mar en
Valor
Port,
espai
viu
de ciutat

Model turístic
propi, de
qualitat i
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Mataró, actor
internacional

Estratègia i
gestió de
marca

Llibre Blanc
de la Cultura
de Mataró

Anella
Blava
Pla estratègic
de Promoció
de la Ciutat

Pla estratègic
del Port de
Mataró 20162030

39 Projectes M2022

EIX 3.3.

Iveco-Pegaso:

Parc
d’innovació en
salut

Pla Anella
Verda i Blava

El valor de les
Cinc Sènies

patrimoni i
palanca
d’economia
agrària

REPTE 3

TecnoCampus
a la ciutat

Oportunitat
Iveco-Pegaso i
Balançó i
Boter

Pacte Local
per la
Sostenibilitat

Reptes
de ciutat
Cinc Sènies

Maximització de
l’impacte del

Pla d’Acció per
l’Energia
Sostenible i el
Clima (PAESC)

Habitatge,
anella blava,
mobilitat i
economia
circular

sostenibilitat i
l’adaptació al
canvi
climàtic

Creixement
sostenible

7 Eixos M2022

Foment de la
vinculació
territorial

REPTE 2

Igualtat
d’oportunitats
per a la
cohesió social i
territorial

Pla de
Mobilitat
Urbana i
Sostenible
(PMUS)

EIX 2.1.

i no tan sols
com a objecte

Generació
d’ocupació
de qualitat

Pacte per
l'ocupació i el
desenvolupam
ent econòmic

Especialització
a la FP

Pacte per a la
Mobilitat

partir del
compromís
compartit

herència i
actiu de futur

Pacte de
Comerç
El comerç:
motor
econòmic i de
cohesió

Pla d’actuació
integral de
RocafondaEl PalauEscorxador

Estratègia
integral
centrada en
l’habitatge

Lluita contra
la
desigualtat

de les
persones
vulnerables

Econòmia
social i
solidària

Decisions estratègiques

Pla d’actuació
integral de
Cerdanyola

Vigilància
M2022 per
nous projectes

Plans de gestió
i transformació
de
l’Ajuntament
Codi de
conducta i Bon
Govern de
l’Ajuntament i
del seu sector
públic local

37 Plans i pactes
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Constel·lació estratègica M2022

Xarxa de
ciutats
amigues de la
gent gran

Localització dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible
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Primera bateria de projectes M2022
EIX 3.1.

Especialització i innovació
REPTE 2

REPTE 3

REPTE 1

Lluita contra
l’atur i creació
d’ocupació de
qualitat

Igualtat
d’oportunitats
per a la
cohesió social
i territorial

Imatge,
reconeixement
i promoció
de ciutat

Nou tèxtil
Programa de diversificació
Parc d’innovació en salut
Especialització a la FP
Ciutat palanca econòmica
La nova indústria

EIX 3.2.

Reforç de la imatge i del
nou relat

EIX 1.1.

EIX 2.1.

Ocupació i capacitació

Vinculació amb el territori

Model turístic propi, de qualitat i sostenible
Ocupació i especialització
Suport al camí laboral
Redefinició zona comercial port
El comerç: motor econòmic i de cohesió

Oportunitats per als joves
El port, espai viu de ciutat
El valor de les Cinc Sènies
Oportunitat Iveco-Pegaso
Reptes de sostenibilitat

EIX 1.2.

EIX 2.2.

Nou model social

Polítiques integrals per a la
convivència i la cohesió social

EIX 3.3.

Creació cultural
Atenció a les persones, repte i palanca
Estratègia integral centrada en l’habitatge
Residència universitària
Dret al lleure infantil
Revisió del mapa d’escolarització

Oficina d’oportunitats
Actualització de l’equip
Laboratori de polítiques
Vigilància M2022 per a nous projectes
Gestió de marca
Estratègia continuada

Preparació professional per als joves
Impacte ciutat i TecnoCampus
Nous models socials proactius

Mar en valor
Experiència del mar en infants
Campanya emprenedoria
Campus universitari
Anella blava
Política industrial
Nou model de port urbà
Mataró, actor internacional

Funció estratègica del municipi
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Projectes essencials M2022
REPTE 1

Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat

Model turístic propi, de qualitat i sostenible
Desenvolupament d’un model turístic propi com a orientació de creixement del sector
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Definició de la marca de ciutat
Elaboració del Pla estratègic de promoció de ciutat
(pendent d’aprovació i presentació)

Visit Mataró
Definició de marca, campanya de difusió i posada
en marxa de la nova web de promoció de ciutat

Innovació social al turisme
Projecte d’identificació dels reptes turístics de
ciutat des de l’òptica de la innovació social
(pendent d’aprovació i presentació)

El Cafè Nou
Equipament per a un nou Punt d’Informació Turística
(PIT) a la ciutat amb experiència moderna i
personalitzada per al turista
(obres en execució)

Mataró 5 Estrelles.

Projecte d’actuacions físiques en el patrimoni arquitectònic i accions de
promoció, comunicació i difusió conjuntes entre l’Ajuntament i agents destacats
(Sol·licitud presentada a la 2a convocatòria FEDER dels Eixos 4 i 6 – Eix 6)
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REPTE 1

Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat

Preparació professional per als joves i altres col·lectius en atur
Estratègia central de Formació Professional
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Impuls a la Formació Professional
Secretaria Tècnica de la FP
Oferta d’FP Dual i mobilitat internacional
Espai web estudiaramataro.cat

Projecte europeu SocialNEET
Accions de capacitació basades en l’economia
social, adreçades a persones joves que no estan
ocupades ni en processos formatius
(pendent d’inici 2019)

Projecte singulars.

Nou programa de reforç de l’ocupabilitat de les persones joves no
ocupades i no integrades en sistemes d’educació o formació que integra les actuacions del Pla
Nacional d'Implementació de la Garantia Juvenil.
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Atenció a persones, repte i palanca
L’atenció a les persones: necessitat social i oportunitat empresarial i d’ocupació
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Habitatge inclusiu per a
la gent gran
Projecte innovador de definició d’un model alternatiu
d’habitatge per a la gent gran a partir d’aplicacions
tecnològiques i de serveis inclusius i intergeneracionals

Projecte Xarxa de ciutats amigues
de les persones grans
Promoció de les polítiques d’envelliment actiu a partir
de l’elaboració d’una diagnosi participada dels reptes
i necessitats de les persones grans a la ciutat

(pendent definició prova pilot, 2019)

Impuls de polítiques LGTBI
Diagnosi participativa i inici de la definició del Pla LGTBI
Adhesió a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya
Suport a l’associacionisme i formació a centres educatius i entitats
Disseny d’un Servei d’Atenció Integral LGBTI
Elaboració d’un Reglament de polítiques de gènere interseccionals
(pendent disseny actuacions pla LGTBI. Memòria de reglament en consulta pública)

(pendent elaboració del pla d’acció, 2019)
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Estratègia integral centrada en l’habitatge
Projecte potent d’inclusió, rehabilitació urbana i aprenentatge social
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Yes, we rent
Projecte UIA per a la generació d’un mercat
d'habitatge de lloguer accessible, a partir de la
rehabilitació per part d’entitats socials i la gestió
cooperativa
(actualment en fase de definició d’implementació)

Identificació d’oportunitats per a
la innovació en la política local
d’habitatge
Detecció de solucions en els àmbits de l’energia,
l’habitatge cooperatiu i la reducció de pobresa
aplicables a la ciutat

Taula d’habitatge col·laboratiu
Plataforma de concertació per a la generació de
respostes en matèria d’habitatge des de
l’economia social
(pendent constitució, 2019)
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Nou tèxtil
Reforç del relat de ciutat basat en l’especialització del disseny tècnic tèxtil, en un marc de diversificació sectorial
ACTUACIONS DESTACADES 2018

PECT de Mataró Maresme
Projecte Reimagine Textile d’especialització
territorial, basat en el disseny tècnic tèxtil, la
transferència de coneixement tecnològic, l’economia
col·laborativa i el foment de l’emprenedoria i la
internacionalització
(Actuació conjunta amb TecnoCampus i Eurecat)

InserText III
Foment de la inserció laboral i millora de la
ocupabilitat en l’àmbit de la indústria tèxtil i
assessorament a les empreses per a la
implementació de la indústria 4.0.

Impuls del sector tèxtil a través de
propostes d’economia circular
Detecció d’idees i potencials aplicacions de
l’economia circular a la indústria tèxtil de la ciutat.
Disseny de 3 projectes pilot
(Remade in Mataró, Matarex i Mestres del reparat)
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Mar en valor
Pla estratègic del front marítim
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Pla d’Acció: “Mar en Valor”

Projecte BlueAct

Diagnosi de situació, identificació de bones
pràctiques i plantejament d’estratègies per a
l’obertura de la ciutat al mar, el foment de les
indústries blaves, i la promoció de la cultura marítima

En el marc del programa europeu URBACTBlueGrowth. Xarxa europea de transferibilitat
d’iniciatives de promoció de l’esperit empresarial i de
l’economia blava (marítima)

(pendent d’aprovació i presentació)

(Aprovada 2a fase, amb inici 2019: foment d’ocupació i de
l’emprenedoria entre els joves mitjançant un programa d’incubació i un
concurs amb premis)

Traspàs d’una part de la N-II
Tramitació del traspàs d’una part de la via al seu
pas pel nucli urbà per a pacificar el trànsit i
convertir-la en un carrer més amable
(gestions en curs)

Proposta de nova estació i d’accés al Port.

Proposta d’actuacions al sistema
ferroviari que inclou remodelar l’estació de tren i connectar Mataró amb els municipis veïns per la costa
mitjançant una via verda per a vianants (Presentada a ADIF i a la Delegada del Govern a Catalunya)
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Altres projectes M2022 a destacar
REPTE 1

Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat

Redefinició de la zona comercial del Port
Redefinició de la zona comercial del port, integrada i oberta a la ciutat i al turisme
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Definició del model comercial
Elaboració d’estudis per a definir el format òptim per
a garantir una reorientació i viabilitat de la zona
comercial
(pendent d’aprovació i planificació)

Projecte de reurbanització de la
zona comercial
Actualització dels projectes existents de millora
d’infraestructures i distribució de l’espai per facilitar
les activitats de dinamització comercial i turística
(pendent finalització i aprovació)
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REPTE 1

Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat

El comerç: motor econòmic i de cohesió
Actuacions per a la millora i potenciació del sector en benefici de la ciutat
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Pla d’impuls al Centre
Concurs d’idees per a la definició d’una estratègia
d’actuació integral que posi en valor el patrimoni i
esdevingui motor d’activitat cultural, comerç i
turística

Pacte del comerç
Nova proposta del pacte ampliant-lo a tota la ciutat
de forma consensuada amb la Taula transversal
del comerç

Mataró 5 Estrelles.

(en procés de revisió i elaboració)

Projecte d’actuacions físiques en el patrimoni arquitectònic i accions de
promoció, comunicació i difusió conjuntes entre l’Ajuntament i agents destacats
(Sol·licitud presentada a la 2a convocatòria FEDER dels Eixos 4 i 6 – Eix 6)
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REPTE 1

Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat

Impacte ciutat i TecnoCampus
Impuls i mesurament de l’impacte mutu entre el TecnoCampus i la ciutat
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Foment de vocacions universitàries
Projecte Horitzons amb l’Institut Miquel Biada
Xnergic

Contribució al teixit empresarial
PECT de Mataró-Maresme (sector tèxtil)
Cooperatextil
Invest in Mataró
Convenis amb Hartmann
Programa Reempresa

Contribució als reptes de ciutat
SOM Hackathon
Camp d’innovació social a instituts

Projectes Mataró 2022: situació 2018
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REPTE 1

Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat

Nous models socials proactius
Conversió de Mataró en ciutat de proves i d’aprenentatges de nous models socioeconòmics amb les persones
com a subjectes actius de desenvolupament
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Ateneu Cooperatiu del Maresme

Camp d’innovació d’economia social

Foment, acompanyament, formació i difusió de
projectes d’economia cooperativa, social i solidària

Solucions als reptes de ciutat per part d’alumnat
d’instituts a través de l’economia social i en col·laboració
amb el TecnoCampus

Taula Social pel Consum
Responsable
Espai estable per a l’intercanvi, la reflexió i la
conscienciació per a desenvolupar alternatives de
consum social i sostenible

Llançadora de projectes
Acompanyament a projectes d’emprenedoria
col·lectiva d’ESS

Fons finançament de projectes
d’economia social
Acord amb Fundació Seira i Coop57 per a la creació
d’un fons d’accés a crèdit per a nous projectes amb
valor social

Acords amb Som Mobilitat
Foment de l’ús del vehicle elèctric compartit al
TecnoCampus i als aparcaments públics municipals (PUMSA)

Projectes Mataró 2022: situació 2018
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Oportunitat Iveco-Pegaso i Balançó i Boter
Sector que cohesioni la ciutat amb el front marítim i complementi al TecnoCampus
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Impuls al desenvolupament del
sector Iveco-Pegaso
Acord de compra-venda de les finques de la societat
mixta Porta Laietana, amb reserva del 30% per a usos
terciaris

Pla de millora urbana de l’illa de la Torre Barceló.

Reordenació d’un espai
lliure al mateix nivell de la ronda de Barceló i l’avinguda del Maresme i millora de l’entorn urbà de
l’àmbit (edifici d’equipaments La Farinera) (Aprovat inicialment en Junta de Govern Local de 10 de desembre)
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Reptes de sostenibilitat: habitatge, anella verd-blava,
mobilitat i economia circular...
Desenvolupament del Pla d’acció per a l’energia sostenible i el clima (PAESC) amb actuacions d’adaptació i
mitigació per a la reducció d’emissions
ACTUACIONS DESTACADES 2018 (1/3)

Impuls de l’economia circular
a la ciutat
Detecció d’idees i potencials aplicacions de
l’economia circular en els àmbits tèxtil, agroalimentari
i administració local. Disseny de 9 projectes pilot.
Espai d’autoreparació a la Casa Capell

Roba Amiga: inserció social i
generació d’ocupació
Posada en marxa d’un programa de recollida
selectiva de roba de segona mà a la ciutat per a la
generació d’ocupació en el marc del nou contracte
de gestió de les deixalleries municipals
(desplegament inicial de 60 contenidors de recollida tèxtil)

PAESC

Pla Director d’enllumenat públic

Pla d’acció per a la reducció d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle com a ciutat adherida al Pacte
d’alcaldes i alcaldesses per a la sostenibilitat

Actuacions de manteniment i d’inversió a la xarxa
per tal de garantir la seguretat i millorar l’eficiència
energètica
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Reptes de sostenibilitat: habitatge, anella verd-blava,
mobilitat i economia circular...
ACTUACIONS DESTACADES 2018 (2/3)

Nou dipòsit Ronda Bellavista

Pla Anella Verda i Blava

Millora de la xarxa d’abastament d’aigua, de l’estalvi
energètic i de la capacitat de reserva.
Creació d’un nou espai verd de ciutat

Diagnosi de reptes, oportunitats, fortaleses, debilitats i
amenaces de la infraestructura verda de la ciutat

Projecte d’ampliació del Tub Verd

Ordenances fiscals per una
mobilitat més sostenible

Increment del nombre d’equipaments amb
connexió a la xarxa de climatització mitjançant
l’aprofitament energètic i la millora de l’eficiència

(pendent aprovació i validació)

Introducció de bonificacions per al foment del vehicle
elèctric i nous títols propis de Mataró Bus

Procés d’impuls a la transició energètica.

Projecte de desplegament de l’Oficina
per a la transició energètica de Mataró, programa d’eficiència de l’enllumenat públic i programa
d’autoconsum en equipaments públics (Sol·licitud presentada en la 2a convocatòria FEDER d’Eixos 4 i 6 – Eix 4)
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Reptes de sostenibilitat: habitatge, anella verd-blava,
mobilitat i economia circular...
ACTUACIONS DESTACADES 2018 (3/3)

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
Aprovació inicial del nou PMUS basat en el decàleg de
prioritats definit pel Pacte per la Mobilitat. Aposta per la
mobilitat a peu i en bici i per una xarxa de transport
públic eficaç i eficient.

Nova Ordenança de Circulació
Procés de modificació de l’Ordenança Municipal de
Circulació i Transport de Mercaderies Perilloses
(2009) per adequar-la a la normativa actual i a les
noves formes de mobilitat urbana (VMP)
(en període de consulta pública)

Nou servei de Mataró Bus

Impuls a la mobilitat elèctrica

Proposta de model de gestió i de nova xarxa, amb
millora de freqüències i cobertura territorial, nous títols
de transport municipal i renovació de flota per vehicles
sostenibles

L’Anell Ciclista de Mataró.
de Mataró

Xarxa de punts de recàrrega gratuïta
Renovació de flota municipal
Acords amb Som Mobilitat als aparcaments públics

Projecte d’ampliació i interconnexió de la xarxa de carrils bici

(Sol·licitud presentada a la convocatòria Vies ciclistes del PO FEDER Catalunya 2014-2020)
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REPTE 2

Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial

Dret al lleure infantil
Estructuració d’un programa de garantia de lleure i d’activitats de qualitat per a tots els infants
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Pla de Millora de l’Esport en edat
escolar
Accions per a facilitar l’accés a la pràctica esportiva a
l’alumnat de la ciutat (pagament carnet d’esportista,
millora de les instal·lacions, reforç dels Jocs Escolars,
jornades gratuïtes d’iniciació...)

Millora de les àrees de jocs infantils
Nou Pla Director per donar compliment normatiu i
unificar criteris de nova implantació o reforma. Creació
de noves àrees de jocs a la ciutat (Can Civit, plaça de
Joan XXIII i passatge de Lluís Gallifa) i incorporació de
jocs per a infants amb diversitat funcional.

Mataró Educa+
Programa d’educació a temps complert d’activitats
extraescolars en col·laboració amb AMPAs i
escoles adreçada a infants de la ciutat
(Realitzada primera edició a centres de Cerdanyola)

Pla d’Infància i Adolescència
Diagnosi del Pla Local d’Infància i Adolescència
(PLIA) per ordenar i definir les actuacions
municipals en matèria d’infància i adolescència
(pendent fase de disseny pla d’acció i aprovació)
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Programa de diversificació i Parc d’innovació en salut
Re-Imagine Textile, el retorn al sector tradicional des de la innovació i l’orgull
Suport a l’evolució de l’ecosistema innovador de salut a la ciutat
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Reimagine Textile
Projecte conjunt del TecnoCampus i Eurecat en el
marc del PECT de Mataró-Maresme, de suport a
l’emprenedoria i al teixit empresarial per a la creació
d’un ecosistema innovador en l’àmbit tèxtil

Kenko Health Accelerator
Programa d’acceleració destinat a startups d’alt
potencial de creixement en el sector salut, amb visió
internacional
(TecnoCampus, Telefònica Open Future i Foundingers Group, SL.)

Càtedra d’envelliment i qualitat de vida
Nova càtedra que complementarà l’oferta actual del
TecnoCampus en l’àmbit de salut i aportarà nous models
d’abordatge i atenció
(en fase de posta en marxa)

Projecte BlueAct
Participació en la xarxa europea URBACTBlueGrowth de transferibilitat d’iniciatives de
promoció de l’esperit empresarial i de l’economia
blava (marítima)

Nova convocatòria de projectes PECT.

Segona convocatòria del PO FEDER 20142020 per a Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial, prevista per a principis de 2019.
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Ciutat palanca econòmica
Activació de la inversió i de la compra pública municipal com a palanca d’innovació i d’oportunitats
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Giswater (AMSA)

#Objectiu o papers

Projecte col·laboratiu de 10 companyies catalanes
per al desenvolupament d’una plataforma SIG de
codi obert que permetrà incrementar notablement
l’eficiència en la gestió d’aquests serveis municipals

Definició d’estratègia smart city
Estudi diagnòstic per al desenvolupament
d’estratègies de ciutat intel·ligent
(en elaboració)

WiFi4EU.

Projecte d’adaptació de l’Ajuntament i de la seva
manera de treballar als requeriment normatius i
organitzatius de l’Administració Digital en el marc del
Pla de Transformació

Nova plataforma
de licitació electrònica
Contractació conjunta amb sis municipis. Major eficiència,
transparència i garantia d’accés a les licitacions de les
petites i mitjanes empreses i proveïdors locals

Subvenció de la Comissió Europea per instal·lar un punt de WiFi gratuït a l’espai públic.
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

La nova indústria i Política industrial
Procés de transformació i modernització de la nostra indústria local
Ordenació de la política industrial i d’atracció d’inversions
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Modificació del Pla General
Modificació per ordenar els usos i les activitats que
conviuen als polígons industrials de la ciutat, posant
les bases per a la recuperació i la facilitació de la
implantació d’activitats industrials
(Aprovació provisional)

Pla d’Acció integral de millora dels
Polígons d’Activitat Econòmica
Bateria d’accions per a l’impuls de la ciutat cap a un
nou model econòmic i productiu mitjançant el projecte
“Districte de la Indústria i el Coneixement”.
Nou màster en indústria 4.0
(Vinculat a TecnoCampus)

Inversions de modernització dels
polígons industrials
Bateria d’inversions (2 M€) per a la millora
infraestructural dels polígons industrials de ponent (Pla
d’en Boet, Les Hortes del Camí Ral i El Rengle)
(Subvenció d’1,7 milions d’euros per part de la Diputació de Barcelona)

Consell Econòmic i Social:
identificació de reptes de ciutat
Línia de treball del Consell Econòmic i Social per a la
identificació dels reptes de ciutat en el marc del Pacte
Nacional per a la Indústria
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Mataró, actor internacional
Promoció de la ciutat a partir de la seva internacionalització en diferents àmbits
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Participació en projectes europeus i
en xarxes de promoció de polítiques
públiques
Yes, we rent (Urban Innovative Actions)
BluAct (programa URBACT de la Unió Europea)
SocialNEET (EEA and Norway Grants Fund)

Presència en fires i
esdeveniments turístics
Intensificació de la presència de la ciutat en fires,
esdeveniments turístics europeus i accions
internacionals d’incoming amb la voluntat de captar
nous visitants i presentar Mataró

(Red Innpulso, Xarxa de municipis per l’ESS, ACTE, Ciutats educadores,
Ciutats pel Clima, Ciutats i pobles per a la sostenibilitat, Pacte d’alcaldes,
Perfil de Ciutat, Consell Català del Moviment europeu...)

Acompanyament a la
internacionalització
Programa Go Global (TecnoCampus)
Programa d’internacionalització del TecnoCampus

Pla Estratègic de Promoció de Ciutat
Nou pla de promoció de la ciutat que serveixi com a
revulsiu de la marca Mataró i augmenti la seva atracció i
presència internacional
(pendent presentació i aprovació)
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REPTE 3

Imatge, reconeixement i promoció de la ciutat

Actualització de l’equip i Laboratori de polítiques
Adequació dels recursos humans i tècnics a les exigències dels projectes del Mataró 2022
Laboratori d’innovació en polítiques urbanes per a la cohesió social
ACTUACIONS DESTACADES 2018

Tr@nsforMAT
Pla de Transformació organitzativa de l’Ajuntament per
a la posada en marxa de noves formes de treballar i de
relacionar-se amb la ciutadania. Identificació de
reptes, espais i canals participatius, i treball per equips
de projecte.

Oficina Tècnica M2022
Constitució d’un equip tècnic específic per a la
gestió del pla i el seguiment dels projectes M2022

Espai Mataró.

Nou Postgrau en Direcció i Gestió
Públiques – Edició Mataró
Impartit pel TecnoCampus i l’Escola d’Administració
Pública de Catalunya i vinculat al Pla de Formació
2018-2019 de l’Ajuntament de Mataró

Redefinició de models
de gestió de serveis públics
Municipalització dels serveis de control de la zona
blava i de retirada de vehicles amb grua (PUMSA)

Definició del nou model d’atenció i relació amb la ciutadania i proposta
d’equipament innovador de centralitat a Can Xammar que generi un nou pol d’activitat ciutadana.

