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EL PREÀMBUL. EL PRIMER ANY DE MANDAT
L’Acord de Govern per al mandat 2007-2011 el van signar el PSC, ICV-EUiA i
ERC el 15 de juny de 2007, un dia abans de la constitució del nou consistori,
en el qual va ser escollit alcalde Joan Antoni Baron.
El document de l’Acord de Govern estableix tres grans eixos de treball:
. La ciutat pensada per a les persones,
. Territori i desenvolupament econòmic, i
. L’Ajuntament al servei de les persones.
Aquest balanç d’un any de mandat agrupa sota aquests capítols les principals accions desenvolupades en aquest període.

1. LA CIUTAT PENSADA PER A LES PERSONES
A. Qualitat de vida i convivència a l’espai públic
1. L’educació
> El 12 de setembre vam poder iniciar el curs amb 4 nous centres educatius en marxa, 3 d’ells en ubicacions provisionals a l’espera que s’acabi
la construcció dels nous edificis: CEIP Montserrat Solà, CEIP Marta Mata i
CEIP Joan Coromines. I ha entrat en funcionament la vuitena escola bressol municipal: l’EB Elna.
> A l’estiu vam adequar els espais provisionals de les noves escoles CEIP
Joan Coromines a l’antic parvulari de l’Anxaneta (carrer de Pascual Madoz)
i CEIP Montserrat Solà a l’antiga Anxaneta (carrer de Sant Pere).
> El setembre van començar les obres de construcció del CEIP Maria
Mercè Marçal i d’una nova escola bressol a Figuera Major (carrer de
Josep Maria de Sagarra) que està previst que entri en funcionament el
curs 2009-2010.

> A l’octubre vam començar les obres del CEIP Montserrat Solà a Cal
Collut i està previst que entri en funcionament el curs 2009-2010.
> Hem ofert, juntament amb altres entitats, per al curs 2007-2008 més de
2.700 places de formació per a adults i 124 cursos diferents.
> Hem traslladat l’Escola d’Adults de Can Marfà a l’antic CEIP Anxaneta
(Camí Ral).

> Hem començat la construcció del nou equipament de les Tres Roques
de Cerdanyola que es preveu que serà un espai d’aprenentatge per a la
formació permanent d’adults en diferents àmbits.

> Hem comprat una finca dels Salesians a Cerdanyola. Un dels equipaments que es construiran en aquest solar és l’EB Molí de Vent.

>A

l’abril, els Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es van instal·lar
al Cafè de Mar.
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> S’han aprovat els treballs de millora del CEIP Anxaneta.
> Hem potenciat el Pla Educatiu d’Entorn i l’hem estès progressivament
a tota la ciutat.
> Hem elaborat el Pla local d’educació permanent per millorar i coordinar l’oferta formativa per a adults.

> Hem presentat un programa d’activitats de Transició Escola-Treball
per al curs 2007-2008 adreçat als centres educatius per tal de facilitar
l’accés dels estudiants al món laboral.

> Hem celebrat els 50 anys de Formació Professional a Mataró.
> Mataró va ser present amb una ponència al Xè Congrés Internacional
de Ciutats Educadores que es va celebrar a Sao Paulo (Brasil).
> El setembre vam presentar la maleta pedagògica “Recuperem la
nostra història. Mataró anys 30” adreçada als centres educatius.

> Hem presentat la guia d’activitats i serveis per als centres educatius.
> El Teatre Monumental ha acollit el nou cicle del cinema infantil en
català: s’han fet 5 sessions i hi han anat una mitjana de 85 persones
per sessió.

2. L’habitatge
> Hem desplegat el Pla de l’Habitatge 2007-2011 que preveu l’inici
de 1.362 habitatges en règim de Protecció Pública (HPO). D’aquestes
llars, 1.050 seran promogudes per Promocions Urbanístiques de
Mataró SA (PUMSA), 94 per la Generalitat de Catalunya i 218 per promotors privats.

> Finalitzarem les obres de construcció de 25 pisos de lloguer de protecció oficial per a la gent gran al carrer de Carlemany, 6-12. Fins a finals
d’aquest mes els interessats poden presentar l’imprès per sol·licitar un
d’aquests habitatges.

> Hem començat la construcció d’un edifici de 5 habitatges del carrer
de Teià que servirà per allotjar famílies afectades pel Pla Especial de
Millora Urbana (PEMU) de La Llàntia.

> Hem començat a aixecar un edifici al carrer de Vasco Núñez de Balboa
que tindrà 12 habitatges adaptats en règim de lloguer per a persones
amb mobilitat reduïda. S’ha fet amb conveni amb la Fundació GIMM.

> Hem iniciat la construcció d’un edifici de 15 habitatges al carrer de
Cosme Churruca (9 per lloguer de protecció oficial i 6 per a permutes).

> El gener vam començar la construcció d’un edifici de 7 habitatges per
a joves al carrer de Meléndez Valdés.

> Hem iniciat les obres de reurbanització de Can Gassol, en aquest
sector s’hi construiran 101 habitatges: 31 de règim protegit i 70 lliures.
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> S’ha iniciat el desenvolupament de l’illa Lepant-Churruca on està previst
construir 30 habitatges de protecció pública i 15 de règim concertat.

> La Generalitat està construint al Pla d’en Boet una promoció de 94 habitatges destinats a lloguer per a gent gran i per a joves.

> Hem ampliat els ajuts per rehabilitar habitatges a Cerdanyola i Rocafonda.
> Propera obertura de l’oficina de la Llei de barris a Rocafonda.
> Prohabitatge ha convocat els ajuts: per a la rehabilitació d’edificis; per

demanar subvencions de fins a 6.000 € per rehabilitar habitatges buits
que es vulguin llogar; per a la rehabilitació d’ascensors i per als ajuts per
pagar el lloguer.

> La Borsa de Lloguer i l’Oficina Local d’Habitatge de Prohabitatge
Mataró gestiona des del mes de desembre els ajuts que ofereix la Generalitat de Catalunya i els del Ministerio de Vivienda dirigits als joves que
vulguin emancipar-se.

> Inici d’una campanya per eliminar a les façanes l’efecte visual de les
antenes parabòliques. La primera fase s’ha fet a Cerdanyola i Rocafonda:
525 antenes detectades i 407 retirades de manera voluntària.
3. La salut
> Hem traslladat el Servei de Salut a la plaça de Catalunya per integrar-lo amb
l’Agència de Salut Pública del Maresme Central de la Generalitat de Catalunya.
> Hem celebrat les V Jornades de salut i alimentació.
> Dues escoles de Mataró (IES Puig i Cadafalch i CEIP La Llàntia) formen
part del projecte Shape Up Europe que té per objectiu prevenir l’obesitat
infantil i promoure la salut.
> L’Hospital de Mataró està ampliant el centre amb 52 llits nous cosa
que facilitarà que el servei d’urgències sigui més àgil.

> Estem construint el nou CAP de La Llàntia – Via Europa.
> S’han començat les obres de construcció d’un centre d’atenció primària de salut mental, l’hospital del dia per a adults joves i el centre
d’atenció a les drogodependències davant l’Hospital de Mataró.

> S’han adjudicat els projectes de construcció d’un nou equipament sanitari a la ronda de Joan Prim i estem redactant el projecte d’ampliació del
CAP Cirera – Molins amb la Generalitat de Catalunya.

> Estem elaborant el pla funcional de l’equipament social i sanitari per a
malalts mentals de la Llar Cabanelles.
> Els afectats per la legionel·losi de l’any 2002 han rebut la totalitat del
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pagament de les indemnitzacions, complint així el compromís adquirit
d’avançar les indemnitzacions i alleugerir els perjudicis soferts a les famílies afectades malgrat el jutge va eximir de responsabilitat l’Ajuntament.
L’Ajuntament manté la causa oberta contra els propietaris de la fàbrica de
gel Hielos del Maresme.
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4. La seguretat i el civisme
Seguretat i prevenció

> El 2008 hem incorporat 7 nous agents de la Policia Local, acció que
s’emmarca en el desenvolupament del Pla Estratègic de la Policia Local
2007-2013. En el pla de millora dels mitjans materials hem comprat 12
escúters, 4 motos, 1 furgoneta, 5 turismes (2 tipus híbrid) i 5 bicicletes. I 1
vehicle per a Protecció Civil.

> Mataró ha estat la primera ciutat de Catalunya a adherir-se a la xarxa
Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.
Aquest any instaurarem el sistema de truncking digital, per a la millora de
les telecomunicacions en la transmissió tant en l’àmbit de la Policia Local
com en Protecció Civil.

> S’ha creat la Comissió de Seguretat Urbanística, on tots els serveis
implicats en la gestió del territori i els serveis de Via Pública han treballat
compartint informació amb l’objectiu de dissenyar la ciutat amb paràmetres de seguretat.
> Hem signat un conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit
per a la redacció d’un Pla local de seguretat viària per tal d’homologar
i actualitzar el redactat del document de Mataró amb el que proposa la
Generalitat de Catalunya per a tots els municipis.

> Hem desenvolupat totes les accions preventives i formatives que contempla el pla d’actuació de la Policia Local: pla de control de trànsit i disciplina viària, control de l’oci nocturn, cursos d’educació viària als centres
escolars de la ciutat i cursos alternatius a la denúncia de trànsit. Està
previst que participin en aquest curs 9.767 alumnes de 34 centre educatius
en el Programa d’Educació Viària, Prevenció i Civisme de la Policia Local.

> Hem col·laborat amb el RACC i el Servei Català de Trànsit de la Generalitat de Catalunya perquè 800 alumnes de 3r de primària aprenguessin
seguretat viària a través de la representació d’una obra de teatre.
> El 16 de maig vam celebrar el Dia de la Policia Local en el qual vam
reconèixer policies locals, ciutadans, membres d’altres cossos de seguretat, funcionaris i extreballadors de l’Ajuntament que han destacat per la
seva contribució a la Policia Local.

> Hem actualitzat el Pla Bàsic d’Emergències i s’ha finalitzat i homologat el Pla de contaminació d’aigües marines. Així mateix, hem elaborat els
plans específics per a les festes de Carnestoltes i Sant Joan i el 2008 actualitzarem el Pla Especial d’Incendis Forestals, el Pla Especial d’Inundacions
i el de Processons de Setmana Santa. Així, Mataró ja disposa de tots els
plans de Protecció Civil a què obliga la legislació vigent.
> El 19 de setembre vam inaugurar el nou Parc de Bombers.
> El 30 d’abril vam presentar la memòria de Via Pública 2007:
- La seguretat viària ha millorat en el darrer any: s’han produït 82 accidents menys que durant l’any 2006.
- La Policia administrativa, assistencial, de seguretat ciutadana i de
trànsit ha realitzat 42.336 serveis, un 7,60% més que el 2006.
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- La Policia de barri ha mantingut 4.935 entrevistes amb persones i
membres d’entitats de tota la ciutat per copsar les seves inquietuds en
matèria de seguretat.
- L’any 2007 es van comptabilitzar 7.029 fets delictius, un 11,9% més
que en l’any anterior. Aquesta xifra respon, en gran mesura, a l’increment
del nombre de robatoris a l’interior de vehicles, un fenomen que s’ha donat
a tot Catalunya.
- L’actuació conjunta de la Policia Local i Mossos d’Esquadra s’ha traduït en 975 detencions durant l’any 2007, 127 més que en el darrer exercici
(un 15 % respecte a l’any anterior).
- Hem fet 839 controls de trànsit de diferent tipologia: velocitat, soroll,
taxa d’alcohol a la sang, etc. Un 16,20% més que el 2006.

> Hem signat un conveni amb la Creu Roja per a la formalització de les
ajudes econòmiques destinades a l’Assemblea Local de la Creu Roja de
Mataró per a la realització d’activitats socials i serveis de prevenció, salvament, socorrisme i recuperació que inclou un acord per ajudar a les persones grans que han estat víctimes d’un robatori o un atracament.
> El conveni també estableix ampliar el servei de vigilància preventiva
a la platges en efectius i equipaments de protecció civil (pulsímetres i
desfibril·ladors) i s’ha ampliat el servei de vigilància i salvament a la platja
de Ponent. Hem afegit al servei de vigilància de les platges un sistema
de megafonia que actuarà coordinadament amb els serveis de vigilància,
socorrisme i salvament, per realitzar comunicacions relatives a la qualitat
de l’aigua, l’estat del mar, la presència de meduses o altres incidències.

> Hem realitzat el manteniment de les franges de protecció de les urbanitzacions per prevenir els incendis forestals i hem coordinat la campanya
amb tots els efectius i recursos de prevenció i extinció d’incendis forestals.

> Hem signat un conveni amb la Creu Roja i el Gremi d’Hostaleria i Turisme
de Mataró i el Maresme per portar a terme un conjunt d’accions formatives
dirigides als treballadors del sector de la restauració perquè puguin actuar
davant de casos d’ofegament per ingestió d’aliments.

> Hem regulat la utilització de determinats espais públics perquè els
gossos puguin passejar deslligats en horaris establerts: la platja, rieres
de Sant Simó i d’Argentona; els parcs de Can Boada i les Roques Albes; el
parc Forestal; el Turó de Cerdanyola; el parc del Nord; el terreny situat entre
la B-40 i les escoles del Camí del Cros i Les Aigües; i el parc Central, entre
el passeig de Jesús Illa i l’esplanada de Josep Reniu.
Civisme

> En un any de funcionament el Telèfon del Civisme ha atès 25.778 trucades (70 al dia).
> S’han aixecat 663 actes per incivisme a l’espai públic durant el darrer any.
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> Hem fet dues campanyes entorn el civisme: una per promoure el civisme
a l’espai públic en relació als temes de neteja i el resultat ha estat de 240
accions informatives i una altra campanya per informar sobre la recollida a
domicili dels voluminosos i trastos vells a 13.496 domicilis.
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B. La cohesió, el diàleg i la integració
1. Les persones dependents
> Estem implementant la Llei dependència per fases i ja hem començat
a tramitar les primeres sol·licituds. En aquests moments estem gestionant
més de 1.500 expedients. A partir d’aquesta llei la demanda de serveis
s’ha incrementat un 39%.

> S’han fet més de 12.000 atencions (presencial o per telèfon).
> Hem ampliat els serveis d’atenció domiciliària a la persona en un 12%
i els aparells de teleassistència en més d’un 100%.

> Hem ampliat els tallers del Programa Cuidar al cuidador.
> Els serveis de transport adaptat porta a porta els hem ampliat en un 66%.
> Hem col·laborat en l’organització dels premis Tec-in dependent que
volen promoure la realització de projectes de nous serveis i aplicacions TIC
que millorin la qualitat de vida de les persones que per raons de manca o
pèrdua de capacitat física, psíquica o intel·lectual, requereixin atenció o
ajuda per tal de realitzar les activitats de la vida diària.
> Estem posant en marxa pisos de suport socioeducatiu per a persones
sense sostre conjuntament amb Betània i la Creu Roja.
> Hem consolidat el projecte del “Club social” adreçat a persones excloses
socialment.
> Estem realitzat accions formatives prelaborals (200 hores) amb dones
amb càrregues familiars que reben el Programa d’Inserció i Renda Mínima
(PIRMI).

2. Les famílies i els infants
> Hem creat un Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)
municipal per atendre els expedients de famílies mataronines. Actualment atén a 127 menors.

> Hem elaborat el protocol de detecció dels maltractaments infantils amb
la col·laboració dels serveis que actuen en aquest àmbit.
> S’han

creat tallers d’habilitats socials per a adolescents en risc en
col·laboració amb els centres educatius. Han passat 25 joves entre 12 i 16
anys.

> El setembre vam posar en marxa a l’EB La Riereta el nou servei
“Minuts menuts” de guarda puntual per a infants fins a 3 anys.
3. La joventut
> Aquest any hem augmentat la subvenció i el número de places ofertades
als casals d’estiu de juliol i setembre.
9
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> S’estan finalitzant les obres de la Nau Gaudí on s’hi instal·larà el Telecentre i la TecnoEscola.

> Hem posat en marxa l’aula de noves tecnologies de l’equipament juvenil
de La Llàntia gràcies a Microsoft i la Fundació Esplai.
> S’han consolidat i ampliat les sales d’estudi, en període d’exàmens,
per tota la ciutat perquè els joves puguin disposar d’espais als diferents
centres cívics.
> Els nostres joves han fet intercanvis amb el municipi d’Isla Cristina i
amb joves de 4 països europeus amb l’entitat Pampayuga.
4. La gent gran
> Hem aprovat el projecte d’ampliació del Casal Municipal de la Gent
Gran del Parc Central perquè disposi de 30 places de servei de menjador.

> Estem construint un casal per a la gent gran i centre de dia als baixos
de l’edifici d’habitatges del carrer de Carlemany, 6-12.

> Hem posat en funcionament el telèfon de l’Agència d’Atenció a la Gent
Gran i a les Persones amb Dependència: des de setembre de 2007 hem atès
2.080 trucades.

> S’ha fomentat l’intercanvi d’experiències entre els casals de gent gran dels
municipis de la comarca de Barcelona i la ciutat agermanada de Créteil.

> Hem ampliat el Casal de la Gent Gran de l’Havana.
5. Les dones
> Hem aprovat el nou programa del pla d’usos del Centre d’Informació i
Recursos per a les Dones. Cada trimestre organitza activitats adreçades a
les dones com tallers, xerrades, exposicions o sessions de cinema.
> S’ha ampliat el Consell Municipal d’Igualtat d’Oportunitats.
> Realitzem campanyes de sensibilització en col·laboració amb les entitats
de dona de la ciutat.

> Les dones de Mataró ha estat presents en la Mostra internacional de
cinema de Créteil.

>

Hem celebrat el Dia Internacional de les Dones.

6. La immigració
> Hem signat convenis de col·laboració, per 294.500 euros, amb 14 entitats perquè puguin desenvolupar projectes d’acollida, integració i sensibilització de nouvinguts a la ciutat, per a l’any 2008.
> Estem elaborant un nou Pacte per a la Nova Ciutadania i un nou Pla
d’actuació.
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> Hem signat un conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per
fer cursos d’acolliment. Hem fet 39 cursos en els quals hi han participat
846 alumnes. També hem confeccionat material didàctic adaptat a alumnes nouvinguts.

> Treballem per millorar els protocols d’actuació per evitar la concentració d’alumnes de procedència estrangera i garantir l’escolarització
obligatòria.
> Amb la incorporació de tots els serveis implicats, hem redefinit els protocols d’actuació per lluitar contra la sobreocupació.

C. La cultura i l’esport per a tothom
1. La cultura
> El 20 d’abril vam inaugurar la nova seu dels Capgrossos de Mataró que disposa d’una sala on es poden assajar castells de fins a 10 metres d’alçada.

> El 28 d’abril vam signar el conveni amb la Fundació Privada Carmen
i Lluís Bassat per l’exhibició permanent i pública del seu fons artístic a La
Farinera Ylla i Aliberch.
> Hem iniciat l’enderroc de Can Marfà, que dóna inici a la primera fase
de la construcció del futur Museu de la Ciutat en aquesta antiga nau
industrial.

>

Hem presentat l’avantprojecte de rehabilitació de l’edifici de
l’Escorxador com a futura biblioteca municipal, una de les actuacions
incloses dintre de la Llei de barris.

> El 4 de desembre vam signar un conveni de col·laboració per a la renovació i millora de les instal·lacions museístiques del Museu Arxiu de Santa
Maria-Centre d’Estudis Locals de Mataró.
> Hem signat un conveni de col·laboració per als treballs de restauració de
la Basílica de Santa Maria: 90.000 euros per als treballs de tractament de
la fusteria de sota coberta de la nau central del temple.
> Hem signat un conveni per potenciar la Fundació Jaume Vilaseca i el
seu patrimoni cultural i industrial, com un producte turístic i cultural de
la ciutat.

> Hem organitzat els actes de commemoració del desè aniversari de la
Biblioteca Pública Pompeu Fabra, que van incloure mostres fotogràfiques i
d’articles periodístics.

> Hem col·laborat en l’organització d’una nova edició del Festival Mataró
Cruïlla de Cultures.
> Hem organitzat la XXVI Setmana de Música Antiga, que incloïa quatre concerts, quatre conferències i una pel·lícula, a la Basílica de Santa Maria.
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> Hem col·laborat en els actes del Mil·lenari de Santa Maria, Bé Cultural
d’Interès Nacional des del 2008. Es tracta de concerts d’orgue, conferències, exposicions i celebracions religioses.

> Hem incorporat nous actes al programa de la Festa Major, Les Santes,
com ara el bateig del Dragalió o el No n’hi ha Prou i hem introduït altres
novetats com la possibilitat de descarregar-se el programa per bluetooth.
> Hem endegat el projecte Butaka. Aquesta iniciativa cultural és la primera que s’adreça exclusivament als joves i consta de tres espectacles. El
projecte està promogut per l’Ajuntament i La Xarxa.

> Hem programat 8 concerts, 5 obres de teatre, 6 pel·lícules infantils i 4
tallers enfocats al públic familiar el primer trimestre del 2008.

> A través de la campanya “Anem al Teatre”, hem fet que més de 13 mil
escolars de la ciutat assisteixin a diferents representacions.

> Hem acollit la gala dels premis Butaca 2007.
> Hem organitzat l’exposició “Mil i una rumbes. 50 anys de rumba catalana” al Museu de Mataró.

> Aquest estiu celebrarem el Festival Shakespeare a la masia de Can Ribot.
> Les sales de Can Palauet i del Museu de Mataró han acollit les pintures
del mataroní Torres-García.

> Hem organitzat l’exposició “Esculapi, el retorn del déu”, que va exhibir la
imatge restaurada de l’escultura d’aquest déu grec de la medicina, trobada
a Empúries fa gairebé cent anys. L’obra està considerada com la millor
escultura clàssica trobada a la Mediterrània occidental.
> Hem donat impuls a la poesia i la cultura popular a través dels actes del
Dia de Sant Jordi 2008. A l’entorn de la Diada de Sant Jordi, es va instal·lar
a la plaça de Santa Anna la bandera de Catalunya.
> Mataró ha estat escollida Ciutat Pubilla de la Sardana 2009.
> Hem signat un conveni de col·laboració amb el Centre de Normalització
Lingüística sobre el programa Voluntaris per la Llengua, que busca potenciar la participació ciutadana i promoure la integració lingüística dels
nouvinguts.

2. L’esport
> En els mesos de juliol i agost hem posat gespa artificial al tercer dels
camps municipals de futbol de Mataró, al de Can Xalant. S’ha aprovat el
projecte d’execució per posar gespa artificial al camp de Rocafonda aquest
estiu.
> També durant l’estiu hem realitzat actuacions de millora i manteniment
d’instal·lacions esportives municipals, que donen cabuda a 53 entitats, 35
escoles i 693 equips.
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> Estem construint la nova pista esportiva de La Llàntia, que ha d’entrar
en funcionament a finals d’aquest any.

> Al febrer hem iniciat les obres del nou poliesportiu municipal del
carrer d’Euskadi, que estarà format per un pavelló triple i una sala annexa,
que es destinarà principalment al bàsquet i a la gimnàstica artística.

> Hem començat les obres del camp de futbol 7 de Cirera (carrer de
Terrassa) que suposarà una millora a l’incorporar un camp de futbol 3. Els
dos camps seran de gespa artificial amb reg automàtic.

> Hem consensuat i aprovat amb la Comissió de Clubs d’Atletisme el
projecte d’ampliació de l’Estadi Municipal d’Atletisme, del qual estem
executant la primera fase que comporta l’ampliació de pistes a 8 carrers,
més un carril per a marxa i un de gespa artificial, entre d’altres millores.
> S’han destinat 140 mil euros del romanent dels pressupostos de l’any passat
a l’arranjament de la piscina municipal que es faran durant aquest estiu.

> Hem destinat més de 350 mil euros als plans de Millora Esportiva i
d’Imatge Esportiva, que afavoriran a 36 entitats i clubs per a la consolidació dels seus esports i per promocionar la imatge de la ciutat.

> Dinamitzem dues pistes poliesportives municipals com a suport al
programa d’iniciació esportiva extraescolar del Pla d’Entorn.

2. LA CIUTAT: TERRITORI I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
A. Territori
1. L’equilibri territorial
> Hem portat a terme la modificació definitiva del PGOM (Pla General
d’Ordenació Municipal) en l’illa dels carrers de Cristòfor Colom, Toló i
Camí Ral on es construirà habitatge lliure, habitatge de protecció pública,
un aparcament i una plaça pública amb un local per al nou casal de
l’Havana.

> Al novembre, hem modificat el PGOM per evitar la desertització comercial
de determinats carrers on es limita la implantació d’activitats de la banca
i del sector serveis.
> Al desembre, vam aprovar definitivament la modificació del PGOM de
l’Eix Herrera, que ha de permetre el desenvolupament d’aquest sector de la
ciutat que està en transformació, amb la dotació d’equipaments, habitatges i places d’aparcament.
> Hem modificat el Reglament del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental amb l’objectiu d’unificar els diferents reglaments del
conjunt dels consells de participació de ciutat.
> Hem aprovat provisionalment la modificació puntual del PGOM que
afecta el sector discontinu Lepant-Churruca. En aquest àmbit, la Fàbrica
Arenas Fàbregas del Paper es convertirà en una escola, es faran 30 habitatges de protecció pública, 15 de règim concertat i locals per a comerços i
equipaments municipals.
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> Al febrer de 2008, hem iniciat els treballs de consolidació de les façanes de Can Cruzate per a la posterior actuació urbanística.

> Estem fent el seguiment dels treballs realitzats per la Generalitat de
Catalunya per disposar de la línia orbital del tren que unirà Mataró amb
Granollers.

> Estem impulsant la creació de la línia d’autobús Mataró-Granollersaeroport de Girona, que està previst que entri en funcionament el segon
semestre d’aquest any.

> Hem treballat amb els municipis veïns per crear la Carta del Paisatge
de la Vall de la Riera d’Argentona i per assolir polítiques urbanístiques conjuntes en el marc del Pla Territorial de la Regió Metropolitana i en l’àmbit
forestal de la Serralada Litoral.

> Hem aprovat definitivament la modificació del PGOM a l’àmbit de la
riera de Cirera/Rocafonda on es preveu la construcció de dues escoles,
14.000 m² de zona verda, un edifici d’usos terciaris i habitatges de protecció pública i lliures.

> Al març, vam aprovar inicialment la modificació puntual del PGOM dels
entorns del carrer de Miquel Biada que contempla tres aspectes: la creació
d’una escola a la fàbrica Fontdevila i Torres amb una plaça pública, la creació
d’uns espais lliures entre el carrer de Miquel Biada i el carrer de Tetuán per
instal·lar la fàbrica de Can Fàbregas i de Caralt i la creació d’un aparcament
públic. També s’ha fet el Pla de Millora Urbana (PMU) de l’illa de Can Fàbregas i de Caralt on s’ubicarà el futur centre comercial d’El Corte Inglés.

2. Els barris i l’espai públic
> Hem renovat el sistema d’enllumenat de 40 carrers, de diferents punts
de la ciutat, amb la incorporació de nous sistemes d’estalvi energètic.

> Hem portat a terme obres de reurbanització a més de 25 carrers.
Aquests treballs inclouen, en la majoria dels casos, la renovació del sistema
de clavegueram i recollida d’aigües pluvials, nova pavimentació, renovació
del mobiliari urbà i nova senyalització vertical i horitzontal.
> La Generalitat de Catalunya ens ha atorgat 6,91 milions d’euros per
cofinançar el projecte de millora urbana de Rocafonda-El Palau-Escorxador en el marc de la quarta convocatòria de la Llei de barris. Farem 22
actuacions que tindran un cost de 13.820.000 euros.

> El març vam adjudicar les obres del Parc de Rocafonda (de 25.000 m²).
> El febrer vam inaugurar la urbanització de l’avinguda del Perú amb l’ajut
del Fons de Cohesió de la Unió Europea.
> Al febrer, vam començar l’arranjament de la zona verda que hi ha al voltant de Can Boada així com vam iniciar les obres de millora dels accessos.

> Estem millorant el Parc de la Pollancreda, situat al Pla d’en Boet.
> Hem finalitzat l’arranjament del Parc de Lluís Millet i hem iniciat una
nova fase d’adequació del Parc del Nord.
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> Hem presentat una proposta de transformació de la ciutat a la convocatòria URBAN per optar a fons europeus.

> Hem continuat els treballs de millora del Cementiri dels Caputxins i al
febrer es van iniciar les obres de construcció del nou edifici de serveis i
forns crematoris del Cementiri Municipal de les Valls.

> Hem soterrat contenidors a diferents vials de la ciutat com per exemple
a La Rambla.

> Estem adequant la nova seu de l’Agrupació Científico-Excursionista.
> Treballem en la rehabilitació de la xemeneia i de la nau de l’antiga
fàbrica de Can Minguell.

> Les obres de la reforma integral del mercat de la plaça de Cuba
s’iniciaran a finals de juliol i es faran en dues fases: una de 40 dies i una
altra de 18 mesos.

> Hem arranjat el camí principal que travessa el Parc Forestal i la recuperació del camí de la riera de Cirera.

> El juliol vàrem començar la construcció d’un edifici a La Llàntia que
albergarà equipaments i activitat comercial.

> S’ha tret a concurs la construcció de la passarel·la de vianants de la
plaça de la Muralla.
3. El canvi climàtic
> Hem guanyat un premi X + Verd amb un nou sistema de reg de les zones
verdes que es controla per internet.

> Hem adoptat noves mesures d’estalvi d’aigua per fer front als diferents nivells d’excepcionalitat de la sequera en funció del decret de la
Generalitat de Catalunya.

> Hem rebut una subvenció de l’ACA per recuperar recursos hídrics
propis de mines i pous de la ciutat.

> Ens hem declarat zona lliure de transgènics.
> Tota la fusta que utilitza l’Ajuntament tindrà certificat de qualitat medioambiental.

> S’ha treballat en la detecció i aplicació de les mesures per combatre la
plaga de l’escarabat morrut de les palmeres.

> S’ha iniciat el treball per transformar la casa del parc Central (Can
Masjoan), dissenyada per l’arquitecte Jordi Capell, en un centre d’educació
medioambiental.
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4. La mobilitat i el transport públic
> Hem confeccionat el Pla d’aparcaments 2007-2011 que recull tot el
que fa referència a la construcció d’estacionaments en aquest període
de temps.
> Aquest any hem acabat la construcció dels aparcaments del Parc de
Cerdanyola (266 places), plaça d’Occitània (224), del carrer de Terrassa
(82), a l’avinguda de Jaume Recoder (40) i del Cafè de Mar (43).

> Hem començat la construcció dels següents aparcaments: ronda de
Rafael Estrany (267), carrer de Carlemany (96), al subsòl de l’equipament
esportiu-comercial de La Llàntia (91), Camí Ral-carrer de l’Hospital (45),
plaça del Parc de Palau (241), edifici del TecnoCampusMataró (464), sota
l’equipament terciari del Rengle (315), sota el poliesportiu del carrer
d’Euskadi (80)

> Hem redactat els avantprojectes dels aparcaments de la carretera de
Cirera i als entorns de La Riera i Muralla de la Presó.

> Estem fent els estudis de viabilitat d’aparcaments a: plaça Francesc
Flos, carrer de Miquel Biada, carrer de Joan Maragall, sector del Sorrall,
sector IVECO, plaça de Josep Cusachs, plaça de Canyamars, CEIP Marta
Mata i d’un aparcament de dissuasió a la zona est de la ciutat.
> Hem aprovat el projecte de construcció de l’aparcament del Parc Rafael
Alberti (189).
> Hem habilitat un aparcament provisional gratuït en superfície per a
90 vehicles al solar on hi havia l’antic parc de Bombers a Cerdanyola.

> Estem habilitant i millorant l’aparcament de Torre Llauder (279).
> Aquet mes de juny aprovem la nova Ordenança de Via Pública, que és un
instrument per millorar l’ocupació i ús de l’espai públic i una eina important per garantir una mobilitat més fluïda i segura.

> Hem convocat un concurs per a una nova concessió del servei de
Mataró Bus, que implicarà una millora en la qualitat del servei atès que
disposarem d’una major cobertura horària i territorial.
> La línia 3 del Mataró Bus té un autobús més per fer el servei i s’ha
reforçat l’horari sobretot el cap de setmana.
> Hem instal·lat 12 plataformes d’accés a l’autobús en les parades.
> S’han iniciat les obres de millora de l’enllaç nord de la C-32.
> Hem instal·lat càmeres de control de trànsit a la Porta Laietana, a la
plaça de Manuel Serra i Xifra i a la plaça d’Espanya i una càmera per evitar
l’estacionament a la plaça de Granollers.

> Hem implantat una zona de velocitat restringida (30 km/h) a Cirera.
> S’han incrementat el nombre d’aparcaments per a bicicletes.
> Hem aplicat als aparcaments la nova tarifació per minuts.
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B. Un nou model de desenvolupament econòmic
1. L’ocupació de qualitat
>

Hem contractat 75 persones en situació d’atur gràcies als Plans
d’Ocupació de la Generalitat, que ens permeten tenir 11 projectes en marxa
i hem implicat 12 departaments municipals.

> Hem impulsat tres programes d’ocupació adreçats a les dones i joves.
El programa “Situa’t” que dóna a conèixer els principals sectors de la ciutat
(comerç, hostaleria, noves tecnologies, construcció i tèxtil), el programa
“Dones en marxa” que impulsa la formació de 15 dones com a conductores
d’autobús, i el programa “Som Joves” per a la inserció laboral de joves amb
risc d’exclusió social.
> Hem presentat el nou catàleg de formació contínua, amb 38 cursos i 600
places.

> Hem signat convenis amb 21 entitats per donar feina a 40 persones
que realitzaran tasques socials.

> Hem organitzat la 2a Setmana de la Informació i l’Orientació Professional, en la que més de 1.800 persones han pogut informar-se sobre els
recursos formatius de la ciutat.

> Hem aconseguit una nova escola taller sobre noves tecnologies que
acollirà a 32 alumnes i que es posarà en marxa al juny.

> Hem mantingut les bonificacions a les empreses que contractin ciutadans de Mataró de forma indefinida.

> Hem impulsat programes d’implantació d’accions de responsabilitat
social mitjançant la realització d’accions de sensibilització amb empreses i
l’edició del segon llibret de Responsabilitat Social.
> Hem aconseguit dues subvencions de fons europeus per portar a terme
dos projectes que fomenten l’ocupació en els sectors de la jardineria i
l’atenció a les persones.

2. La iniciativa emprenedora
> Hem arribat a la 7a edició dels Premis Cre@tic per incentivar la innovació
i donar suport a les iniciatives emprenedores amb dotació econòmica i les
possibilitats d’instal·lar-se a la Incubadora d’empreses de base tecnològica.

> Hem convocat la 3a edició del concurs “Aprendre a emprendre” adreçat a
incentivar la cultura emprenedora entre els estudiants.
> Hem signat un conveni amb “la Caixa” per afavorir l’obtenció de “microcrèdits” a emprenedors amb risc d’exclusió financera per falta de garanties
o d’avals.

> Hem celebrat la segona edició de la Nit amb Visió, que va reunir més de
200 empresaris i emprenedors en un acte que vol ser un referent per a les
persones amb esperit emprenedor.
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> Hem presentat des de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró un
programa formatiu per incentivar l’emprenedoria entre els estudiants per
tal que donin un enfocament empresarial als projectes de fi de carrera.

> Hem presentat les noves titulacions a la Universitat Politècnica de Catalunya adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior, singularitzant-les
per la internacionalització, professionalització i emprenedoria.
> Hem incorporat noves empreses de base tecnològica a la Incubadora,
que n’acull actualment 7 i en té 32 d’adherides.
3. La competitivitat del teixit productiu
> S’ha posat en marxa el minisite i el butlletí electrònic per fomentar la
internacionalització de les empreses.

> Hem començat la construcció al Rengle del nou edifici de negocis
que, situat junt al futur TecnoCampusMataró, allotjarà 16 empreses de
diferents sectors.

> Hem realitzat la senyalització dels mercats de marxants del Pla d’en
Boet, Cirera-Molins, l’Escorxador, la plaça Gran i Cerdanyola.

> Hem aprovat el projecte de reforma del mercat de la plaça de Cuba, que
preveu la reorganització de les parades, la construcció d’un supermercat
i d’un aparcament, i que pretén dinamitzar i enfortir competitivament tot
l’entorn comercial de la plaça.

> Hem presentat un programa d’accions urbanístiques, de mobilitat
i comercials, fruit del conveni signat amb entitats representatives del
comerç i l’hostaleria de la ciutat, que té com a principal objectiu la millora
competitiva d’aquest sector econòmic de la ciutat davant l’arribada d’El
Corte Inglés dins el Pla d’Orientació dels Equipaments Comercials (POEC).
La inversió total serà de 4,7 milions d’euros.
> Estem desenvolupant programes adreçats a empresaris i comerciants
per tal d’assessorar-los en matèries com les noves tecnologies, la igualtat
d’oportunitats en el món laboral, la nova Llei de l’Estatut del Treballador
Autònom o les estratègies de màrqueting, entre d’altres.
> S’han presentat dos estudis per analitzar l’estat del sector de la construcció i el sector dels instal·ladors i afins, per determinar un conjunt de mesures
que permetin ajudar a la recol·locació dels treballadors d’aquests sectors.

4. TecnoCampusMataró: innovació, universitat i
empresa
> Hem inaugurat a Vallveric, l’edifici TecnoCampus v 1.0, que allotja 13
empreses de base tecnològica i dues fundacions.
> El desembre vam començar, amb l’Entitat Pública Empresarial Parc
TCM, la construcció de l’estructura de la totalitat dels edificis que conformen el parc tecnològic i de la innovació TecnoCampusMataró (TCM).
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> Hem creat la fundació TCM Audiovisual que gestionarà el Centre de Difusió Tecnològica en Audiovisuals de Catalunya (CDT), ens han encarregat de
difondre i atendre les necessitats del sector audiovisual de Catalunya per
aportar serveis de qualitat i de valor afegit.

> Hem signat un conveni amb el Grup d’Empreses Tecnològiques de la
Informació i la Comunicació (GENTIC) per tal de donar suport al programa
d’actuacions anual de GENTIC i fomentar l’esperit empresarial en l’àmbit de
les noves tecnologies.

> Hem establert convenis de col·laboració amb el Consorci Digital MataróMaresme per fomentar i impulsar el sector audiovisual, la implantació de la
Televisió Digital Terrestre i la societat de la informació i el coneixement al
territori del Maresme.
> Amb la Fundació CETEMMSA hem consensuat un pre-acord perquè
s’instal·li al Parc Tecnològic TecnoCampusMataró.
> Hem adquirit el fons documental de Televisió de Mataró per un import de
més de 650.000 euros, que inclou la digitalització i classificació de més de
8.000 hores de material per a la seva posterior cessió a ciutadans i entitats.

5. La promoció de la ciutat
> Durant la campanya d’estiu 2007, hem atès més de 14.000 visitants a les
oficines de turisme.

> Hem presentat el programa d’activitats per a l’estiu a la ciutat amb la
platja com a eix principal. L’oferta inclou activitats esportives, culturals
i lúdiques.

> Aquest estiu ampliem el punt d’informació turística al passeig Marítim
amb un espai de lectura.

> Hem aprovat la construcció d’un nou hotel de quatre estrelles al Port
de Mataró que comptarà amb 103 habitacions i que està previst generi 100
llocs de treball.
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C. L’AJUNTAMENT AL SERVEI DE LES PERSONES
1. Eficàcia i transparència de l’Administració
> Hem reformulat els patronats d’Esports i de Cultura en els nous Institut
d’Esports i Institut d’Acció Cultural, per millorar la seva eficàcia.

> Durant aquest any hem celebrat 16 plens (9 d’ordinaris i 7 extraordinaris)
i 90 comissions informatives on hem presentat a l’oposició els projectes i programes que després hem portat a l’aprovació del Ple o de la Junta de Govern.

> Mataró ha estat la primera ciutat catalana a admetre les al·legacions
i recursos en matèria de trànsit a través d’internet.

> Hem afegit tràmits a la “Carpeta ciutadana” del web, millorant els procediments de llicències d’obres i activitats.

> Hem incorporat la signatura electrònica a tràmits com les al·legacions i
multes i sistemes de pagament electrònic en els procediments de recaptació.
> Ens hem adherit al conveni marc per a la implantació del model integral
d’atenció ciutadana, fet que possibilita que els ciutadans puguin utilitzar
el nostre registre com a entitat de registre per enviar documentació a altres
administracions.
2. La participació ciutadana
> Hem aprovat el reglament dels equipaments cívics consensuat amb
totes les entitats de la ciutat.

> S’ha revisat el funcionament dels consells municipals.
> Hem constituït 10 consells sectorials de participació i els 3 consells
territorials vinculats als 3 plans integrals existents. Més de 400 persones
han participat en aquests consells.

> Per elaborar i consolidar un model participatiu per a l’elaboració del
Programa d’Actuació Municipal (PAM) i els pressupostos hem realitzat 3
trobades de la Permanent del Consell de Ciutat.

> Hem encetat el procés de diagnòstic per a la creació de dos nous consells
territorials, el del Nord i el del Sud-oest.
> Hem consolidat el Portal d’Entitats de Mataró com una eina de divulgació
i gestió de les activitats de les entitats que ara inclou 101 entitats. També
hem realitzat 6 cursos de formació sobre el portal en què han participat 44
persones de 32 entitats.

>

Promovem els intercanvis escolars, educatius, musicals i d’altres
col·lectius amb les ciutats agermanades. N’hem fet 21 en els quals hi han
participat 400 mataronins.

> El 29 de setembre vam inaugurar el nou local de l’Associació de Veïns
Via Europa - Nou Parc Central.
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> S’ha aprovat inicialment el projecte d’enderroc de l’equipament del carrer
de la Muntanya de Cirera per construir-hi un centre cívic.

> També hem aprovat inicialment el projecte de reforma de la fàbrica Cabot
i Barba on hi ubicarem un equipament cívic.

> Hem arribat a un acord amb les entitats vinculades a l’espai de Les
Esmandies per construir-hi un casal de barri.
3. La comunicació
> L’emissora municipal Mataró Ràdio ha complert un any, amb una programació consolidada i amb molta participació d’entitats i ciutadans. El
primer estudi d’audiència encarregat mostra que el 20% de la població de
Mataró escolta l’emissora.

> Hem iniciat les emissions del primer canal públic de TDT a Catalunya,
MaresmeDigital TV, que gestiona el Consorci Digital Mataró-Maresme.

> Hem iniciat el procés de renovació del web municipal.
4. La cooperació internacional i la solidaritat
> També hem destinat 536.000 euros per a projectes de cooperació
internacional, campanyes de sensibilització i convenis. Aquesta xifra
representa l’1% del pressupost.

> Hem destinat 12.000 euros com a ajut d’emergència per pal·liar els efectes del terratrèmol del Perú.
> Hem aportat 9.000 euros per ajudar a reconstruir Nicaragua després del
pas de l’huracà Fèlix.

> Mataró ha estat la ciutat que ha acollit el XXVIII Premi per la Pau de
l’Associació per a les Nacions Unides que es va atorgar a la cantant, actriu
i activista africana Miriam Makeba, en reconeixement a la seva trajectòria
en defensa dels Drets Humans.

> Hem renovat la concessió de La Peixateria a la Fundació privada Grup
Tercer Món per cinc anys més.
> Estem treballant amb entitats de Banca Ètica.
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