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Fa 4 anys

Variació

L’acord de govern

DEMOGRAFIA
Població

119.448

Proporció estrangers

112.179

15,10%

Naixements

6,50%

8,89%		 6 p.p.

1.374		

1.170

17,40%

1.551

787

97,08%

74

80

-7,50%

Llicències habit. sol·licit. 2.243

979

129,10%

1.437

euros 99,20%

HABITATGE
Habitatge plurif. iniciat
Habitatge unif. iniciat

Preu m2 construït

2.862 euros

MERCAT TREBALL
Taxa d’atur		

9,80%

Assalariats		

33.824		

8,40%

1,37 p.p.

31.091

8,80%

Nombre empreses

4.253

3.994

6,50%

Autònoms

9.071

8.669

4,60%

Contractes

35.235

30.386

16%

20,78%		

25,03%

-4,25 p.p.

Indústria tèxtil

10,60%

19,24%

-8,6 p.p.

Construcció

10,50%

7,57%

2,9 p.p.

Comerç

21,20%		20,46%

0,8 p.p.

L’acord de govern per al mandat 2003-2007 entre PSC, ICV-EUiA i ERC es
va recollir en un document signat públicament el 14 de juny de 2003 i es va
renovar el 10 de maig de 2004 amb motiu de l’elecció del nou alcalde, Joan
Antoni Baron, en substitució de Manuel Mas, que renunciava a la seva acta
de regidor. Els tres socis el van modificar posteriorment el maig de 2005.
El document de l’acord de govern establia 4 eixos de treball: la participació
ciutadana i la transparència, la sostenibilitat, la cohesió social i el progrés
econòmic i social.

El model de ciutat
El govern municipal ha mantingut el model de creixement establert en el
Pla General d’Ordenació Urbana de 1996, basat en el desenvolupament
dels nous sectors en el front marítim, la remodelació urbana (reciclatge
i renovació de la trama urbana existent) i la preservació de les Cinc
Sènies.

EDUCACIÓ
Fracàs escolar
SECTORS

Hostaleria

4,60%

4,20%

0,4 p.p.

Serveis a les empreses

8,20%

6,33%

1,8 p.p.

5.165.127

4.384.772

17,80%

Renfe viatgers Mataró 2.648.571		 1.879.289

40,90%

IMD Autopista C-32

56.946

48.838

16,60%

IMD Autovia C-60

48.831		

41.689

17,10%

3.150		

3.523

-10,60%

495

-24,80%

MOBILITAT
Autobús urbà		

SEGURETAT
Delictes

Accidents x 1000 vehicles		372
SOSTENIBILITAT
Recollida selectiva

27,17%		

19,36%

7,8 p.p.

Soroll a la xarxa viària

69,3 db

72,2 db

2,9 db

Consum aigua domèstic		4.833.550 m3 4.956.397 m3
Platges (1-5 estrelles)
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4,84

4,88

-2,50%

En quatre anys s’han iniciat 5.374 habitatges plurifamiliars i 223 unifamiliars, segons dades de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge. I
l’Ajuntament ha planificat 4.302 (1.291 protegits) per als pròxims anys:
> Les modificacions puntuals del Pla General en els nous sectors del Rengle,
la Porta Laietana (Iveco), la ronda Barceló-Fàbregas, la Riera i carretera de
Cirera i El Sorrall permeten la construcció de 2.321 habitatges nous (995
dels quals protegits), 311.545 m2 de zones verdes, 210.612 m2 de sostre
terciari i 173.949 m2 per a equipaments.
> Dins de la ciutat consolidada, les actuacions de remodelació urbana
plantejades durant aquest mandat; Can Gassol, Mas Miralles, Colon-Toló,
l’Eix Herrera, el sector Lepanto-Churruca i l’entorn Biada, permetran en el
futur la creació de 986 habitatges (296 protegits), 26.232 m2 de sostre
terciari, 15.995 m2 per a equipaments i 14.017 de zones verdes.

Ajuntament de Mataró
1. LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I TRANSPARÈNCIA

1.1. La transparència i la qualitat dels serveis públics
> Hem millorat l’atenció ciutadana: presencial (oficines d’atenció ciutadana i centres cívics), per telèfon amb el 010 i implantant el del civisme
900 859 009, i hem avançat en administració electrònica (ampliant els
tràmits a fer via web, implantant la carpeta ciutadana i la bústia).
> Hem impulsat una nova estratègia de comunicació: Pla de Comunicació
(2004) / butlletí municipal mésmataró (2005) / emissora municipal Mataró
Ràdio (2006) / Consorci Digital Mataró-Maresme (TDT) i pensant en redissenyar el web municipal www.mataro.cat amb directrius multimèdia.
> Hem buscat una interlocució política més propera i guanyat en proximitat
amb els ciutadans: regidors delegats dels plans territorials Centre, Rocafonda-El Palau, i Cerdanyola; reunions informatives als barris per explicar
els projectes.

1.2. La participació ciutadana
> Hem definit un model de pressupost participatiu (2005): avançat del
calendari d’elaboració dels programes d’actuació municipal i pressupostos i ampliat els terminis i mecanismes d’exposició pública i presentació
d’al·legacions. Audiències públiques.
> Hem creat el Consell de ciutat (2005) i els tres consells territorials i
promogut un nou paper dels consells de participació ciutadana.
> Hem implantat i ampliat la mediació ciutadana per resoldre conflictes,
implicant la ciutadania en el civisme (Ordenança municipal de Civisme) i
facilitant la participació dels ciutadans a la ràdio municipal.
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2. LA SOSTENIBILITAT

2.1. La ciutat equilibrada i els espais públics
al servei de les persones
> Estem desenvolupant els Plans Especials de Reforma Urbana de La Llàntia i de Vista Alegre.
> Consolidem els esforços per tirar endavant el Pla integral de RocafondaEl Palau i hem ampliat aquest sistema de participació en la millora dels
barris a Cerdanyola i el Centre-Eixample.
> Hem avançat en els plans de reforma de l’espai públic per:
• crear grans espais d’oci i zones verdes: el passeig Marítim i el Parc de Mar.
• guanyar places i espais lliures per als ciutadans: plaça de la Gatassa,
plaça del Pou d’Avall, talussos del cementiri dels Caputxins, plaça de Lluís
Terricabres, plaça de Josep López Miravete, plaça de Can Gassol...
• potenciar eixos cívics i comercials i ampliar zones de vianants: La Riera
fins la Presó, la ronda de Rafael Estrany, l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, l’avinguda d’Amèrica, el carrer de la Concepció…
> Hem mantingut un ritme constant en les accions de manteniment de
l’espai públic:
• asfaltant i renovant voreres: Camí de la Geganta, avinguda del Velòdrom,
carrer de València, carrer de Nàpols, carrer de Goya, carrer de Moret i Rojas,
Montserrat Cuadrada, Sant Antoni M. Claret, carretera de Mata, Sor Lucil·la,
Menendez Pidal, Germà Francisco, Pau Claris…
• reformant l’enllumenat públic i aplicant criteris d’eficiència i estalvi
energètic: ronda de Roca Blanca, Burriac, Gatassa, Fuensanta, Joan Maragall, Doctor Ferran, avinguda del Corregiment, avinguda del Velòdrom,
República Dominicada, Germans Castanyer, Sancho Panza, Puerto Rico, el
Parc Central, Ramon Berenguer III…
• desenvolupant el Pla director de Clavegueram a través de les actuacions
de la companyia municipal Aigües de Mataró (el Desviament, Miquel Biada,
Castaños, Madoz, Muntanya, Molí de Vent, Sant Isidor) i arranjant el clavegueram que presenta problemes inesperats (Baixada Santa Anna).
• suprimint barreres arquitectòniques (al Parc Central, al Palau…)
• soterrant/grapant/traslladant línies elèctriques (a l’avinguda de Rafael
Estrany, al carrer de Sant Pau…)
> Hem dotat la ciutat de nous equipaments culturals i esportius: el centre de creació escènica de Can Xalant, el centre d’art Ca l’Arenas, el nou
poliesportiu Teresa M. Roca i Vallmajor.
> Hem aprovat el Pla Local d’Habitatge i l’estem desenvolupant a un bon
ritme, donant un salt quantitatiu important pel que fa al parc d’habitatges
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de lloguer per a joves que hem construït per part de l’empresa municipal
Prohabitatge (que vam crear el 2002). El nostre objectiu és respondre, el
més aviat que hem pogut, a la preocupació per l’accés a l’habitatge que
manifesta el jovent i els col·lectius amb menys recursos. Per això vam ser
dels primers ajuntaments en aprofitar les possibilitats de la llei d’Urbanisme
i vam avançar-nos, fixant-nos com a objectiu l’obtenció de fins a 30% de
sòl per a habitatge assequible en els sectors en desenvolupament. Hem
explorat també la possibilitat de fer servir el sòl que és patrimoni municipal
per construir-hi habitatges de lloguer.
• Disposem de 139 habitatges de promoció pública en lloguer per a joves i
famílies (aquest mandat: Teià, Fragata de Mataró, Jaume Comas, València,
Pujol, Madoz, i Tiana) i 171 en construcció o projecte (Carlemany, Núñez de
Balboa, Can Gassol, Meléndez, Vista Alegre, El Rengle, Churruca, El Verdet,
Rierot).
• Hem construït 18 habitatges de promoció pública on hem allotjat per la
via de l’intercanvi/permuta els propietaris/famílies de sectors en desenvolupament (Xammar i La Llàntia) i també hem posat a la venda 25 habitatges entre un 10 i un 15% per sota del valor de mercat de la zona.
• Estem construint 30 habitatges de promoció pública en lloguer per a gent
gran (Carlemany).
• Hem facilitat als propietaris dels habitatges buits treure a lloguer les
seves propietats incentivant-los fiscalment, donant-los seguretat que cobraran els lloguers i experimentant amb fórmules de mediació innovadores per
poder crear un sistema de borses de lloguer. Actualment hi ha 83 pisos sota
aquesta modalitat.
• Promovem la rehabilitació, l’accessibilitat, el manteniment i la dignificació del parc d’habitatges privats a través d’incentius fiscals, del pla
d’instal·lació d’ascensors, de l’assessorament per a l’obtenció d’ajuts per a
la rehabilitació de façanes.
• Prohabitatge s’encarrega, a més, de tramitar els ajuts al lloguer que
la Generalitat ofereix als ciutadans. L’objectiu és ajudar al pagament del
lloguer dels arrendataris amb dificultats per prevenir l’exclusió social.
> Hem preservat el sistema d’espais lliures periurbans, agrícoles, forestals
i corredors biològics, que són indispensables per al nostre desenvolupament
sostenible: les Cinc Sènies, el parc Forestal, el Turó de Cerdanyola i les nostres rieres d’Argentona i de Sant Simó.

El front de mar
> Hem dibuixat i avançat definitivament en el desenvolupament del front
de mar, explicant de manera clara, conjunta i coherent totes les actuacions
i iniciant-les totes. Aquest mandat hem donat passos de gegant en la consciència col·lectiva del potencial de ser una ciutat mediterrània, amb més de
4 quilòmetres de platges.
• Hem enllestit tres trams del passeig Marítim (entre el CN Mataró i el Port,
entre el Port i la platja de Pequín, i l’avinguda del Port fins al pas de Porta
Laietana) i el pas soterrat del Port.
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• Hem aprovat i presentat a la ciutadania com seran els sectors en desenvolupament del Cafè de Mar i la Cooperativa, la ronda de Barceló i la nova connexió
amb el Port, el sector Porta Laietana (Iveco-Pegasso), el Rengle i el tram pendent del passeig Marítim entre el CN Mataró i la riera de Sant Simó. Totes
aquestes actuacions estan començades o en tramitació administrativa i representen la creació de nous barris residencials, però també equipaments,
zones públiques d’oci, i més espai per al sector terciari.
• Hem coordinat, avançat i incrementat els dispositius relacionats amb
la temporada de bany: neteja, seguretat, socorrisme, bus-platja, controls
sanitaris, realització d’activitats…
• Hem mantingut i avançat en el projecte de conservació i seguiment de
l’alguer de posidònia oceànica (enguany se celebren 10 anys de l’inici del
projecte). Vam fer una exposició, un DVD interactiu, i una retolació específica per difondre’l, a banda del suport a les immersions de control.

2.2. La mobilitat sostenible
> El Pla de mobilitat urbana ens ha marcat les 6 direccions en les que hem
treballat:
• La millora del transport públic urbà: Al Mataró Bus hem incorporat 4
nous autobusos i reforçat la línia 3, incrementat freqüències de pas, creant
noves parades i posant 10 plataformes d’accés (8 més estan en construcció). Els usuaris superen els 5 milions i valoren amb un 7,8 el servei, que es
controla per satèl·lit, anuncia acústicament les parades i n’ha incrementat
els sistemes d’informació per panells. També hem fet el Reglament del taxi
i subvencionat dos dels vehicles per a minusvàlids.
• La millora del transport públic metropolità: fem un seguiment dels serveis
ferroviaris quant a qualitat i exigència d’accessibilitat i participant en els
treballs del Pla director d’Infraestructures. Participem activament a l’AMTU i
hem aconseguit el contracte programa amb l’ATM. Des de l’any passat, Mataró, Granollers i Sabadell estan ”més a prop” en autobús amb la nova línia que
surt de plaça de les Tereses.
• Les empreses municipals PUMSA i GINTRA gestionen les obres del Pla
d’Aparcaments, el que significa unes 1.360 noves places d’aparcament soterrani per a rotació, per a residents i en superfície (Can Xammar II, Parc Central, Plaça Granollers, plaça Gatassa, Solís II, El Tabalet i la ronda de Rafael
Estrany -plaça d’Occitània i parc de Cerdanyola s’acaben el mes que ve-).
• L’ampliació de la xarxa de carril bici de 2,6 a 6,7 quilòmetres (avinguda
President Companys- passeig Marítim i ronda de Miquel Cervantes) i la
creació de 33 noves zones per estacionar motocicletes.
• La millora de la seguretat viària: identificant els itineraris de vianants,
col·locant nova senyalització (865 nous senyals verticals), instal·lant 209
pilones, regulant cruïlles semafòricament i intentant atendre les peticions
de veïns, comerciants, i operadors de transport.
• La conciliació dels eixos de comunicació comarcal i metropolitana amb la
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xarxa viària de la ciutat. Ens vam fer càrrec d’ampliar l’accés Mataró Oest
de l’autopista (2003) i la Generalitat ha presentat finalment les esperades
millores a la variant de l’N-II, a l’accés Mataró Nord i a l’enllaç amb la C-60
(2006).

2.3. La ciutat metropolitana
> Ens vam plantejar un Mataró més actiu en l’àmbit comarcal i metropolità.
Formem part activament al grup de ciutats mitjanes de l’Arc Metropolità (Granollers, Martorell, Terrassa, Sabadell, Vilafranca, i Vilanova), de l’Associació
de Municipis amb Transport Urbà, i hem iniciat col·laboracions estratègiques amb municipis del nostre entorn en projectes com el de l’eix de la Riera
d’Argentona o el Consorci Digital Mataró-Maresme per a la TDT.

2.4. La ciutat sostenible
> Mantenim un alt grau de compliment de la nostra Agenda 21 local i hem
anat més enllà:
• amb la revisió i actualització del Pla d’Acció Ambiental.
• amb la creació de l’ordenança solar, i el desenvolupament del Tub Verd
com a xarxa de calor residual que té ja 12,5 km i dóna energia al poliesportiu municipal El Sorrall, l’Hospital de Mataró, a diversos centres escolars i
al nou poliesportiu municipal Teresa M. Roca.
• amb el compliment dels compromisos de reducció de les aportacions a
la planta de tractament de residus del Maresme. Hem incrementat en 7,8%
la recollida selectiva que ja teníem i hem estès i implantat amb èxit la de
l’orgànica, gràcies a la col·laboració i implicació de la ciutadania i als esforços en sensibilització i divulgació que fem.
• aconseguint un estalvi energètic en 10 anys de 963.536 kWh amb les
millores aplicades a la xarxa d’enllumenat públic, una xifra que equival a
un estalvi econòmic de 508.134 euros i a un estalvi anual en emissions de
CO2 de 228.714 kg (és a dir, el que seria capaç d’eliminar cada any una
zona verda de 5 ha).
• amb l’aprovació i desenvolupament del Pla director de Clavegueram.
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3. LA COHESIÓ SOCIAL
El nostre full de ruta ha estat la cohesió social des de l’exercici dels principis democràtics, la igualtat de drets i deures i la solidaritat com a eina
compensadora de les desigualtats socials. També ens vam comprometre
amb la protecció de la llengua pròpia del país i per això vam crear el Servei
de Política Lingüística (cinema en català, cursos de llengua...).

3.1. Els barris dignes i segurs
> Hem intentat aconseguir una millor qualitat de vida als barris des de la
proximitat, la participació i la concertació entre la ciutadania, l’Ajuntament
i la resta d’administracions. Fruit d’això últim hem aconseguit els ajuts de
la Generalitat de la llei de barris per a Cerdanyola (2005-09), presentarem
el de Rocafonda-El Palau i n’estem invertint des de l’anterior mandat els
fons la UE. Les nostres prioritats han estat:
• La millora de l’espai públic i l’habitatge.
• L’impuls, dinamització i modernització comercial.
• La seguretat: hem fet el Pla Estratègic de la Policia Local (2007-2013) i
el primer Pla de seguretat local de Catalunya, a banda de tenir enllestits els
plans de protecció específics de Les Santes, revetlles… A inicis de mandat
vam acabar l’edifici de Via Pública, vam traslladar les dependències de la
Policia Local i el dipòsit de detinguts. També hem facilitat la construcció del
nou parc de Bombers, que s’enllestirà d’aquí un parell de mesos.

3.2. La ciutat amb mirada de dona
La participació i decisió de les dones en el disseny i construcció de la ciutat és
vital per garantir la gestió democràtica com un exercici de plena ciutadania.
> Hem desenvolupat el Pla integral d’Igualtat d’Oportunitats (2002) fent
accions de sensibilització, educació i participació en la igualtat de drets
i la setmana que ve obrirem el Centre d’Informació i Recursos per a les
Dones (C. de Blai Parera, 6), que volem traslladar als baixos del futur edifici
d’habitatges que farem al carrer de Gibraltar, també a Rocafonda.

3.3. La ciutat amb mirada jove
Hem fet apostes arriscades perquè reconeixem que els joves també són protagonistes de la ciutat:
> Vam aprovar el Pla jove x Mataró 2004-08.
> Vam estendre i consolidar la programació d’oci nocturn alternatiu “Mataró,
nit oberta”, creant una xarxa d’equipaments referents: casal de joves, alberg de
joventut i centres d’iniciatives juvenils i diverses instal·lacions esportives.
> Vam posar en marxa el Telecentre al Sidral (2005).
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3.4. La ciutat amb mirada de gent gran
> Hem desenvolupat el Pla integral de la Gent Gran (2002) i hem fet el I
Congrés de la Gent Gran (2006).
> Hem ampliat els serveis de l’Agència de Suport a la Gent Gran i a les persones
amb dependències, estenent les cobertures del Xec Servei i les telealarmes.
> Hem ampliat el Casal de Cerdanyola i solucionat la posada en marxa del
de Rocafonda i el de l’Havana.
> Estem construint els primers 30 habitatges per a gent gran al carrer de
Carlemany (2007).
> Hem posat en marxa el centre de dia de la Residència Municipal
Sant Josep (2006).
> Hem posat en marxa un segon menjador al casals d’avis (Rocafonda)
(2006).

3.5. La ciutat del benestar
El benestar d’una societat es fonamenta en la seva oferta cultural, esportiva, d’atenció i promoció social, i de xarxa de serveis i equipaments accessible, cohesionadors i de qualitat.

3.5.1.

La cultura

> El Patronat Municipal de Cultura ha treballat per: millorar l’oferta cultural directament, en col·laboració amb altres institucions (recordem que en
aquests quatre anys hem pogut veure a Mataró exposicions de Tàpies, Dalí,
Català Roca, Brossa i Chillida) o en concertació amb el sector privat (concerts i activitats de la Casa de la Música Popular ); promoure la formació
cultural; donar suport als creadors (Can Xalant i Espai F), donar suport a
les entitats (Sant Antoni Abat, Comissió de Carnestoltes, processons de
Setmana Santa, La Festa Major de Les Santes, a la colla castellera Capgrossos –amb l’inici de la construcció d’un equipament propi, Òmnium Cultural…); i fer promoció cultural (Festival Cruïlla de Cultures, la Festa Major
de Les Santes, residència de la companyia Dansa Trànsit, de la coreògrafa
Maria Rovira).
> El Pla d’Equipaments Culturals:
• Hem posat en marxa Ca l’Arenas com a centre d’art del Museu i Can
Xalant com a centre de nou creadors.
• Hem elaborat el pla d’usos de Can Marfà i el projecte museogràfic que
convertirà aquesta antiga fàbrica tèxtil en un equipament de primer ordre.
• Hem planificat urbanísticament on anirà i tenim el projecte funcional de la
biblioteca de l’Escorxador.
• La nau Gaudí s’havia de rehabilitar i posar en marxa. Ens hem endarrerit
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per problemes amb les constructores, però hem reprès les obres.

3.5.2. L’esport
> Seguint les conclusions del Congrés de l’Esport Mataroní, les prioritats
han estat:
• Construir el poliesportiu municipal per a handbol Teresa M. Roca i Vallmajor i projectar-ne un segon al carrer d’Euskadi.
• Planificar la zona esportiva dels Turons, estudiant el trasllat del Camp
Municipal d’Esports i la planificació del camp de futbol de Cirera, el Camp
d’Hoquei gespa i l’Estadi d’Atletisme.
• Construir el circuit de Cros, recuperant l’abocador de Figuera Major.
• Auditar i planificar el manteniment dels equipaments esportius existents.

3.5.3. L’atenció i promoció social
• Hem aprovat el Pla de Promoció Social (2006-2010).
• Hem aconseguit que l’Agència d’Atenció a la Gent Gran i l’atenció a les
persones amb dependències sigui un referent.
• Estem treballant el Pla d’Accessibilitat i de supressió de les barreres
arquitectòniques en els edificis públics amb la Diputació.
• Hem impulsat el Protocol de coordinació per l’atenció a les persones
maltractades.

3.5.4 La salut
• Seguim desenvolupant el Pla municipal de Salut i col·laborem amb la
Generalitat en projectes pioners com el de l’Agència de Salut Pública.
• Quant a equipaments d’atenció primària, la Generalitat ha obert ja el
CAP del Camí Ral i el CAP de Rocafonda, i acabem de posar la primera pedra
del CAP de La Llàntia.
• S’han iniciat les obres d’ampliació de l’Hospital de Mataró (Salut Mental).
• L’Hotel d’entitats socials i sanitàries de la Fundació Hospital Sant Jaume
i Santa Magdalena funciona amb èxit.

3.5.5. Xarxa d’equipaments i serveis
• Hem obert al públic el centre cívic més gran de la ciutat, el de Pla d’en
Boet, i hem posat a disposició de les entitats nous equipaments cívics i
locals per a que desenvolupin les seves activitats (al carrer de València, a
la Masia de Can Trissac, a la Presó, a la Casa de la Palmera…) i n’esten
construint més (Vista Alegre) i projectant més (Tres Roques).

3.5.6. La cooperació
• Hem aprovat el Pla director de Cooperació Internacional i hem mantingut la
destinació de l’1% dels ingressos propis per a la cooperació internacional.
• Participem en la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Drets Humans.
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3.5.7. La integració
• Desenvolupem una política integral de cohesió adreçada a tota la ciutadania i hem estrenat algunes polítiques primera acollida per als nouvinguts
(drets i deures), en la línia del que ens marca el Pla de Nova Ciutadania.

3.6. La ciutat educadora
> Seguint el Projecte Educatiu de Mataró (PEM), hem treballat els següents eixos:
> Planificació: actualitzant el mapa escolar, reforçant el paper de la comissió de matriculació (obrint l’oficina), adequant la formació d’adults a les
necessitats de la ciutat, i dissenyant i projectant nous centres educatius:
• Escoles bressol municipals: hem construït i posat en marxa El Tabalet i Els
Menuts i, una tercera (Elna) que entrarà en funcionament el curs que ve.
• Centres d’Educació Infantil i Primària: els alumnes podran gaudir en les
properes setmanes de la nova escola Anxaneta i de les noves instal·lacions
del CEIP Antonio Machado (Via Europa). A més, començaran a funcionar el
proper curs les noves escoles públiques Marta Mata (carretera de Cirera),
Maria Mercè Marçal (Figuera Major), Montserrat Solà (Cal Collut), i Joan
Coromines (Eix Herrera) en emplaçaments provisionals. I començaran les
obres de construcció de les escoles Maria Mercè Marçal i Montserrat Solà.
> Participació educativa: estimulant els consells escolars i detectant les
necessitats educatives lligades al fet migratori.
> Educació en el lleure i centres oberts: busquem la cooperació amb les
entitats i gràcies a això hem estat pioners en la creació dels plans educatius d’entorn i que algunes instal·lacions romanguin obertes fora de l’horari
estrictament escolar.
> Reducció del fracàs escolar: hem implantat un pla de xoc contra el fracàs
escolar a 1r i 2n d’ESO dels 6 instituts.
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4. EL PROGRÈS ECONÒMIC I SOCIAL
> Hem assolit el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social (2005),
fruit del compromís en el devenir econòmic de la ciutat: institucions, grups
municipals, sindicats, entitats veïnals, escoles universitàries, i gremis
empresarials, comercials, tèxtils, de l’hosteleria i de les noves tecnologies.
Hem sigut capaços de definir consensuadament un pla d’actuacions (2006)
basades en la formació, la cohesió social, els sectors tradicionals com el
tèxtil, els sectors emergents com el turisme, les noves tecnologies, les infrastructures i l’administració pública.
> Hem posat en marxa les primeres accions del Pla de promoció de ciutat:
la creació d’una Oficina de Turisme i dels punts d’informació estacionals a
la platja i al centre comercial Mataró Parc; el pla de senyalització del centre,
les rutes guiades i les audioguies, la difusió de la marca “Mataró, ciutat
Mediterrània”, les accions de dinamització comercial i el suport-concertació
amb les empreses del sector.
> Hem donat de suport al sector tèxtil a través del Pla Local del Tèxtil, de la
creació del Serveis Integrals per al Tèxtil (SIT) a l’IMPEM (tant per empreses
-programes d’internacionalització, formació, tecnologia i innovació- com
per als treballadors i treballadores desocupats.

4.1. El capital humà
> Les persones són el centre de les polítiques de progrés i, en una conjuntura d’alentiment econòmic, calia anticipar-nos amb actuacions com:
		
• Assoliment d’un nou Pacte Local per a l’Ocupació (2004-2007).
• Potenciant els serveis de suport a l’ocupació: posant en marxa la Tecnoescola i el Telecentre com a projecte de recerca de feina per Internet.
• Posant en marxa nous serveis on-line per facilitar la creació d’ocupació.
• Facilitant l’accés a la formació en noves tecnologies (Tallers Posa’t al Dia, de TCM) i
la derivació cap els nous jaciments d’ocupació: turisme i atenció a les persones.

4.2. El coneixement connectat al desenvolupament
econòmic
> Hem fet palpable el projecte TecnoCampusMataró, presentant el projecte
del parc tecnològic i universitari dissenyat per l’equip d’Oriol Bohigas i que
crearà sinèrgies positives entre universitat-tecnologia-empresa. “Crear,
formar, innovar” és el lema d’aquesta iniciativa que començarà a fer-se
realitat ben aviat amb la posada en marxa de la versió 1.0 del TecnoCampus
en una de les naus construïdes per PUMSA a Vallveric. Com sabem que això
és una part important del futur econòmic de la ciutat, farem la inversió més
ambiciosa realitzada a Mataró per l’Ajuntament (60 milions d’euros). Hem
posat la primera pedra i el 2010 el tindrem acabat.
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4.3. La conciliació familiar, laboral i ciutadana
> Estem atents als canvis en les estructures familiars i els reptes que
presenten. Hem potenciat els nous jaciments d’ocupació en atenció a les
persones grans i amb dependència a través de l’IMPEM i dels programes de
Benestar Social lligats a l’Agència de Suport a la Gent Gran.

4.4. Les activitats emprenedores
> Hem continuat treballant en l’enfortiment del teixit empresarial per fer-lo
més competitiu, recolzant la integració de les noves tecnologies i promovent
la innovació. TecnoCampusMataró i l’IMPEM s’han encarregat de fer-ho.
• La incubadora d’empreses de base tecnològica ha consolidat el seu paper.
En aquests moments acull 9 empreses i és un referent per als joves. L’Escola
Universitària Politècnica de Mataró (EUPMt) col·labora amb altres centres
formatius per fomentar l’esperit emprenedor en els estudiants.
• L’IMPEM ha obert nous serveis (e-dit) i garanteix formació i tallers que incentiven la innovació i ajuden a millorar les pime. També ha impulsat en les
empreses un major compromís amb la comunitat, especialment quant a salut laboral, qualitat de l’ocupació i medi ambient (Responsabilitat Social).
• S’ha creat la Fundació de Cooperadors per al desenvolupament de noves
empreses d’economia social.

4.5. L’economia del coneixement
> Ens vam plantejar potenciar l’oferta universitària, la formació contínua i la
transferència tecnològica, fets dels quals s’encarrega TecnoCampusMataró.
L’EUPMt ha posat en marxa el Graduat en Mitjans Audiovisuals i continuem treballant en la creació del Consorci Universitari.

4.6. El comerç eficient i competitiu
> Tenint en compte que Mataró ha evolucionat cap a la terciarització econòmica, hem donat suport al comerç, afavorint el posicionament de Mataró
com a capital comercial i ciutat de compres.
> Per estimular la concertació i el debat vam crear l’Àgora Comerç com
a instrument de participació i recerca de consens, un escenari idoni en
el desenvolupament del Pla d’Ordenació dels Equipaments Comercials
(POEC). La instal·lació d’uns grans magatzems representen una oportunitat per al comerç del centre i per reforçar aquesta capitalitat, a més de
significar 1.000 llocs de treball i un increment del 3,5% del PIB.
> Plans de dinamització comercial també als barris: campanya “trobat a
Mataró i trobat al teu barri” i també suport als mercats ambulants.
> Hem avançat estratègicament amb els mercats municipals: hem presentat l’avantprojecte de reforma del mercat de la plaça de Cuba i tenim el
vistiplau dels paradistes.
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