PROPOSTA D’ ACORD SOBRE LA RESOLUCIÓ DE LA SITUACIÓ
URBANISTICA DEL SECTOR C1 I L’AMPLIACIÓ DE MATARÓ PARC.

ANTECEDENTS
Cal resoldre la situació actual que pateix el sector C1 que s’ha vist afectat per diferents sentències que han suposat anul·lacions i afectacions al planejament i als seus instruments de
gestió, que requereixen actuacions per a la regularització urbanística de l’àmbit.
Creiem que l’operació d’ampliació del centre pot ser un impuls més, al desenvolupament econòmic de Mataró tant per la creació de llocs de treball directes com indirectes, com pel seu
significat comercial.
Atès que el promotor de Mataró Parc ha manifestat reiteradament i des de fa molt de temps, la
seva voluntat d’arribar a un entesa amb l’Ajuntament i amb la Generalitat de Catalunya per resoldre la situació del sector i per fer una ampliació de Mataró Parc.
El comerç urbà, així com els diferents models comercials estan patint una transformació important en aquests darrers anys, especialment amenaçats pels nous hàbits com la compra on line, els nous models de distribució de mercaderies, els períodes freqüents de rebaixes, o la
proliferació dels outlets.
La preservació de l’actual model requereix i requerirà actuacions específiques adreçades al
sector i aquesta fou la finalitat principal de la creació de la taula transversal del comerç.

EL MODEL
L’economia de Mataró està en procés de diversificació, tant el turisme com el comerç
han de ser dues palanques de canvi del model econòmic de la ciutat. Mataró 2022 i altres documents estratègics així ho assenyalen.
El Pla d’Orientació d’Equipaments Comercials, aprovat l’any 2003 defineix Mataró comercialment com una ciutat on conviuen un comerç urbà al centre i als barris, així com una centre comercial perifèric.

Aquesta operació s’ha de fer, doncs, tenint en consideració el model comercial de Mataró, basat en la pluralitat i l’equilibri entre les diferents ofertes comercials que conviuen o poden conviure a Mataró i amb la qualitat com senyera.
Els eixos d’aquest model comercial són: el comerç del centre de la ciutat, els eixos comercials
als barris, el centre comercial Mataró Parc i el pla de futur de l’illa Fàbregas i Caralt, sense
deixar de banda la importància comercial i pel desenvolupament econòmic de la ciutat que tenen i han de tenir El Port i el Front Marítim.
Per tant l’observança de l’ interès general i del model urbà i comercial seran determinants.
Per avançar en l’ implementació d’aquest model s’ha de treballar com es ve fent, en el centre
de la ciutat a curt termini: desenvolupant el concurs de idees del Pla d’Impuls del Centre i les
seves mesures complementàries, activant els eixos comercials als barris i reeditant un nou
pacte pel comerç aquestes actuacions s’han de realitzar en paral·lel a la modificació del
planejament del sector C1.

EL PLANEJAMENT
El desenvolupament urbanístic de la totalitat del sector, ha de passar per l’aprovació pel Ple de
l’Ajuntament d’una Modificació del Pla general que s’adeqüi als interessos generals i a la voluntat d’ampliació del centre comercial.
El marc normatiu bàsic d’aplicació serà:


Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'urbanisme.



Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.



Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.

Davant d’aquest procediment el Govern Municipal s’ha compromès a actuar buscant el
màxim consens polític i social i a treballar amb transparència. I per tant i pel que fa a la
modificació urbanística el sector C1 que es proposi haurà de contemplar els següents
punts:

Primer:- Que s’ordeni definitivament el sector, de forma detallada, amb reconeixement del sòl
ja consolidat.
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Segon.- Que reculli l’ordenació de la Modificació puntual del Pla especial d’equipaments de
l’any 2000.
Tercer.- Que completi la urbanització que quedi pendent del sector.
Quart.-

Pel que fa a l’ampliació de Mataró Parc haurà de complir amb les següents condici-

ons:
a) Garantir l’ interès general.
b) Mantenir el model comercial de Mataró.
c) Haurà d’anar acompanyada de la realització efectiva dels aparcaments suficients, i dels
accessos pels metres de sostre comercial que es pretengui.
d) L’oferta comercial que es concreti en l’ampliació, essencialment haurà de complementar l’oferta existent a la ciutat, en els formats i productes convinguts.
e) La proposta i els projectes constructius hauran de tenir una solució urbanística respectuosa amb el seu entorn i de qualitat.
f) L’Ajuntament de Mataró vetllarà perquè la proposta d’ampliació vagi acompanyada de
la creació de llocs de treball de qualitat, i oferirà els serveis de orientació, formació i
suport a les empreses i treballadors i treballadores.
Cinquè.-Pel que fa a la millora del comerç al teixit urbà ja sigui del centre i els diferents eixos
comercials s’acorda:
a) Avançar en aquells projectes de millora adreçats al sector del comerç urbà del conjunt
de la ciutat i impulsats a través de la taula transversal pel comerç com son el Pla
d’Impuls del Centre, i totes les seves mesures complementàries.
b) Iniciar conjuntament amb el sector, els treballs per a la construcció d’una zona assimilada a una APEU a la ciutat i seguir sol·licitant que en seu parlamentària es treballi per
la solució del finançament d’aquestes àrees.
c) La voluntat de reeditar un nou Pacte pel comerç de Mataró.
Sisè.- El seguiment dels acords es faran a través de la Junta de portaveus o de la Comissió
Municipal informativa.
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Els grups municipals sotasignats manifestem la nostra voluntat de treballar sobre la resolució de l’actual situació urbanística del sector C1, per poder acordar una ampliació
de Mataró Parc que sigui justa urbanísticament i equilibrada comercialment.

Així mateix manifestem la nostra voluntat de continuar treballant pel comerç urbà de la
ciutat, el del centre i els diferents eixos comercials dels barris.

JULIOL 2018
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