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ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

1

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 6 d’octubre de 2022, per
unanimitat de tots els grups municipals (25), ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovar la modificació del Pla Anual Normatiu 2022.-

Antecedents

Per acord del Ple de data 23-12-2021, s´aprovà –acord  núm. 789 de 24-12-2021-, amb 22 vots
favorables dels grups municipals PSC -12-, En Comú Podem Mataró -2- i ERC-MES -8-, i 4
abstencions dels grups municipals de Junts per Mataró -2- i C´s -2-, el Pla Anual Normatiu per l´any
2022 següent:

	 

		Recursos Humans

Títol Reglament de Teletreball

Objectius Regular la prestació de serveis en règim de tele- treball

Servei / Direcció Direcció de Recursos Humans i Organització

Planificació temporal 3r trimestre 2022

Títol Reglament de la Funció Directiva Professional a
l’Ajuntament de Mataró

Objectius Regular l’estructura de la alta direcció pública municipal així
com desenvolupar el règim jurídic per aquest personal de

l’Ajuntament de Mataró.

Servei / Direcció Direcció de Recursos Humans i Organització

Planificació temporal 3r trimestre 2022

Títol Reglament d’Organització Administrativa i Ordenació i
Gestió de Llocs de Treball

Número de Decret

449

Data de signatura:

07/10/2022

Ajuntament de Mataró
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Objectius Determinar els principis i regles generals de l’organització
tècnic-administrativa de l’Ajuntament, la creació d’unitats,
etc., així com regular l’aplicació de normes relatives als

llocs de treball, i els instruments d’ordenació i gestió

Servei / Direcció Direcció de Recursos Humans i Organització

Planificació temporal 4t trimestre 2022

	 

		 

	Mobilitat

Títol Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions

Objectius Establir els criteris de circulació en la zona de baixes
emissions amb l’objectiu de reduir la contaminació

ambiental, preservar i millorar la qualitat de l’aire i la salut
pública

Servei / Direcció Mobilitat / Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i
Espai Públic

Planificació temporal 1r trimestre 2022

	 

		 

	Promoció Econòmica

Títol Ordenança fiscal pel cobrament de les quotes de l’APEU
(Àrea de Promoció Econòmica Urbana)

Objectius Finançar les actuacions del pla d’actuació de l’APEU

Servei / Direcció Promoció de Ciutat i Comerç

Planificació temporal 4n trimestre 2022 o 2023 en funció de l’estat d’evolució del
projecte APEU a nivell català, i el seu desplegament a

Mataró
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	Ingressos

Títol Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals

Objectius Modificació puntual de l’ordenança

Servei / Direcció Ingressos

Planificació temporal 3r trimestre 2022

Títol Ordenances fiscals reguladores d’Impostos

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei / Direcció Ingressos

Planificació temporal 3r trimestre 2022

Títol Ordenances fiscals reguladores de Taxes

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei / Direcció Ingressos

Planificació temporal 3r trimestre 2022

Títol Ordenances reguladores de la prestació   de serveis
patrimonials de caràcter públic no tributaris

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei / Direcció Ingressos

Planificació temporal 3r trimestre 2022

Títol Ordenances fiscals reguladores dels Preus públics

Objectius Modificació puntual de les ordenances

Servei / Direcció Ingressos

Planificació temporal 3r trimestre 2022
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		Qualitat Urbana

Títol Ordenança de residus de Mataró

Objectius Modificació per incorporar i regular els nous serveis de
recollida Pap contemplats en el nou contracte de recollida

selectiva de residus i neteja viària 2021-2026

Servei / Direcció Àrea de Qualitat Urbana

Planificació temporal 3r trimestre 2022

	 

Títol Ordenança de publicitat exterior

Objectius Modificació de l’ordenança per adequar-la a la regulació de
noves modalitats de suports publicitaris que utilitzen l’espai
públic i per regular la publicitat de determinades activitats
econòmiques i socials per adequar-les a les resolucions

aprovades pel Ple de la Corporació

Servei / Direcció Àrea de Qualitat Urbana

Planificació temporal 3r trimestre 2022

		 

	 

	Habitatge

Títol Reglament del registre de sol·licitants d'habitatge amb
protecció oficial de Mataró

Objectius Modificació per adaptar el procediment previst per
l’adjudicació dels habitatges a la nova estructura

organitzativa en matèria d’habitatge.

Millorar aspectes relacionats amb la gestió de l'habitatge
social.

Servei / Direcció Habitatge

Planificació temporal 4t trimestre 2022
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	Administració electrònica

Títol Ordenança municipal d’Administració Digital

Objectius Regular la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de
l’Ajuntament de Mataró, per tal de facilitar la consecució
més eficaç dels principis de simplificació, transparència,
proximitat i servei efectiu a la ciutadania, la tramitació del

procediment administratiu municipal i la participació
ciutadana per aquests mitjans.

Servei / Direcció Administració electrònica

Planificació temporal 4t trimestre 2022

	 E	sports

Títol Reglament d’ús de les Instal·lacions Esportives
Municipals

Objectius Modificar i posar al dia el reglament general i els específics
d’ús dels equipaments esportius municipals

Servei / Direcció Esports

Planificació temporal 3t trimestre 2022

	Direcció de Cultura

Títol Creació de l’Ordenança reguladora de productes
audiovisuals a l’Ajuntament de Mataró.
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Objectius Regular l’activitat vinculada a la producció audiovisual a la
ciutat de Mataró, pel que fa a la realització de rodatges a

la via pública i equipaments municipals

Servei / Direcció Direcció de Cultura

Planificació temporal 1r trimestre 2022

Títol Modificació Ordenança fiscal 4.4. reguladora dels preus
públics de la Direcció de Cultura. Epígrafs 1 a 5

Objectius Modificar l’estructura dels preus relatius a l’àmbit d’arts
escèniques i visuals, preus entrades i formació, així dels

preus per la utilització dels equipaments

Servei / Direcció Direcció de Cultura

Planificació temporal 1er trimestre 2022

	L	licències d’obres i activitats

Títol Ordenança municipal de llicencies urbanístiques

Objectius Modificació puntual de l’ordenança per revisar la carta de
colors; introduir millores en la tramitació de les llicències i

comunicacions d’obres, i adoptar mesures d’eficiència
energètica

Servei / Direcció Llicències d’obres i activitats

Planificació temporal Gener 22 - juny 2022

	D	irecció de Seguretat, civisme i convivencia

Títol Ordenança de civisme i convivència de la ciutat de Mataró

Objectius L’Ajuntament de Mataró, mitjançant aquesta ordenança
pretén establir un clima de civisme i convivència social que
fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses
entre la ciutadania, siguin veïns o veïnes del municipi o
visitants, així com el dret a utilitzar i gaudir dels espais
públics, serveis públics i equipaments municipals en òptimes
condicions, atès la seva condició de lloc de trobada. I tot
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això, essent conscients que, per assolir-ho, no n’hi ha prou
amb l’exercici de la potestat sancionadora per part de
l’autoritat municipal, sinó que cal també desenvolupar una
correcta activitat preventiva i formativa.

Concretament els objectius de la norma són els següents:

- Regular els principis generals de civisme i convivència
ciutadana, garantint els drets i deures de la ciutadania, la
protecció dels menors d’edat i les mesures per fomentar el
civisme i la convivència.

- Establir les normes de conducta prohibides a l’espai públic,
segons atemptin contra la dignitat de les persones, tals com
el menyspreu i la discriminació, els insults i les baralles, la
mendicitat, l’oferiment i la demanda de serveis sexuals o  la
pràctica del nudisme; segons consisteixin en fer un ús
inadequat de l’espai públic, tals com els grafits, pintades i
altres expressions gràfiques, els jocs, les juguesques, les
necessitats fisiològiques o el consum i la venda de begudes
alcohòliques; o segons consisteixin en fer un ús impropi de
l’espai public, dels serveis públics i equipaments municipals,
del mobiliari urbà i de les zones naturals, parcs, jardins i
resta d’espais verds.

- Identificar les situacions particulars de contaminació urbana
acústica provinent de sorolls i vibracions a l’espai públic, i de
molèsties en les relacions de veïnatge.

- Donar prioritat a les mesures municipals consistents en la
mediació i resolució de conflictes entre la ciutadania com a
eina bàsica per a una societat dialogant i més cohesionada.

- Promoure l ’acció educativa com a instrument de
consciència cívica i social pels menors de 14 anys.

- Fixar el règim sancionador, tipificant les infraccions i
sancions pròpies de l’ordenança.

 Direcció Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència

Planificació temporal 2n trimestre 2022

	 

		 

	Servei d’estratègia i governança
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Títol Codi de conducta i bon govern

Objectius Impulsar una millor governança de l’Ajuntament de Mataró

Aposta per un model preventiu i no reactiu, que fomenti les
bones pràctiques i bones conductes dels actors polítics i
directius de l’Ajuntament.

Donar resposta als dilemes ètics derivats de l’exercici del
poder i al correcte compliment de les responsabilitats
públiques.

Aprovar la revisió del codi de conducta i bon govern.

Inserir el codi en un Sistema d’integritat institucional

Constituir la comissio d’ètica en funcions d’assessorament,
resolución de dilemes ètics, promoció de valores i principis.

Avaluar els riscos d’integritat per adaptar les mesures a
prendre.

 Servei / Direcció Servei d’Estratègia i Governança

Planificació temporal 1r trimestre 2022

Títol Reglament de Participació

Objectius Revisar el reglament de Participació existent per tal
d’adaptar-lo a la realitat actual i aspectes formals com la
composició dels órgans, els mecanismes d’inscripció,  i la
orientació dels punts a tractar en els ordres del dia.

 Servei / Direcció Servei d’Estratègia i Governança

Planificació temporal 1r trimestre 2022
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Així mateix, es va aprovar donar publicitat al Pla anual normatiu 2022 al web municipal i comunicar-
ho a tots els serveis municipals que hi participen.

Per acord del Ple de data 7-7-2022, s´aprovà –acord  núm. 326 de 8-7-2022-, per unanimitat de
tots els grups municipals, amb 26 vots favorables, la modificació del Pla Anual Normatiu per l´any
2022 següent:

	Llicències d’obres i activitats

Títol Ordenança municipal d´activitats

Objectius Modificació puntual de l’ordenança per adequar-la a les variacions
derivades de les modificacions legislatives efectuades,

eliminant els aspectes de l’ordenança que són reiteracions de
la normativa

Servei / Direcció Llicències d’obres i activitats

Planificació temporal Juliol 22 - desembre 2022

Així mateix, es va aprovar donar publicitat al Pla anual normatiu 2022 al web municipal i comunicar-
ho al servei municipal afectat.

Normativa

La  Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques (LPAC), recull els principis als quals les Administracions Públiques han d’ajustar
l’exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentaria.

L’art. 129 LPAC especifica que aquestes actuaran d’acord amb les principis de necessitat,
eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència.
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L’art. 132 LPAC, disposa que anualment les administracions públiques han d’elaborar un pla
normatiu que contingui les iniciatives legals o reglamentàries que s’hagin d’elevar per a la seva
aprovació l’any següent, que un cop aprovat es farà públic a través del portal de la transparència.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
recull  en el seu art. 10 l’obligació de fer pública la informació relativa a les decisions i les
actuacions amb una rellevància jurídica especial, i dels procediments administratius relacionats
amb l’exercici de les seves competències, establint les condicions en què s’ha de dur a terme dit
exercici de transparència respecte a decisions i actuacions de rellevància jurídica.

Fonaments jurídics.

Des del Servei d´Estratègia i Governança s´ha informat de la necessitat de fer una nova
modificació al Pla normatiu per l´any 2022, atès que durant l’any 2022, han succeït esdeveniments
sobrevinguts així com l’aprovació de plans que, dins les seves accions, incorporen el
desplegament de marcs normatius que a finals de 2021 no es preveien, com ara: el Reglament de
la figura de la Defensoria de la Ciutadania i les Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de
Bon Govern.

Respecte el Reglament de la Defensoria de la Ciutadania, fins el moment aquesta figura ve
regulada pel Reglament Orgànic Municipal des de l’any 2001, any de la creació de la institució. La
creació d’un Reglament específic sobre aquesta figura era una qüestió que havia estat tractada en
sessió de la Comissió Especial d’Organització però la iniciativa no havia prosperat. Finalment, el
Ple de la Corporació també ha demanat la revisió d’aquesta institució, en el sentit de que en la
sessió ordinària de 2 de juny de 2022 es va aprovar per una àmplia majoria (25 dels 27 vots) una
proposta de resolució del Grup Municipal ERC-MESAM sobre la necessitat d’actualitzar el
Reglament del Defensor del Ciutadà

En relació a les Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern, a finals de 2021, el
Ministerio de Hacienda y Función Pública va dictar la Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
en la que s’obligava, entre d’altres, a tots els beneficiaris dels Fons de Recuperació,
Transformació i Resiliència la elaboració d’un Pla Antifrau en el període de 90 dies des l’aprovació
de la Ordre o de la concessió d’un ajut dels inclosos en el Fons.

Per tot l´exposat i donada la necessitat de modificar aquestes normatives, es considera adient
modificar el Pla Anual Normatiu 2022 amb la seva inclusió.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 2200/2022, de 28 de febrer, de
delegació de competències, qui subscriu, regidora delegada d’Administració, Bon Govern i
Transparència,
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PROPOSO:

Primer.-  Aprovar la modificació del Pla anual normatiu 2022 aprovat per l’Ajuntament de Mataró en
el Ple de data 23-12-2021, i modificat pel Ple de data 7-7-2022, amb la inclusió del següent:

	Servei Estratègia i Governança

Títol Reglament de la Defensoria de la Ciutadania

Objectius Regular la Defensoria de la Ciutadania per

actualitzar-ne el funcionament

Servei / Direcció Servei Estratègia I Governança

Planificació temporal 4t trimestre 2022

Títol Normes de funcionament de la Bústia Ètica i de Bon Govern

Objectius Crear la Bústia Ètica i de Bon Govern i regular-ne el

funcionament per a l’Ajuntament de Mataró

Servei / Direcció Servei Estratègia I Governança

Planificació temporal 4t trimestre 2022

Segon.- Donar publicitat al Pla anual normatiu 2022 al web municipal i comunicar-ho al  servei
municipal corresponent.”

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona


