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ACTA NÚM. 14/2019 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2019.  

======================================================================= 

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia tres d’octubre de 

dos mil dinou, essent les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President, 

 

Hi concorren els Senyors: 

 
DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE             (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
JOSÉ ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ I CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI   REGIDORA (ERC-MES-AM) 

 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
ISABEL MARTÍNEZ CID REGIDORA   (JUNTS) 
 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 

 

Excusa la seva assistència la Sra. Anna Villarreal Pascual (PSC).  
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Assisteix com a Secretari General de la Corporació el Sr. Manuel Monfort Pastor, que dóna fe 

de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

DECRET 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 3 d’octubre de 2019 

Òrgan: Alcaldia 
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 3 d’octubre de 2019, a les 19,00 hores, a la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5-9-2019 
 
 
2  DESPATX  OFICIAL 
 
  
 DICTAMENS 
  
 ALCALDIA 
 
3 Moció d’Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en el 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró. 
 
4 Canvi representant en el Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus 

Mataró. 
 
5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 7546/2019 de 30 de setembre, de 

designació de representants municipals en el Centre de Normalització 
Lingüística del Maresme. 
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 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
6 Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2018.   
 
7 Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per 

la Intervenció General corresponent a l’exercici 2018 
 
 
 CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
  
 Secretaria General 
 
8 Aprovació delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local 
 
 
 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
  
9 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per ARV. 
 
10 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per MASG 
 
 11 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per MMD 
 
 12 Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per CBM  
 
13 Declaració de segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de 

treball principal presentada per RLH 
 
 14 Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la pròrroga de l’Acord relatiu a 

la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupats en el marc del Programa “Treball i Formació” promogut 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 Servei de Gestió Econòmica 
 
 15 Aprovar l’actualització de l'Inventari de béns, drets i obligacions de 

l'Ajuntament de Mataró a 31/12/2018. 
 
16 Aprovar l’expedient de modificació de pressupost i de les bases d’execució de 

l’exercici 2019. 
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 Compres i Contractació 
  
 17 Aprovar la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències 

municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc 
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, PUMSA, Mataró 
Audiovisual i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.  

 
 18 Prorroga dels dos lots del contracte de concessió per a la conservació, 

instal·lació i explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del 
municipi de Mataró 

 
 
 
 IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
 PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
19 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana 

de Catalunya-MES per demanar la confecció d’un pressupost de base zero. 
 
20 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de 

la Ciudadanía en relació a l’aparcament públic a la ciutat. 
  
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
21 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró en referència als 

premis Fem Mataró 2022 a entitats sense ànim de lucre, per al 
desenvolupament de projectes innovadors d’estratègia de ciutat, edició 2019. 

 
22 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’estat de la zona verda al costat de la Ronda President 
Tarradellas. 

 
23 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre algunes maniobres d’autobusos. 
 
24 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre diferents problemàtiques a l’inici del curs escolar. 
 
25 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES sobre el compliment de l’Ordenança de Tinença d’Animals 
Domèstics del novembre del 2017. 

 
26 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la pista poliesportiva de Cirera. 
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27 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
MES sobre el manteniment de la sala d’actes de l’Institut municipal Miquel 
Biada. 

 
28 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía en relació a la qualitat del servei de càtering en col·legis. 
 
 

 
 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i abans de començar el Ple indica que hi ha un acord de 

4-11-2010 en el qual aquest Ple per unanimitat es va adherir al Manifest Institucional del Dia 

Internacional contra la violència envers les Dones, i es va adoptar el compromís d’expressar 

públicament el nostre rebuig per aquests fets, realitzant 1 minut de silenci en senyal de dol per 

la mort de dones per violència masclista al nostre municipi o a Catalunya.  

 

 

Tot seguit convida els presents a observar aquest minut de silenci en memòria de la persona 

assassinada. Després de guardar els presents un minut de silenci es passa a tractar els punts 

de l’ordre del dia.  

 
 
 

1  - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 

DEL DIA 5-9-2019.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

2 - DESPATX  OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 
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DICTAMENS 

ALCALDIA 

 

3 - MOCIÓ D’ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE 

REPRESENTANTS MUNICIPALS EN EL CONSORCI MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 15 de juny de 2019, és necessari procedir a nomenar els representants 
municipals en diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en els 
seus òrgans de govern. 
 
El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró té per objecte, entre d’altres, la gestió del 
Museu d’Art Contemporani de Mataró - Col·lecció Lluís Bassat com a institució dedicada a 
l’exhibició de la col·lecció d’art Lluís Bassat, així com a l’adquisició, la conservació, l’estudi, 
l’exposició i la interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció especial 
per l’obra dels artistes catalans o relacionats amb Mataró, el Maresme i Catalunya.  
 
Els Estatuts del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró estableixen en el seu art. 7:    
 
Article 7. Composició del Consell General 
 
1. El govern i l’administració del Consorci corresponen al Consell General, que està presidit 
per l’Alcalde/essa President/a de l’Ajuntament de Mataró. Ocupen les vicepresidències 
primera i segona el President de la Fundació Carmen i Lluís Bassat i el Regidor o Regidora de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataró, respectivament. 
 
2. Integren també el Consell General fins a un màxim de 12 vocals, designats per l’Ajuntament 
de Mataró i la Fundació Carmen i Lluís Bassat. L’Ajuntament de Mataró i, en el seu cas, les 
altres administracions consorciades han de designar un nombre de membres en proporció a la 
contribució econòmica que facin. A la Fundació Carmen i Lluís Bassat li corresponen tres 
vocals independentment de la seva contribució econòmica, per l’aportació de la col·lecció. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Designar representants de l’Ajuntament de Mataró en el Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró.  
 
CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ 

Nombre de representants:  President: Alcalde 

 Maria José Pérez Carrasco 
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 Núria Moreno Romero 

 Angel Remacha Grimal 

 Pere Coll  

 Josep Maria Codina i Filbà  

 Ramon Prujà i Noé 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de Junts 

per Mataró (2).  

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.  

Abstencions: Cap.  

 

 

 

4  - CANVI REPRESENTANT EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 

DE L’EPE PARC TECNOCAMPUS MATARÓ. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament en la sessió extraoordinària celebrada el 18 de juliol de 2019, va 
designar els representants dels grups polítics de l’Ajuntament de Mataró al Consell 
d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, segons 
disposen els seus estatuts.    
 
En data 25 de setembre de 2019, el grup municipal de En Comú Podem Mataró sol·licita 
canviar el seu representant al Consell d’Administració de l’EPE Parc Tecnocampus Mataró.  
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada es proposa per aquesta Alcaldia 
a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords :  
 

Primer.-  Designar a la Sra. Noelia Rodríguez Clavellina com a representant del grup 
municipal de En Comú Podem Mataró de l’Ajuntament de Mataró al Consell d’Administració 
de l’Entitat Pública Empresarial Parc Tecnocampus Mataró, en substitució de la Sra. 
Alejandra Lara Sorroche.    
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Segon.-   Notificar el present acord a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró. I publicar aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província. “ 
 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de Junts 

per Mataró (2).  

Vots en contra: Cap 

Abstencions:  2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.  

 

 

5 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 7546/2019 

DE 30 DE SETEMBRE, DE DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS 

MUNICIPALS EN EL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL 

MARESME. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del Decret següent:  

 
“Una vegada celebrades les eleccions locals el dia 26 de maig de 2019, i havent-se constituït 
la Corporació el dia 15 de juny de 2019, cal procedir als nomenaments dels representants de 
la Corporació en diverses entitats públiques o privades en les quals l’Ajuntament participa en 
els seus òrgans de govern. 
 
Per tot això, i en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 
 
Primer.-   Designar representants de l’Ajuntament de Mataró en diferents organitzacions 
supramunicipals, en la forma següent: 
 
CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL MARESME 

Nombre de representants: 3 

Miquel Àngel Vadell 
Josep Puig Pla 
Roser Trilla i Prujà 
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Segon.-  Donar compte de la present resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri.” 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 
 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 6 i 7 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 
 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 

6 - APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ DE L’EXERCICI 2018.   

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 16 de maig de 2019, va emetre 
un informe inicial favorable al Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2018. 
 
L’expedient del Compte General 2018 ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies, 
més vuit més, durant els quals no s’ha presentat cap reclamació. 
 
Posteriorment en la Comissió Especial de Comptes, celebrada el 26 de setembre de 2019, 
s’ha emès informe favorable definitiu. 
 
D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els 
seus articles 208 a 212. 
 
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la resta de 
disposicions legals, i en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 
de 18 de juny, de delegació de competències, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.-  Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2018. 
 
SEGON.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i a 
la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 

 



 10 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, té un record 

emocionat per a les persones i amics presos polítics i exiliats en aquests moments en què 

s’aproxima la sentència.  

En relació amb els temes que ens ocupen, una vegada més veiem un informe que confirma la 

gran qualitat de l’equip professional de l’àrea econòmica i financera de l’Ajuntament. Treballen 

molt bé; crec que les paraules que acompanyen l’informe d’auditoria haurien de ser més 

elogioses i de vegades són una mica ambigües. També fa esment a la necessitat d’una major 

coordinació entre Compres i els diferents departaments municipals o a l’exigència de constatar 

l’absència de deutes vius amb l’Administració pública per part dels que han de rebre les 

subvencions. 

Pel que fa a les incidències més rellevants identificades pels auditors, hi ha una tipologia que 

destaca, i és que per a diferents proveïdors les quantitats acumulades per un mateix servei 

superen els límits fixats per a la formalització de contractes menors, incorrent en un possible 

fraccionament de contractes. La identificació de fraccionaments s’ha produït en moltes àrees 

de l’Ajuntament: àrea de Gestió de l’Espai Públic, Desenvolupament Econòmic i Territori, 

Serveis Territorials, Compres i Contractacions, Gestió Econòmica, Participació, Serveis a les 

Persones, Promoció Econòmica, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions i Serveis 

Centrals (Alcaldia, Relacions Institucionals). Per això, demanem, com ja hem fet en anteriors 

ocasions, que es posi especial atenció en la gestió de contractes menors per evitar aquestes 

petites incidències que afecten un nombre molt petit de proveïdors i que hauria de ser 

igualment senzill de solucionar de forma definitiva. 

En segon lloc, aprofito també per demanar que aquestes contractacions puguin tenir un efecte 

de dinamització econòmica en el teixit econòmic local.  

Respecte al tema dels contractes menors, entrarem una pregunta per conèixer, en relació 

amb les exigències legals de publicació d’informació, per què no està publicada cap 

informació sobre això més enllà del darrer trimestre del 2018. 

Quant al tema del Compte General, ens hi abstindrem. 

Finalment, la norma legal pel que fa als terminis d’aprovació del Compte General marquen 

que la data límit ha de ser l’1 d’octubre i entenc que, encara que estiguem a dia 3, això no té 

cap dificultat ni ens ha de generar cap problema, no és així? 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, coincideix amb el Sr. Teixidó pràcticament en tot.  

Portem una sèrie d’anys en què cada cop que fem aquest exercici de donar compte de les 

auditories, cada any es fa millor i es van corregint sobretot les incidències que es repeteixen, 

com és el cas del tema dels contractes menors. Veníem de quan teníem patronats i instituts, i 

encara hem de treballar força el tema de no acumular contractes menors amb els mateixos 

proveïdors. Recordo que fa més d’un any, a l’aplicació PressupostosMataró.cat, tenim una 

eina en què cada ciutadà pot veure en temps real les factures que estan entrant. I aquest 

exercici d’auditoria, fins i tot la pròpia ciutadania podria fer-lo. És un nivell de transparència 

molt gran. 

D’altra banda, em sumo al reconeixement de la intervenció dels Serveis Econòmics i del 

personal de gestió econòmica de cadascun dels departaments.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: 2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.     

Abstencions: 10,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró 

(2). 

 

 

 

7 - DONAR COMPTE DE  L’INFORME RESUM DELS RESULTATS 

DEL CONTROL INTERN EFECTUAT PER LA INTERVENCIÓ GENERAL 

CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 
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“L’article 37.1 i 37.2 del Real Decret, 424/2017, de 28 d’abril , pel que es regula el règim jurídic 
del control intern en les entitats del sector públic local. estableix textualment el següent: 
 
“1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la 
aprobación de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control 
interno señalado en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de la 
Haciendas Locales. 
 
2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, 
y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer 
cuadrimestre de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de 
las actuaciones de control financiero y de función interventora realizada en el ejercicio 
anterior.” 
 
L’article 21.1 i 21.2 de les bases d’execució del pressupost 2018, en el seu annex 14, relatiu a 
les instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats 
dependents també estableix el mateix que l’article 37.1 i 37.2 anteriorment mencionats. 
 
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la resta de 
disposicions legals, i en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 
de 18 de juny, de delegació de competències, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar compte de l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la 
Intervenció General corresponent a l’exercici 2018.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 
 
 
 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 

Secretaria General 
 

8  -  APROVACIÓ DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DEL PLE A LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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“Entre les competències que la legislació atribueix al Ple de l’Ajuntament, en concret a la 
legislació especial, hi ha algunes que convé delegar a la Junta de Govern Local per tal d’evitar 
demores en l’execució d’aquests assumptes. Ens referim a la competència sancionadora en 
matèria de gossos potencialment perillosos, l’atorgament de concessions demanials per a 
instal·lar ascensors en edificis plurifamiliars; les declaracions de compatibilitat per a l’exercici 
d’activitat pública o privada del personal de la Corporació, l’enderroc de les obres efectuades 
sense llicència o ordre d’execució o sense ajustar-se a les condicions de llicència concedida, a 
càrrec de l’interessat, cessions per qualsevol títol (arrendaments, precaris, etc), de l’ús de béns 
patrimonials, i els preus públics esportius de la zona El Sorrall; aquesta última delegació no 
substitueix el procès anual de revisió dels preus, sinó que agilita el procediment per a 
l’aprovació d’aquells preus públics que la concessionària per raó de la seva política comercial 
sol·licita per campanyes temporals o per a captació de clients. 
 
L’article 51 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, contempla la possibilitat de què el Ple  de l’Ajuntament delegui les seves atribucions 
en la Junta de Govern Local, excepte les considerades indelegables per la mateixa Llei, 
circumstància que no concorre en les delegacions esmentades. 
 
La Sentència del Tribunal Constitucional de 26-9-2013 disposa que l’article 70.1 par.2 de la 
Llei de Bases de Règim Local, en quant disposa que les sessions de la Junta de Govern Local 
no són públiques no és contrari al principi democràtic (art.1.1 de la Constitució Espanyola) i el 
dret a la participació en els assumptes públics (art. 23.1 CE),  sempre que s’interpreti en el 
sentit de què no inclou les decisions relatives a les atribucions delegades al Ple. 
 
Amb aquesta finalitat, les sessions de la Junta de Govern Local que tractin en el seu ordre del 
dia alguna matèria delegada pel Ple de l’ajuntament, seran públiques en el moment de tractar, 
debatre i votar aquests punts.  
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-   Delegar a la Junta de Govern Local les competències següents : 
 

 Competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 

 Atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis 
plurifamiliars. 

 

 Declaracions de compatibilitat per a l’exercici d’activitat pública o privada del personal de 
la Corporació. 

 

 Establiment de preus públics per serveis esportius que es presten a la zona esportiva de 
El Sorrall, que responguin a campanyes temporals justificades per la política comercial 
de la concessionària. 

 

 Cessió, per qualsevol títol, de l’ús de béns patrimonials. 
 
 
Segon.-   Les sessions de la Junta de Govern Local que tractin en el seu ordre del dia alguna 
matèria delegada pel Ple de l’ajuntament, seran públiques en el moment de tractar, debatre i 
votar aquests punts.  
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Tercer.-  Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries 
delegades tindran el mateix valor jurídic que les dictades pel Ple de l’Ajuntament com a titular 
de la competència originària, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i 
executivitat. 
 
Els acords de la Junta de Govern Local hauran de fer constar les circumstàncies de l’origen 
delegat de la seva competència, inserint al final de la part expositiva el següent text : 
 

“En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l’Ajuntament 
de data 3 d’octubre de 2019, proposo el següent acord” 
 

 
Quart.-  Dels acords de la Junta de Govern Local se’n donarà compte immediata als regidors 
municipals una vegada aprovada l’acta de la sessió. 
 
Cinquè.-  Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 

 
 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, recorda 

que ja se’n va parlar a la comissió informativa. Respecte la delegació de competència sobre la 

cessió per qualsevol títol de l’ús de béns patrimonials, està clar que al Reglament de Patrimoni 

dels Ens Locals, decret 336/88, ja diu que són els béns que tenen en propietat els ens locals i 

no estan destinats directament a l’ús públic ni a l’exercici de l’ús públic. Entenem, per tant, que 

deuen ser uns béns patrimonials molt residuals. Pensem que deixar en un anunciat així, 

genèric, aquesta cessió per qualsevol títol de l’ús dels béns patrimonials és una delegació i, 

com a tal, és menys garantista i el ple no en té la competència. Nosaltres ens hi oposarem.  

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, respon que, en aquest cas, les propostes, a part de venir del mandat anterior, 

excepte la dels preus públics específics per a campanyes del Sorrall, venen informades pels 

diferents serveis. Els informes formen part de l’expedient, són propostes que els propis serveis 

ens demanem per agilitat procedimental i no tenim cap dubte que el procediment serà correcte 

i prou transparent. Només es fa per economia processal. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: 4,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2), i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

Abstencions: Cap.  

 

 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

  

9  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER ARV. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
 
I. El senyor Antonio Ruiz Viedma és agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró i 
treballa en eltorn de tarda, de 14 a 22 hores. 
 
II. El senyor Ruiz ha presentat sol•licitud de compatibilitat de segona activitat (registre 
d’entrada 08121300082019012506) en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix 
en aquestaCorporació amb una activitat privada secundària per compte d’altri, en una activitat 
de formador enacadèmies de seguretat privada en matèria de seguretat i defensa, defensa 
personal i tècnic professional. 
L’horari, segons manifesta, és d’unes 3 hores setmanals, sense coincidència amb el seu torn 
de treball. 
 
III. En virtut de l’informe emès per l’Intendent major cap de la Policia Local de Mataró, de data 
16 de maig de 2019, per part de l’indicat cos policial no hi ha inconvenient en el 
reconeixement de la compatibilitat sol•licitada pel senyor Ruiz, sempre i quan ni ara ni en el 
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futur hi hagi cap conflicte amb els horaris del servei i que aquesta activitat no comporti un 
desgast físic que limiti el descans de l’agent que pugui alterar el servei al qual es troba adscrit, 
així com que no utilitzi els mitjans, materials i/o informació pròpia de la Policia local. 
 
IV. Cal tenir present que el Sr. Ruiz ja té concedida una compatibilitat amb una segona 
activitat privada secundària per compte pròpia, en una activitat artística, d’actor (fent anuncis 
televisiu, programes, etc.), així com actuacions de màgia i il•lusionisme en mèrits d’acord de la 
Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017. Per tant, caldrà que el còmput d’hores 
entre aquestes dues activitats privades no superi el 50% de la jornada ordinària establerta per 
al cos de la Policia local de l’Ajuntament de Mataró. 
 
Fonaments de dret 
 
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les 
Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de l’Administració de la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) 
i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 
les entitats locals. I concretament, respecte els membres dels cossos de la Policia Local a 
Catalunya, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat (d’ara 
endavant, LOFCSE) i la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya. 
 
2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
lesAdministracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un puesto de 
trabajo por elpersonal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley serà incompatible con el 
ejercicio de cualquiercargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o 
menoscabar el estrictocumplimientode susdeberes o comprometersuimparcialidad o 
independencia.” 
 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. I en 
igual sentit ho recull la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al 
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de motius 
reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta: 
 
- El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un sol lloc de 
treball; 
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin activitats que 
puguinimpedir o menyscabar el compliment estricte dels deures inherents al càrrec que 
ocupen o que puguincomprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les 
tasques que tenen encomanades perraó del servei. 
 
3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
lesAdministracions Públiques estableix que l'exercici d’activitats professionals, laborals, 
mercantils oindustrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de 
compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari de l’interessat. 
 
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o 
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activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. I l’article 
343 del Decret abans referit senyala que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar 
la jornada de treball ni l’horari de l’interessat. 
 
4. Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica l’art. 
343 delDecret 214/1990, de 30 de juliol, de modificació de les condicions del lloc de treball. 
 
5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 
mitjançantsubstitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat. 
 
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment 
reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o particulars, 
en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi 
d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les 
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic. 
 
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a què 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
8. Així doncs, en aquest cas s’aplica l’art.6.7 de la LOFCSE que diu que pertànyer a les forces 
i cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altra 
activitat pública o privada, tret d’aquelles activitats exceptuades a la legislació sobre 
incompatibilitats; ara bé, com que no s’ha dictat una legislació específica sobre 
incompatibilitats aplicable als policies municipals, és d’aplicació la Llei general, és a dir, la llei 
53/1984 d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, i a 
Catalunya, en allò que no sigui bàsic, a la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del personal de les 
Administracions catalanes i per al funcionariat policial català, més el que encara sigui vigent 
sobre incompatibilitats en el Reglament de Personal al servei de les entitats locals de 
Catalunya de 1990 (Decret 214/1990, de 30 de juliol). 
 
9. L’Advocacia de l’Estat, en els procediments jurisdiccionals que s’han seguit des de la 
promulgació de la LOFCSE l’any 1986, ha establert un criteri clarament restrictiu en l’aplicació 
de l’art.6.7 de la LOFCSE, segons el qual, la previsió de l’article 6.7 ens remet al llistat 
d’excepcions de l’art.19 de la LI; per tant, es determina que el règim d’incompatibilitats dels 
funcionaris policials és més rigorós que els dels funcionaris civils ordinaris, i aquest caràcter 
restrictiu segons l’art.6.7 de la LOFCSE talla qualsevol expectativa de compatibilitat del 
quadre d’excepcions de l’art.19 de la LI. 
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10. Ara bé, ha estat a partir de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
d’11 d’abril de 2013, relativa a incompatibilitats pel desenvolupament d’un segon lloc de treball 
dels membres de les policies locals de Catalunya, que canvia la doctrina judicial i el criteri 
interpretatiu, obrint i assimilant les possibilitats de compatibilitat de llocs de treball dels policies 
locals de Catalunya: 
 
“La Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de abril de 2013 supone un 
giro decientoochentagrados en la doctrina mantenidahasta el momento. En ella se confirma la 
Sentencia delJuzgadocontencioso-administrativo de Lleida de 12 de abril de 2012, que estimó 
la demanda presentadapor un agente de la policía local a quien se lehabíadenegado la 
compatibilidad para ejercer de abogado. 
El razonamiento principal seguidotanto por la sentencia de instancia como por el Tribunal 
Superior deJusticia para estimar la demanda del policía local radica en considerar que, a raíz 
de la Sentencia deltribunal Supremo de 5 de mayo de 2008, se ha producido un cambio de 
doctrina respecto de lainterpretación que cabe dar al art.6.7 de la leyOrgánica 2/1986, de 13 
de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad”. 
 
11. L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible 
elreconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entred’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local en què presti serveis 
el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la 
unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui 
requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en 
l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui 
pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes 
en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per 
raó del lloc públic. 
 
12. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la suma de 
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària 
que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%. 
 
En virtut de la jornada ordinària establerta pel cos de Policia local de l’Ajuntament de Mataró a 
l’article 15 del Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
del personal funcionari de la nostra Corporació i el fet que el Sr. Ruiz realitzarà la segona 
activitat en un còmput aproximat de 3 hores setmanals, respecte els requisits de conciliació 
d’horaris entre l’activitat pública i la privada fixats per la normativa, la sol•licitud del Sr. Ruiz 
s’adequaria a la normativa. 
 
No obstant l’anterior, i atès que el Sr. Ruiz ja té reconeguda una compatibilitat per una altra 
activitat privada secundària per compte pròpia, en una activitat artística, d’actor (fent anuncis 
televisiu, programes, etc.), així com actuacions de màgia i il•lusionisme, cal recordar a 
l’interessat que la suma entre aquestes dues activitats privades secundàries no podrà 
sobrepassar el 50% de la jornada ordinària establerta pel cos de la Policia local de 
l’Ajuntament de Mataró. 
 
13. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. 
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En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
 
14. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que correspon al 
Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o 
incompatibilitat. 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLEMUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada pel senyor Antonio Ruiz Viedma entre 
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte 
d’altri, en una activitat de formador en acadèmies de seguretat privada en matèria de 
seguretat i defensa, defensa personal i tècnic professional, en els termes, paràmetres i 
advertiments referits en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Informar a la persona interessada que: 
 
- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari de l’interessat; 
- El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en el cas de canvi 
o demodificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona 
activitat, quel’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 
- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el règim 
d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

 

10  -  DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER MASG 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
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1.- Per Decret 3836/2019, de 17 de maig, es va contractar interinament per vacant la senyora 
Maria Àngels Sánchez Garcia, com a auxiliar de serveis instal·lacions, des del dia 1 de maig 
de 2019, al 50% de la jornada ordinària. 
 

2.- La Sra. Sánchez ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019021249, escrit 
de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, com a 
auxiliar administrativa, per compte d’altri, a l’entitat mercantil Pitman Motors, S.L., 2. La Sra. 
Sánchez ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019021249, escrit de 
sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en el què demana compatibilitzar les funcions 
que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, com a auxiliar 
administrativa, per compte d’altri, a l’entitat mercantil Pitman Motors, S.L., ubicada Cabrera 
de Mar, camí Les Corts, número 21, com a auxiliar administrativa. La relació laboral 
ésmitjançant un contracte indefinit, a temps parcial, realitzant 20 hores a la setmana, de 
dilluns a divendres de 09:00 a 13:00 hores.  

 
3.- L’empresa Pitman Motors, S.L. és un taller multimarca que repara vehicles, ja sigui motos, 
cotxes o vehicles industrials. 

 
 
Fonaments de dret 
 
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  
de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta leyserá 
incompatible con el ejercicio de cualquiercargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estrictocumplimiento de susdeberes o 
comprometersuimparcialidad o independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 

3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari 
dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i que 
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
horari del treball de caràcter públic. 
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L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de jornades de 
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que 
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,50 
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2019 la jornada ordinària 
de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 
hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) 
suposa un còmput de 55 hores/setmana. 
 
Si tenim en compte que la senyora Sánchez, demana l’exercici d’una segona activitat la 
durada de la qual és de 20 hores/setmana; la suma total entre aquesta i l’activitat pública 
(38,20 hores/setmana) no supera, el topall establert a la norma. 
Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot modificar ni 
interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, tal i com expressen 
l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com també ho disposa l’article 343 del 
Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, així com que l’autorització de 
compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs 
de caràcter públic. 

 Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica 
l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball.  

  
4. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 

5. L’article 12 de la Llei53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
 

6. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

7. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el 
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
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que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

8. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon 
lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia.  

 
9. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 

disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut.En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

 
10. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora Maria Àngels Sánchez 

Garcia entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 
privada secundària, com a auxiliar administrativa, per compte d’altri, a l’entitat 
mercantil Pitman Motors, S.L., en els termes, paràmetres i advertiments referits 
en la part expositiva de la present resolució. 

 
Segon.- Informar a la persona interessada que:  
 

-   El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 
de la interessada; 
 

-   El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a 
l’Ajuntament de Mataró. 
 

-   L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26) 
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11  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER MMD 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
 
1.- Per Decret 4311/2019, de 30 de maig, es va contractar interinament per substitució la 
senyora Marta Moya Domínguez, com a educadora de primer cicle d’educació infantil, des del 
dia 21 de maig de 2019, al 66,66% de la jornada habitual de les escoles bressol municipals 
(21 hores i 40 minuts. 
 

2.- La Sra. Moya ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019024475, escrit de 
sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en què demana compatibilitzar les funcions que 
exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, responsable de 
magatzem, per compte d’altri, a l’entitat mercantil Punto-Fa, S.L., ubicada a la localitat de 
Palau Solità i Plegamans. La relació laboral és mitjançant un contracte indefinit, a temps 
parcial, realitzant 32 hores a la setmana, de dilluns a dissabte, en horari de tardes.  

 
3.- L’empresa Punto-Fa, S.L.,  és un taller de venda al menor d’articles tèxtils. 

 
 
Fonaments de dret 
 
11. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 

12. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  
de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta leyserá 
incompatible con el ejercicio de cualquiercargo, profesión o actividad, público o privado, 
que pueda impedir o menoscabar el estrictocumplimiento de susdeberes o 
comprometersuimparcialidad o independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 

13. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats professionals, 
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laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari 
dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i que 
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
horari del treball de caràcter públic. 
L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de jornades de 
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que 
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,50 
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2019 la jornada ordinària 
de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 
hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) 
suposa un còmput de 55 hores/setmana. 
Si tenim en compte que la senyora Moya demana l’exercici d’una segona activitat la 
durada de la qual és de 32 hores/setmana; la suma total entre aquesta i l’activitat pública 
(53,40 hores/setmana) no supera, el topall establert a la norma. 
Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot modificar ni 
interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, tal i com expressen 
l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com també ho disposa l’article 343 del 
Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, així com que l’autorització de 
compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs 
de caràcter públic. 

 Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica 
l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball. 

  
14. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 

15. L’article 12 de la Llei53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
 

16. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
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17. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el 
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

18. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon 
lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia.  

 
19. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 

disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

 
20. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora Marta Moya Domínguez 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària com a responsable de magatzem, per compte d’altri, a l’entitat 
mercantil Punto-Fa, S.L., en els termes, paràmetres i advertiments referits en la 
part expositiva de la present resolució. 

 
Segon.- Informar a la persona interessada que:  
 

-   El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 
de la interessada; 
 

-   El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a 
l’Ajuntament de Mataró. 
 

-   L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 
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Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

12  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER CBM  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
 
1.- La Sra. Carmen Barrio Magem és professora interina per substitució de l’Institut 
d’Educació de Secundària Miquel Biada des del 12 de gener de 2019, amb una jornada del 
33,33% de la jornada habitual de l’Ajuntament de Mataró. 
 

2.- La Sra. Barrio ha presentat per registre d’entrada núm. 08121300082019025477, escrit 
de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en què demana compatibilitzar les funcions 
que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada esporàdica, com a 
figurant i/o actriu en el qual manifesta que en cap cas modificarà ni l’horari ni la jornada que 
realitza a l’Ajuntament de Mataró.  

 
Fonaments de dret 
 
21. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al Reial 
Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de 
Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals. 
 

22. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei  
de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el desempeño de un 
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta leyserá 
incompatible con el ejercicio de cualquiercargo, profesión o actividad, público o privado, 
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que pueda impedir o menoscabar el estrictocumplimiento de susdeberes o 
comprometersuimparcialidad o independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, 
abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 

23. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i l’horari 
dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i que 
l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de la jornada i 
horari del treball de caràcter públic. 
L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de jornades de 
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària que 
tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.  
La jornada ordinària de treball del personal és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,50 
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2019 la jornada ordinària 
de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 
hores/setmana). Aquesta jornada incrementada en un 50% (18 hores amb 20 minuts) 
suposa un còmput de 55 hores/setmana. 
Atès que la Sra. Barrio demana l’exercici d’una segona activitat privada esporàdica, 
entenem que no superarà el topall establert a la norma però que ho haurà de tenir en 
compte. 
Això no obsta, per advertir que la realització de la segona activitat no pot modificar ni 
interferir en la jornada i horari que té establert en aquest Ajuntament, tal i com expressen 
l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com també ho disposa l’article 343 del 
Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, així com que l’autorització de 
compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els llocs 
de caràcter públic. 

 Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com especifica 
l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de treball. 

  
24. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per 
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin 
directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués 
destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un 
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 
 

25. L’article 12 de la Llei53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en l’àmbit 
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats o 
particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 
anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta 
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incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a 
atendre en el desenvolupament del lloc públic.  
 

26. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a que 
es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a 
l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 

27. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el 
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a 
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti 
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que 
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional 
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el 
que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de 
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers 
anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

28. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon 
lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos, autorització 
expressa prèvia.  

 
29. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 

disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

 
30. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 

Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat.  

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora Carmen Barrio Magem 

entre l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada 
secundària esporàdica, com a figurant i/o actriu, en els termes, paràmetres i 
advertiments referits en la part expositiva de la present resolució. 

 
Segon.- Informar a la persona interessada que:  
 

-   El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 
de la interessada; 
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-   El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 
el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a 
l’Ajuntament de Mataró. 
 

-   L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

13  - DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA 

PER RLH 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Supòsit de fet 
 
1. La senyora Raquel López Heredia amb contracte laboral fix i jornada completa, amb la 
categoria de professora titular B de secundària, adscrita a la Direcció d’Ensenyament de 
l’Ajuntament de Mataró, ha presentat (amb núm. de registre 08121300082019024525) 
sol·licitud de declaració de compatibilitat de segona activitat en què demana compatibilitzar les 
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat pública secundària com a 
professora associada a la Universitat de Barcelona (UB), en el Campus Mundet, a temps 
parcial. 
La relació laboral és mitjançant un contracte fix discontinu, a temps parcial, realitzant 6 hores 
a la setmana, en horari de tardes, de dilluns a divendres i una retribució mensual de 450 
Euros. 
 
2. La UB és la principal universitat pública de Catalunya i és el principal centre de recerca 
universitari de l’Estat i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de 
recerca com per l’excel·lència assolida en aquest terreny. 
 
Fonaments de dret 
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1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve 
regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
del personal al servei de les entitats locals. 
 
2. L'art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
les Administracions Públiques, estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la 
llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el 
personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 
 
3. L'art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només es podrà 
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre d’altres, en els 
supòsits previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a l’exercici de la segona 
activitat serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà 
modificació de jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte 
compliment en ambdós. 
L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 
servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública 
o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. 
 
4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la compatibilitat, 
complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al desenvolupament d’un lloc de treball a 
l’esfera docent com a Professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de 
temps parcial i amb una durada determinada. 
L’art. 326.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que són supòsits de compatibilitat 
d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre d’altres: “a) La 
compatibilitat per ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de 
dedicació a temps parcial i amb una durada determinada.” 
Per tant, i atès que, segons manifesta la interessada, la relació contractual amb la UB és 
mitjançant contracte fix discontinu, cal advertir-la que aquesta compatibilitat tindrà efectes 
durant el curs escolar 2019-2020, motiu pel qual si la relació perdura en el temps caldrà que 
ho comuniqui de nou transcorregut aquest curs escolar. 
 
5. L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat/da. 
 
6. L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats determina com a requisit necessari per 
autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós 
llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat pel 
càrrec de Director general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de 
dedicació ordinària, incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup A2 o personal 
de nivell equivalent (grup al qual pertany la interessada). 
Analitzada la sol·licitud de la senyora López, la remuneració global no superaria els límits 
establerts a l’article 7. 
 
7. L’incompliment del disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta 
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 
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8. L'art. 333.a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat. 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Autoritzar, per raó d’interès públic, la compatibilitat sol·licitada per la senyora 

Raquel López Heredia entre l’activitat principal que realitza en aquest 
Ajuntament, amb contracte laboral fix i categoria de professora titular B de 
secundària, i la segona activitat pública com a professora associada, a temps 
parcial, a la Universitat de Barcelona, en els termes referits en la part expositiva 
de la present resolució i sense que aquest reconeixement de compatibilitat 
modifiqui la jornada de treball ni l’horari de l’interessada.  

 
Segon.- Informar a la persona interessada que:  
 

- El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà 
automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les 
condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona activitat, 
que la interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 
 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre 
el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter 
molt greu. 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.” 
 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 

14  - APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A LA 

PRÒRROGA DE L’ACORD RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE 

PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR INSCRITES COM A DEMANDANTS 

D’OCUPACIÓ NO OCUPATS EN EL MARC DEL PROGRAMA 

“TREBALL I FORMACIÓ” PROMOGUT PEL SERVEI PÚBLIC 

D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA. 
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El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, presenta la proposta 

següent 

 
“Fets 
1.- El dia 7 de setembre de 2016, s’adoptà l’Acord relatiu a la contractació de persones en 
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, entre els 
representants de la Federació de Municipis de Catalunya, de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (en la seva condició de representants dels interessos generals de les 
institucions de govern local que agrupen, d’acord amb allò establert a l’article 133.4 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya), la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya (com a organitzacions sindicals més 
representatives de Catalunya). 
 
L’esmentat acord expressava la voluntat d’incrementar el nombre de contractacions en el 
marc dels plans d’ocupació com a mesura d’inserció laboral i millorar-ne la seva qualitat, 
atenent a les especificitats pròpies de les persones aturades que participen en aquests plans i 
tenint en compte igualment l’objectiu final de foment de l’ocupació de dites persones. Per 
aquest motiu, l’acord establia la retribució de les persones que fossin contractades per les 
entitats locals de Catalunya en el marc del programa Treball i Formació, amb la doble finalitat 
d’incentivar la contractació d’aquestes persones i garantir la suficiència retributiva. 
 
A tal efecte, tal com estipulava la clàusula segona de l’esmentat l’acord, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, es finançava un salari brut de les persones participants amb 1.000 € 
mensuals, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada completa, així com 
la durada del contracte i les despeses de la cotització empresarial a la Seguretat Social en les 
condicions i finançament establertes a la normativa que regula el programa de Treball i 
Formació. 
 
Per últim, la clàusula sisena de l’acord indicava que les entitats locals de Catalunya i les seves 
entitats dependents o vinculades podien adherir-se a aquest Acord mitjançant el corresponent 
acord de l’òrgan competent, adhesió que l’Ajuntament de Mataró va adoptar mitjançant acord 
de Ple municipal de data 1 de desembre de 2016. 
 
2.- En data 26 d’abril de 2019, s’ha subscrit entre les mateixes parts una nova pròrroga de 
l’indicat Acord de data 7 de setembre de 2016, relatiu a la contractació de persones en 
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa 
Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, adaptant-lo a les 
noves contractacions i a la normativa actual. 
 
En la clàusula sisena d’aquesta pròrroga es torna a establir que les entitats locals de 
Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades podien adherir-se a aquest Acord 
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent. 
 
Per tot l’exposat, es proposa l’adhesió d’aquesta Corporació a l’esmentada pròrroga de l’acord 
relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació 
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no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya, de data 26 d’abril de 2019. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 34.2. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
textorefundido de la Ley del EstatutoBásico del Empleado Público estableix que es reconeix la 
legitimació negocial de les associacions de municipis, així com la de les Entitats Locals 
d’àmbit supramunicipal. A tals efectes, els municipis podran adherir-se amb caràcter previ o 
de manera successiva a la negociació col·lectiva que es dugui a terme l’àmbit corresponent. 
 
L’article 75 bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del régimen local 
(article introduït por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local), estableix el règim retributiu dels membres de les Corporacions 
Locals i del personal al servei de les Entitats Local, disposant que: “En el marco de lo 
establecido en la LeyOrgánica 2/2012, de 27 de abril, de EstabilidadPresupuestaria y 
SostenibilidadFinanciera, y en el artículo 93.2 de esta Ley, las Leyesanuales de Presupuestos 
Generales del Estado podránestablecer un límitemáximo y mínimo total que por todos los 
conceptosretributivospuedapercibir el personal al servicio de las EntidadesLocales y entidades 
de ellasdependientes en función del grupoprofesional de los funcionariospúblicos o 
equivalente del personal laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.” 
 
L’article 103 bis. de la llei 7/1985– introduït per la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local-, determina que les corporacions 
locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local 
respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent 
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord corresponent en l’assumpte que ens 
ocupa, ho és el Ple de la Corporació, a l’empara del disposat a l’art. 52 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Vist l’informe jurídic de data 17 de setembre de 2019. 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA 
AL PLE MUNICIPAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.-  L’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la pròrroga de l’Acord relatiu a la 

contractació de persones en situació d’atur inscrites com a demandants 
d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut pel 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, entre els representants de la Federació 
de Municipis de Catalunya, de l’Associació Catalana de Municipis  i Comarques, 
la Consellera del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i Unió General de Treballadors de Catalunya.  

 
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa.” 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia el 

seu vot a favor. Ens agradaria que, tenint en compte la situació de la desocupació a Mataró, 

que es continuï treballant a fons, que s’ampliïn els formats i que es treballi amb entitats del 

tercer sector i, si es pot, amb entitats privades. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 

 
 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
Servei de Gestió Econòmica 

 

15  - APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DE L'INVENTARI DE BÉNS, RETS I 

OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ A 31/12/2018. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“I.- L’Ajuntament de Mataró va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 11 de 
juny de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions del consistori amb els moviments recollits 
a  data 31 de desembre de 2007 i amb un valor net total de 451.527.269,71 €.  
 
La primera actualització de l’inventari, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a 
data 31 de desembre de 2008, es va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 3 
de setembre de 2009 amb un valor net total de 550.873.093,93 € (560.341.785,22 €, sense 
descomptar les provisions).  
 
La segona actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2009, es va aprovar en sessió plenària de data 7 d’octubre de 2010, amb un 
valor net total de 550.642.757,56 € (634.201.340,52 €, sense descomptar les provisions).  
 
La tercera actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2010 , es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2011, amb un 
valor net total de 556.550.053,96 € (660.985.332,07 €, sense descomptar les provisions).  
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La quarta actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2011, es va aprovar en sessió plenària de data 6 de setembre de 2012, amb un 
valor net total de 679.359.372,06 €, sense descomptar les provisions.  
 
La cinquena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2012, es va aprovar en sessió plenària de data 5 de setembre de 2013, amb un 
valor net total de 739.042.480,85 €, sense descomptar les provisions.  
 
La sisena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2013, es va aprovar en sessió plenària de data 4 de setembre de 2014, amb un 
valor total de 761.477.969 €, sense descomptar les provisions.  
 
La setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2014, es va aprovar en sessió plenària de data 3 de setembre de 2015, amb un 
valor total de 773.526.618,75 €, sense descomptar les provisions. 
 
La vuitena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2015, es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2016, amb un 
valor total de 779.853.710,62 €, sense descomptar les provisions. 
 
La novena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2016, es va aprovar en sessió plenària de data 19 d’octubre de 2017, amb un 
valor total de 793.695.370,49 €, sense descomptar les provisions. 
 
La desena actualització, amb els moviment patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2017, es va aprovar en sessió plenària de data 4 d’octubre de 2018, amb un 
valor total de 802.680.447,38 €, sense descomptar les provisions. 
 
 
II.- Ara correspon aprovar la setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i 
recollits a data 31 de desembre de 2018.  
 
Les actualitzacions tenen lloc de conformitat amb el què disposa la normativa sectorial i 
responen a l’objectiu d’aprovar anualment, juntament amb el compte general de la corporació, 
els moviments patrimonials que han tingut lloc dins de l’any natural immediatament anterior.  
 
Resulten d’aplicació els articles 32.1 i 4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas; l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i els articles 100 
i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals de Catalunya.  
 
Per tot això, PROPOSO AL PLE , si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de 
Mataró, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant entre l’1 
de gener i el 31 de desembre de 2018, que queda amb un valor, sense descomptar 
provisions, de 821.083.906,15 €, segons quadre adjunt: 
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QUADRE RESUM COMPARATIU 2017-2018 DE L’INVENTARI MUNICIPAL  

 31/12/2017 Moviments any 2018 31/12/2018 

Compra d’actius a PUMSA 
(av. Maresme, 4 finques 

sector Els Turons, 4 
parcel·les rda. Barceló) 

 4.226.368,00  

Compra actius de PUMSA 
(14 habitatges passatge 

Fragata, 6, aparcament pl. 
Gatassa, local carrer 

Herrera, 55) 

 2.551.723,98  

Compra de 7 pisos de dret 
de tanteig i retracte  

 300.337,37  

Desadscripció Ràdio 
Municipal 

 640.200,54  

Ampliació de capital, 
segons escriptura del 

05/07/2011, a Aigües de 
Mataró, SA 

 4.960.000,00  

Donacions històric-artístic  63.920,00  

Despeses pressupostàries 
per certificacions d’obra en 

equipaments diversos, 
infraestructures 

 3.724.906,41  

Inversions realitzades per 
l’Ajuntament (fons 

bibliogràfic, elements de 
transport, processos 

informàtics, 
mobiliari,maquinària, 

software, immobilitzat 
intangible..) 

 3.538.783,36  

Baixa crèdit ll/t PUMSA nau 
Minguell 

 -228.496,43  

Baixa per adscripcions a 
PUMSA 

 -1.358.559,40  

Baixa per adscripció a 
AAMSA 

 -11.616,86  

Abonament retorn equip 
Switch CISCO 

 -508,20  

Baixa per venda vehicles  -3.600,00  

BÉNS I DRETS 802.680.447,3
8 

18.403.458,77 821.083.906,15 

OBLIGACIONS 80.766.447,56 -2.422.230,94 78.344.216,62 

TOTAL 883.446.894,9
4 

15.981.227,76 899.428.122,77 

 
 
Els moviments més importants de l’exercici 2018 han estat els següents : 
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1) Alta per compra d’actius de PUMSA (4.226.368,00€), mitjançant el seu pressupost de 

despeses, en concret de les partides pressupostàries amb classificació econòmica 621 
Terrenys i béns naturals : 
- Finca situada a l’avinguda Maresme, 42, per import de 1.343.810,00 €. 
- 4 finques situades al sector dels Turons, per import total de 1.198.758,00 € 
- 4 parcel·les situades a la ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, per import total de 

1.683.800,00 €. 
 

2) Alta per compra compra d’actius de PUMSA (2.551.723,98€),  mitjançant el seu 
pressupost de despeses, en concret de les partides pressupostàries amb classificació 
econòmica 622 Edificis i altres construccions, segons el detall següent: 

-Edifici de 14 habitatges situats al passatge de la Fragata, 6, per import de 
1.107.400,00 € 
-Pagament a construccions Rubau, en relació a la sentència núm. 52/2015 del 
Jutjat contenciós administratiu 5 de Barcelona referent a l’escola Montserrat Solà, 
per import de 508.823,98 € 
-Transmissió de 80 places d’aparcament de la plaça Gatassa de Mataró, per 
import de 813.900,00  € 
-Transmissió del local situat al carrer Herrera, 55 de Mataró, per import de 
121.600,00 €  
 

3) Alta per la compra de 7 pisos per aplicació de dret de tanteig i retracte, per import de 
300.337,37€, situats a : 

- Carrer Sant Jordi, 18, 2n 2a, per import de 37.000€ 
- Carrer Queralbs, 5, 2n 3a, per import de 55.000€ 
- Carrer Bombers Madern i Clariana, 16, 2n 1a, per import de 38.530,47€ 
- Av. Amèrica, 55, 5è 1a, per import de 33.389,55€ 
- Pl. Gatassa, 5 EN 2a, per import de 43.998,09€ 
- Av. Gatassa, 73 2n E, per import de 50.356,72€ 
- Carrer Germà Doroteo, 17, 1r 2a, per import de 42.062,54€ 
 
4) Desadscripció del valor de la Ràdio Municipal, per import de 640.200,54€. 

 
5) Alta per ampliació de capital, segons escriptura de data 5 de juliol de 2011,  a Aigües 

de Mataró, SA, per un import de 4.960.000 euros. 
 

6) Donacions per import de 63.920,00€. 
 

7) Despeses pressupostàries per certificacions d’obra en equipaments diversos, per un 
import de 3.724.906,41. 
 

8) Alta per fons bibliogràfic de les biblioteques Antoni Comas i Pompeu Fabra, per un 
import de 124.493,74 euros. 
 

9) Inversió en concepte d’elements de transport, per un import de 1.253.985,32 euros. 
 

10) Inversió d’equips per a processos informàtics, per un import de 219.360,33 euros. 
 

11) Inversió de mobiliari, per import de 152.013,14 euros. 
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12) Inversió de maquinària, per import de 221.115,75 euros. 
 

13) Inversió instal·lacions tècniques, per import de 51.876,54 euros. 
 

14) Inversió immobilitzat intangible, per import de 590.824,23 euros. 
 

 
II) FONAMENTS JURÍDICS 
L’article 222 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, obliga a les corporacions locals a portar un inventari dels seus béns. 
També obliga a actualitzar-lo anualment, sens perjudici de la seva rectificació i comprovació, i 
disposa una primera classificació dels béns. El contingut de l’inventari es detalla al Decret 
336/1988, pel qual s’aprova el reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (article 
100 i següents).  
 
Correspon al Ple aprovar, rectificar i comprovar l’inventari, tal com preveu l’article 222.3 del 
referit Decret legislatiu 2/2003. La seva autorització correspon al Secretari General de la 
Corporació, amb el vist i plau del President, segons disposa l’article 105 del Decret 336/1988. 
Es trametrà una còpia al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’actualització de l’inventari que ara es proposa, es presenta amb el següent format: 
 

1. Quadre resum comparatiu 2017-2018 de l’Inventari Municipal, amb els moviments de 
l’any 2018; 

 
2. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre 

de 2018, desglossat per epígrafs;  
 

3. Llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2018, classificades per 
epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, amb indicació de l’import 
dels moviments de cada epígraf  i amb el total general; 

 
4. Quadre-resum del valor total -en euros- de l’inventari actualitzat fins al 31 de desembre 

de 2018, desglossat per comptes comptables;  
 

5. Quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials classificats per 
comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el total global, a 
31 de desembre de 2018;  

 
6. Quadre resum de les obligacions, avals i préstecs de l’Ajuntament a 31 de desembre 

de 2018; 
 

7. Llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 2018;  
 

8. Quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2018.  
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SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, degudament autoritzada el Secretari 
general de la Corporació, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya. “ 
 
 
 
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu 

vot favorable. En aquest punt concret, reclamar, tot i que sé que ja està a punt, el tema de les 

tauletes (tablets), perquè els grups de l’oposició puguem treballar de forma més integrada 

amb la informació de les comissions. Poder tenir la informació, pràcticament en temps real, de 

les factures, com deia el Sr. Jerez, o l’espai del regidor, és una eina extraordinària que ens 

facilita molt la feina. 

 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 22,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8)i  

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2), i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

 

 
 

 

16  -  APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST I 

DE LES BASES D’EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2019. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Relació de fets: 
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Per decret núm. 7206 de data 19 de setembre de 2019, es va aprovar l’avantprojecte 
d’expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal de l’exercici 2019. 
 
Respecte de l’avantprojecte aprovat i a partir de les modificacions incorporades en la 
diligència que consta a l’expedient on s’incorpora entre d’altres les modificacions de les bases 
d’execució, s’elabora aquest informe de la proposta de modificació pressupostària que 
consisteix en: 
 

 L’aplicació de part del romanent de tresoreria disponible per a despeses generals a 31 de 
desembre de 2018 d’import 1.633.529,82€, d’acord amb el regulat a la llei orgànica 
d’estabilitat pressupostària 2/2012 amb destí a reduir l’endeutament net que es proposa es 
realitzi no concertant l’endeutament previst al pressupost actual. 

 L’augment de crèdit pressupostari per majors o noves necessitats de despesa per import 
de 728.261,72€, finançades com següeix: 

- Per import de 470.000,00€ finançades amb baixes per anul·lació del crèdit 
pressupostari destinat a despeses financeres que s’estimen reductibles donat que els 
tipus d’interès es preveuen inferiors als considerats en el moment de confeccionar el 
pressupost inicial. 

- Per import de 100.000€ finançades amb baixes per anul·lació de crèdit pressupostari 
destinat a l’amortització d’endeutament per l’estalvi obtingut en la no amortització dels 
darrers mesos dels préstecs concertats amb els Fons de Finançament a Entitats 
Locals. 

- Per import de 158.261,72€ finançades amb baixes o anul·lacions de crèdit 
pressupostaris sense pertorbació del servei al que anaven destinats. 

 L’habilitació de crèdit pressupostari per a nous projectes d’inversió o ampliar-ne els 
existents per un import de 1.360.568,33€. Es preveu ampliar el capítol IX d’ingressos en 
1.360.568,33€ amb la concertació de noves operacions d’endeutament. Tot i que, tal i com 
hem assenyalat en el primer punt, es proposa el destí del romanent de tresoreria de 31 de 
desembre a reduir l’endeutament net, deixant de concertar el préstec previst en el 
pressupost del 2019. 

 Transferències de crèdit per l’adequació de les partides pressupostaries a les despeses 
necessàries per import de 473.710,56€ 

 La modificació de bases d’execució per afegir o modificar subvencions nominatives. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març. 

2. Articles 34 a 38 i 49 a 50 del RD 500/1990 

3. Article 7è i 12è de les Bases d’execució del pressupost municipal. 

4. Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local. 
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6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 

7. DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya. 

8. La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

9. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals. 

10. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels 
ens locals. 

 
En virtut de tot això,  
 
 
PROPOSO: 
 
 
PRIMER.- Aplicar part del Romanent de Tresoreria de 31 de desembre de 2018 afectat per 
l’article 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat pressupostària, per import de 1.633.529,82€, a la 
reducció d’endeutament net mitjançant la no contractació d’endeutament nou contemplat en el 
pressupost actual. 

 
SEGON. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 
2019, consistents en crèdit extraordinari per import d’ 1.466.015,44 € i suplement de crèdit per 
2.730.054,99 € segons el següent detall: 
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CRÈDIT EXTRAORDINARI

partida Nom partida Import

710201/320000/14304 Altre personal interí Secció d'Edificis Educatius i Esp. 17.404,52

720400/132240/22701 Servei de vigilància privada 84.004,66

300000/326420/48901 Aportació Fundació Tecnocampus 14.848,50

710100/17242Z/60500 Mesures d'abalisament i senyalització de Rieres 140.000,00

720400/13224Z/62300 Adquisició càmeres vigilància 50.000,00

710202/33211A/62500 Inversió mobiliari biblioteca Fundació Iluro 11.791,45

710202/23121L/63200 Millores Casal de la gent gran zona Havana 300.000,00

710201/32330M/63200 Adequació Nau Minguel per Escola de Música 350.000,00

710201/34211G/63200 Inversió equipaments esportius zona La Llàntia 90.000,00

710201/34212E/63201 Millores equipaments esportius 65.798,00

710202/33011Z/63201 Millores equipaments culturals 109.544,33

310800/92610Z/64000 Altre immobilitzat immaterial 2.623,98

310200/011110/91100 Amortit. Préstecs ens Sector Públic 230.000,00

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI 1.466.015,44  
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SUPLEMENT DE CRÈDIT

partida Nom partida Import

720400/130100/12009 Servei de Policia Local 66.807,13

710201/320000/12009 Secció d'Edificis Educatius i Esportius 120.000,00

710102/153010/21001 Manteniment solars 1.412,00

710100/153010/21002 Manteniment (material) via pública (PO) 40.000,00

340100/932110/21600 Manteniment aplicacions informàtiques d'Ingressos 21.475,08

710100/162110/22700 Recollida de brossa 50.000,00

720500/172410/22703 Servei de vigilància de la platja 804,00

410201/336130/22706 Est. i treb. tècnics Patrimoni Històric Artístic 2.875,00

720400/133120/22707 Servei retirada vehicles via pública 112.666,76

710100/162310/22799 Treballs Consorci Tractament Brossa 150.000,00

110000/922210/44900 Aportació Mataró Audiovisual 20.000,00

820201/231310/46700 Transferència Consorci Sanitari del Maresme 40.000,00

800000/333110/46700 Aport. Consorci Museu d'Art Contemporani 6.896,09

720300/441110/47900 Aportació Corporación Española de Transporte, SA 100.000,00

420200/432160/47901 Subvenció organització esdeveniments promoció 7.000,00

820202/231420/48000 Ajuts individualitzats promoció social 5.319,75

410200/172420/48900 Convenis i subvencions Gstió Agrícola i Forestal 8.431,70

830000/334130/48902 Conveni entitats Promoció Cultural 5.000,00

850103/326200/48903 Subvencions nominatives Educació 10.000,00

300000/92221D/62200 Compra d'actius PUMSA 12.117,42

300000/92221G/62200 Compra d'actius PUMSA 29.817,90

340100/32410D/62600 Inversió equips Institut M. Biada 60.000,00

340102/92032Z/62600 Inv. Equips i instal·lacions informàtica 2.133,41

710201/32003Z/63201 Millores equipaments educatius 114.224,59

710201/34211Z/63201 Millores equipaments esportius 109.544,34

310200/011110/91300 Amortit. Préstecs ens fora S.P. 1.633.529,82

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT 2.730.054,99  
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Finançat amb baixes de crèdit per anul·lació per import d’ 1.201.972,28 € i amb majors 

ingressos per import de 2.944.098,15 €, segons el següent detall: 

 
 
BAIXES PER ANUL·LACIÓ - FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 

Partida Nom partida Import

710201/323200/21200 Manteniment edificis escolars 17.404,52

110100/920710/21300 Manteniment instal·lacions de senyalització 1.505,76

100100/923210/22602 Difusió estudis 14.848,50

410200/172420/22699 Altres despeses Gestió Agrícola i Forestal 8.431,70

830000/333210/22699 Exposicions i altres despeses arts visuals 2.133,41

410000/150230/22706 Estudis i treballs tècnics urbanisme 2.875,00

420200/432160/22799 Treballs empreses proj.transversals prom.ciutat 804,00

420200/432180/22799 Treballs altres empreses campanyes de comunicació 1.118,22

310200/011110/31001 Interessos préstecs interiors 800.000,00

420000/241510/47000 Subven. Ocupació foment activ. Econòmica 7.000,00

830000/332110/48903 Conveni Biblioteca Fundació Iluro 170.053,17

710201/34212E/63200 MESES-Eix accessibilitat equipaments esportius 65.798,00

310200/011110/91300 Préstec d'ens de fora del sector públic 100.000,00

310400/920710/22100 Consum elèctric serveis generals 10.000,00

TOTAL BAIXES PER ANUL·LACIÓ 1.201.972,28  
 
 
 
MAJORS INGRESSOS- FINANÇAMENT CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT

Partida Nom partida Import

310200/I00110/87000 Romanent per amortitzar préstecs 1.633.529,82

310200/I00110/91300 Préstec d'ens de fora del sector públic 1.360.568,33

TOTAL MAJORS INGRESSOS 2.994.098,15  
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TERCER.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2019 
d’acord amb el següent detall. 

 

Subvenció actual Subv. no dinerària actual Subvenció proposada Subv. no dinerària prop.

Partida pressupostària

Dinerària Infraest. i

serveis

Actual ús

equip. mpals.

SUBMINIST

RAMENTS 

Actual

Dinerària En infraest. i

serveis

Proposada ús

equip. Mpals.

SUBMINIST

RAMENTS 

Actual

100100 923210 46200 APORTACIONS A AJUNTAMENTS CENTRE DE CONEIXEMENT URBÀ

Ajuntament de Sabadell 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,75 0,00 0,00 0,00

Ajuntament de Terrassa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,75 0,00 0,00 0,00

410200 172420 48900 CONVENIS I SUBVENCIONS GESTIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL

Ass. de Propietaris Forestals del Montnegre i el

Corredor 0,00 0,00 0,00 0,00 8.431,70 0,00 0,00 0,00

420000 433510 48901 APORTACIÓ A TCM CONVENI HACKATON

Fundació Tecnocampus 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 1.665,00

420200 432160 48900 APORTACIONS PROM.CIUTAT A ENTITATS

Ass. d'amics de les plantes, animals i jardins 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 9.472,27

Comissió Setmana Santa Mataró 1.940,00 350,00 0,00 0,00 1.940,00 2.879,80

420201 431420 46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ ESTUDIS COMERÇ

Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 8.137,25 0,00 0,00 0,00

420202 432310 46100 APORTACIÓ DIPUTACIÓ ESTUDIS TURISME

Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 9.068,95 0,00 0,00 0,00

820102 311210 48900 SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT

Fund. Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

820201 231310 46500 TRANSFERÈNCIA PER GESTIÓ DE TRANSPORT ADAPTAT

Consell Comarcal del Maresme 93.063,95 0,00 0,00 0,00 157.271,19

820201 231310 46700 TRANSFERÈNCIA CONSORCI SANITARI DEL MARESME

Consorci Sanitari del Maresme 90.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

820201 241240 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS ACCESSIB.UNIVERSAL DE FOMENT OCUPACIÓ

Centre de Formació i Prevenció 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Fundació Privada Maresme 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

820202 231420 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS DE PROMOCIÓ SOCIAL

Creu Roja 44.666,00 0,00 9.438,00 4.144,04 48.224,00 0,00 9.438,00 4.144,04

820202 241240 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS PROM.SOCIAL DE FOMENT OCUPACIÓ

Càrites Interparroquial 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Creu Roja 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

Fundació Sant Joaquim 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

820203 231130 48900 SUBV. I CONVENIS INFÀNCIA

Associació de Veïns de Cirera 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,00 0,00 0,00 0,00

Creu Roja 14.367,03 0,00 13.067,40 35.037,00 0,00 13.067,40

820203 241240 48900 SUBVENCIONS I CONVENIS A CENTRES OBERTS DE FOMENT OCUPACIÓ

Salesians Sant Jordi 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

820301 231820 48900 APORTACIÓ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE COOPERACIÓ

Associació Wilaia 2.530,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00

830000 332110 48903 CONVENI BIBLIOTECA FUNDACIÓ ILURO

Fundació Iluro Fundació Privada Especial 243.603,92 0,00 0,00 73.550,75 6.500,00

830000 334130 48902 CONVENIS ENTITATS PROMOCIÓ CULTURAL

AV Camí de la Serra 2.700,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AV La Llàntia 3.073,73 7.600,00 0,00 0,00 8.073,73 7.600,00 0,00 0,00

AV Pla d'en Boet 2.924,10 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AV Via Europa - Nou Parc Central 4.368,10 5.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

840000 341130 48902 SUBVENCIONS NOMINATIVES ACTES EXTRAORDINARIS

Volta Ciclista a Catalunya, A.E. 16.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

850103 326200 48903 SUBVENCIONS NOMINATIVES EDUCACIÓ

AMPA Escola Josep Montserrat 17.169,00 0,00 0,00 0,00 19.169,00 0,00 0,00 0,00

AMPA Escola Tomàs Viñas 7.290,00 0,00 0,00 0,00 9.290,00 0,00 0,00 0,00

Moviment Educatiu del Maresme 10.370,00 0,00 0,00 0,00 20.370,00

BASES ACTUALS BASES PROPOSADES
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QUART.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 
B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.” 
 
 
 
 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença dient 

que algunes de les necessitats tant de despesa com d’inversió que apareixen en aquest 

expedient de modificació els semblen adequades, però d’altres no tant.  

Es parla de la vigilància privada de l’Ajuntament els propers mesos, i aquest és un tema que 

es va apuntar a la Junta de Portaveus, però amb visions diferents i faltava parlar-ne una mica 

més... Hi ha també la cobertura d’alguns dèficits d’explotació, bàsicament el de la grua 

municipal, que seria més adequat cobrir-lo actuant en els costos d’explotació del servei. Altres 

despeses que apareixen amb imports rodons...  

Pel que fa al capítol d’inversió, recordar que al passat ple tenim pendent aquell grup 

d’inversions que pujaven a uns 20 milions d’euros, que s’arrossegaven de l’any anterior. Ens 

podrien fer arribar l’explicació de com era aquest arrossegament de pressupostos anteriors. 

Estem d’acord amb la necessitat de millorar equipaments municipals, també d’invertir en el 

Casal de la gent gran de l’Havana i esperem, en aquest cas, que això tingui conseqüències 

positives per generar espais per a l’associació de veïns.  

També hi ha imports dedicats a càmeres de vigilància, que també ha esmentat el regidor, però 

crec que no han estat prou discutits. O inversions també del tot necessàries, com les pistes de 

petanca a La Llàntia, malgrat que pensem que 90.000 € són molts diners. 

D’altra banda, cal recordar també els compromisos dels pressupostos de l’any anterior, pel 

que fa al capítol d’inversions, acceptades pel govern, n’hi havia algunes com l’accessibilitat de 

la Torre Llauder o la cobertura de la pista de Cirera, el bar del Josep Mora, la pavimentació de 

la plaça del Voluntariat, del Teresa Maria Roca, el paviment de la pista d’Eusebi Millan (avui 

hem rebut resposta de la regidora, dient que es farà l’any vinent, juntament amb la coberta).  

Alguns estan en marxa, però d’altres no en tenim notícies, com el del grup de Memòria 

Històrica recordant les persones, que em sembla que s’havia aprovat. 

En línies generals, hi ha coses que ens agraden, molt positives, i d’altres que no tant. El que 

farem, en atenció a les inversions del Casal de l’Havana, a la Llàntia, etc., ens hi abstindrem. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, comenta que hi ha modificacions que s’ha d’aprofitar per intentar tenir-les dotades 

abans que acabi l’any, però això no treu que necessitin més informació i debat. Per exemple, 

tot el pack de seguretat. Encara que ara posem una dotació per a càmeres, hem de parlar de 

com, etc. Si tirem endavant la possibilitat de la seguretat privada, també ho haurem de 

discutir. I fins i tot hem d’aprofundir com quedaria la previsió de senyalització de protecció civil. 

Pel que fa als compromisos amb els grups municipals per a l’acord de pressupostos, la idea 

és anar-los complint tots, amb els grups que són aquí i també amb els que ja no hi són. El 

llistat de compromisos el mantenim. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.   

Abstencions: 10, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8) i  

corresponent als membres del grup municipal de Junts per Mataró 

(2 ).  

 

 
 

Compres i Contractació 

  

17 - APROVAR LA PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA DELS 

EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES 

BRESSOL, INSTAL·LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC 

PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, SA, 

PUMSA, MATARÓ AUDIOVISUAL I CONSORCI MUSEU D’ART 

CONTEMPORANI DE MATARÓ.  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

 

“Relació de fets 
 
 
1.Per acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el  servei de  neteja dels edificis 
i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC 
públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, Consorci Digital 
Mataró-Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró a favor de l’empresa 
Servicios Especiales de Limpieza SA (SELSA) amb una durada inicial de quatre anys, i 
possibilitat de pròrroga de dos anys més 
 
2. L’ empresa Servicios Especiales de Limpieza SA va presentar escrit davant l’Ajuntament en 
el que s’exposava que atenent a la situació de pèrdues econòmiques que suposa l’execució 
del contracte, SELSA manifesta la seva voluntat de no perllongar, en aquestes condicions, la 
durada del contracte més enllà del pròxim 31 d’ octubre de 2019.  
 
3. Per Decret  núm.  6112/2019, de 19 de juliol, de l’ Il.lm Alcalde de l’Ajuntament de Mataró,  
ratificat pel Ple de data 5 de setembre de 2019, s’ aprovà la  pròrroga   del contracte fins el 31  
d’octubre de 2019. 
 
4. Mitjançant informe de  la Coordinadora de compres s’ exposa que s’estan acabant de 
confeccionar els plecs administratius i tècnics que regiran la licitació del nou 
contracte,proposantla pròrroga de l’ actual contracte fins el 29 de febrer de 2020, per un 
import de 1.238.333,89 € IVA  inclòs 
 
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del’ acord proposat 
a les partidescorresponents  del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2019, 
i es preveu la seva existència en el que s’ aprovi per l’exercici 2020. 

 
Fonaments de dret 

 
D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula 
quarta  del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació 
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals 
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat d’ 
Administració,  Bon Govern i Mobilitat PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer- Aprovar la  pròrroga  del contracte del servei de  neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,Pumsa,  Mataró Audiovisual i Consorci Museu 
d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA,  
del   1 de novembre de 2019 al 29 de febrer de 2020,  per un import de 1.238.333,89  €: 
 
Ajuntament de Mataró:1.191.521,86 € 
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Aigües de Mataró, SA:19.190,75 € 
Mataró Audiovisual: 3.008,14 € 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró: 4.876,57 € 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA: 19.736,56 € 

 
Segon.- Autoritzar  i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA  
l’import de   1.191.521,86 €,  a càrrec de les corresponents partides del pressupost de 
l’Ajuntament, amb el següent detall: 

 
Relació AD núm. 3736  per import de 576.098,20  € 
Relació ADFUT núm. 3737 per import de 307.711,83 € 
Relació ADFUT núm. 3756 per import de 307.711,83 € 
 

Tercer.- Condicionar la pròrroga a l’ existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
que s’aprovi per l’exercici 2020.” 

 
 

 
 
 
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu 

vot favorable, malgrat que a l’espai del regidor ja estan penjats en aquests moments tots els 

punts del ple amb les votacions predictives de cadascú i que hi digui que nosaltres ens hi 

abstindrem. Ens interessa, com deia el regidor, conèixer aquests plecs i treballar en totes les 

clàusules socials i tot el que ell ha comentat respecte a un col·lectiu feminitzat que necessita 

unes condicions laborals i unes pràctiques millors i una correcta fiscalització per part de 

l’Ajuntament. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2), i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

Vots en contra: Cap.  

Abstencions: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró. 
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18 - PRORROGA DELS DOS LOTS DEL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ PER A LA CONSERVACIÓ, INSTAL·LACIÓ I 

EXPLOTACIÓ DE TANQUES PUBLICITÀRIES I PART DEL MOBILIARI 

URBÀ DEL MUNICIPI DE MATARÓ 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. Per acord de Ple municipal, de data 5  de març de 2009, es va adjudicar el Lot 1 (tanques   
publicitàries) del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de 
tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, a favor de SISTEMAS E 
IMAGENPUBLICITARIA, SLU, amb NIF B-85160976, amb una durada de 10 anys, 
prorrogable 10 anys més. 
 
2. Per acord de Ple municipal, de data 17 de juliol de 2009, es va adjudicar  el lot 2 (part del 
mobiliari urbà) del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de 
tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, a CLEAR CHANNEL 
ESPAÑA SLU, amb NIF B82539867, amb una durada de 10 anys, prorrogable 10 anys més. 
 
3. Per decret d’Alcaldia núm. 6236 de 23 de juliol de 2019, i atesa la imminència de la 
finalització del termini de concessió, es va acordar prorrogar ambdós lots fins l’11 d’octubre de 
2019, temps estrictament necessari perquè el Ple municipal pogués decidir sobre la 
conveniència o no d’una pròrroga més amplia. 
 
4. Per informe de data 23/09/2019, el cap de l’Area de Qualitat Urbana proposa la pròrroga 
dels dos lots de la concessió per a la conservació, instal·lació i explotació de tanques 
publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró fins el dia 31 de desembre de 
2020, per considerar-lo convenient pels interessos municipals. 
 
5. Les empreses adjudicatàries han manifestat el seu acord en prorrogar la concessió. 
 
6. Consta a l’expedient informe de la cap de Gestió Jurídica del Servei de Compres i 
Contractacions de data 23/09/2019 relatiu a la legalitat de la pròrroga proposada. 
 

Fonaments de dret 
 
La clàusula quarta del plec de clàusules administratives que regeixen la concessió, estableix 
que “la concessió per a cada lot, s’atorgarà per un termini de 10 anys a comptar des de 
l’endemà de la signatura dels corresponents contractes administratius. Aquest termini podrà 
ser prorrogat fins a un màxim de 10 anys més, sense que la durada total de la concessió 
pugui excedir de 20 anys”. 
 



 51 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, PROPOSA al Exm. Ple Municipal, l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC-  Prorrogar els dos lots del contracte de concessió per a la conservació, instal·lació i 
explotació de tanques publicitàries i part del mobiliari urbà del municipi de Mataró, fins el 31 
de desembre de 2020.” 
 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, està d’acord amb 

la finalitat i les explicacions ja donades en diferents comissions respecte a la gestió d’aquests 

espais i amb el canvi que hi ha hagut d’ingressos publicitaris aquests últims anys i que fa que 

l’Ajuntament pugui tenir unes expectatives molt més altes d’ingressos en aquest aspecte, però 

no estem d’acord que es normalitzi una tendència a efectuar pròrrogues de contractes com 

aquest, que ja venen de l’any 2009. En aquest punt, nosaltres hi votarem en contra. No ens hi 

volem habituar i no estem del tot d’acord que la política de pròrrogues s’apliqui d’aquesta 

manera tan aparentment automàtica a tots els contractes que van finalitzant a l’Ajuntament. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 14,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2).  

Vots en contra: 8,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES. 

Abstencions: 4,   corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2), i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    

 

 

 

 

 

 

 



 52 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

19  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

DEMANAR LA CONFECCIÓ D’UN PRESSUPOST DE BASE ZERO. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“Hi ha diferents mètodes de planificació i elaboració pressupostària.  
 
Algunes dinàmiques de planificació pressupostària comporten una inèrcia en la reproducció 
any rera any d’algunes despeses. 
 
Ens referim a l’arrossegament de partides analitzades en el moment de la seva incorporació 
en exercicis anteriors i que amb el temps han passat a ser partides supèrflues o simplement 
rutinàries, que en molts casos no es toquen per permetre fer modificacions al llarg de l’exercici 
i disposar de coixins dins del pressupost per a poder finançar coses no pressupostades. 
 
En altres casos, només s’analitzen, amb més o menys profunditat, les noves necessitats 
pressupostàries i les antigues s’incrementen, es mantenen o es retallen, de forma més o 
menys lineal, sense cap anàlisi. 
 
El resultat final és la construcció d’un pressupost ineficient, que d’una forma igualment 
ineficient, demana cada vegada més recursos als ciutadans. 
 
Més enllà d’un estricte control pressupostari sobre les desviacions entre la previsió i l’execució 
real, cal realitzar, al menys de forma periòdica, actuacions de planificació destinades a fugir 
dels pressupostos incrementals basats en dades de pressupostos anteriors, lluitant contra les 
sistemàtiques rutinàries i proporcionant als ciutadans la seguretat que tota l’activitat que es 
portarà a terme és i seguirà essent de la màxima eficiència. 
 
Per aquest motiu, el Grup municipal d’ERC-Mov.Esquerres, pensem que cal confegir un nou 
pressupost, que qüestioni totes les activitats i programes que el comú necessita tirar endavant 
per aconseguir tots els seus objectius, sense que l’existència d’activitats pressupostades 
anteriorment n’impedeixin el plantejament.  
 
Cal identificar situacions no recomanables: per un costat accions, activitats i programes que 
no aporten valor a la gestió ni constribueixen als objectius municipals i per l’altra, programes 
que no es fan o que tenen potencial, i que cal reforçar i augmentar. 
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Aquests efectes s’aconseguirien a través d’una planificació pressupostària que reconsiderés 
tota la seva activitat, general, per àrees, per programes, de manera que les assignacions 
pressupostàries requereixin una justificació: la mateixa que si es tractés d’un nou projecte. 
 
D’aquesta manera, els responsables i gestors de cada àrea o programa haurien de raonar 
detalladament la necessitat de despesa i de sol.licituts pressupostàries amb independència 
que l’activitat en qüestió porti anys portant-se a terme. 
 
Aquest sistema reclama molta feina i planificació, però l’aplicació d’aquest mètode permetria, 
en la nostra opinió, l’aflorament de recursos ociosos o ineficients, tindria una incidència 
significativa en l’obtenció de recursos per finançar algunes activitats i en conseqüència, podria 
contribuir o bé a suavitzar la pressió fiscal o bé que la aquesta fos percebuda per la ciutadania 
com molt més justa i eficient. 
 
Un altre tema será, una vegada determinades aquestes necessitats de recursos, aconseguir 
una distribució de la càrrega més justa entre els ciutadans, atenent a les possibilitats 
econòmiques i financeres de cadascú (progressivitat) i també, des d’un punt de vista més 
global, a través de la comparació de la càrrega fiscal amb la d’altres pobles i ciutats del nostre 
país. Així s’aconseguiria també un marc fiscal consensuat que impediría temptacions de 
variació de la càrrega impostiva per motius de càlcul electoral o altres causes tàctiques o 
increments puntuals significatius, aconseguint una base impositiva adequada a la nostra 
ciutat, de manera que l’evolució en el transcurs dels exercicis es fonamentaria en l’increment 
del cost de la vida. 
 
Per això, el GM d’ERC-MES pensem que és urgent començar a treballar en aquesta direcció i 
en conseqüència, proposem els següents ACORDS: 
 
Primer.- El Govern aplicarà una metodologia de planificació pressupostària base zero, que 
reconsiderarà tota la seva activitat, general, per àrees, per programes, per funcions...,  de 
manera que les assignacions pressupostàries a cadascuna d’elles requereixin una justificació 
de la seva necessitat, amb independència que l’activitat en qüestió porti anys en 
funcionament,  com si es tractessin de noves assignacions per nous projectes.  
 
Segon.- Una vegada determinades les necessitats pressupostàries, es consensuarà un marc 
fiscal que establirà una fiscalitat justa i progressiva, tant entre la ciutadania de Mataró com en 
relació a la resta del país.” 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, reitera, 

davant l’acusació que fa el Sr. Teixidó que a Espanya hi ha presos polítics i exiliats, que no 

per molt que es digui una mentida acaba sent veritat. El Tribunal Regional Superior de 

Schleswig-Holstein, en su resolución sobre la extradición del Sr. Puigdemont, establece en su 

fundamento de derecho quinto lo siguiente: “La sala considera falaz la idea de que el estado 

español, como miembro de la comunidad de valores y del espacio judicial de la Unión 

Europea, pudiera hacer un mal uso de los procedimientos penales”.  
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Recordarle que ya Aristóteles, en el año 350 a.C., definió la ley como “la razón intocada por el 

deseo”. Para Aristóteles, las constituciones corruptas son aquellas en las que el derecho es 

sustituido por deseos, intereses o ambiciones personales de los políticos. 

En relación con la propuesta presentada por ERC, nosotros nos abstendremos. Sí que 

creemos que los presupuestos de base cero son una buena herramienta para evitar todos los 

problemas que surgen con los presupuestos incrementales. No obstante, es muy complejo 

implementar un presupuesto de base cero, no hay datos sobre el plan de recursos humanos, 

tanto exterior como interno, que son necesarios para su implantación. Y entendemos que en 

cualquier inversión que tenga que hacerse, la inversión de la implementación debe ser 

siempre superior al coste de los ahorros. 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, diu que, malgrat compartim el 100% dels objectius, pel que fa a l’eina a utilitzar per 

arribar-hi (tenir un pressupost més eficient, més transparent...), el Govern discrepa. 

Primer, perquè ple rere ple sempre alabem la feina dels serveis econòmics de l’Ajuntament, 

però ara per ara no estan per la labor de treballar sobre la base d’un pressupost zero. De tota 

manera, el que ens interessen són els objectius. I dels objectius, en aquest cas, ja en vam 

començar a parlar a la darrera comissió informativa. I tothom ja sap que l’Alcalde va fer un 

decret a través del qual em comissiona, com a regidor d’Administració, i al Gerent, per crear 

un equip de treball per treballar sobre aquestes qüestions. Ja portem una reunió i tenim 

programada la segona, i ja tenim una sèrie de materials, un equip tècnic amb una direcció 

política i la gerència, que té com a objectius l’eficiència, la millora dels procediments, la millora 

de la captació de recursos publicoprivats i la creació d’activitat i ocupació, que és una forma 

necessària de tenir ingressos més enllà de la pressió fiscal. I aquesta comissió o grup de 

treball donarà fruit abans de l’aprovació definitiva de les ordenances i inicial del pressupost al 

mes de febrer, abans de les vacances de Nadal.  

Paral·lelament, ja tenim a punt per presentar l’Observatori Socioeconòmic i Fiscal de Mataró, 

que formarà part dels altres observatoris, generats amb informació de tots els departaments i 

des del Servei d’Estratègies de l’Ajuntament. Serà una eina molt important per prendre 

decisions pressupostàries i fiscals, i ens situarà en un nivell d’informació com cap altre 

ajuntament amb els quals ens podem comparar. És molt probable que en els propers dies o 

setmanes tinguem la versió per poder compartir amb tothom i penjar-la al web. 
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També recordo que els dos grups municipals del Govern i el grup que presenta aquesta 

proposta de resolució tenim al nostre programa electoral un pacte fiscal. Tots aquests 

recursos d’organització, sostenibilitat financera i progressivitat fiscal, així com la possibilitat 

d’arribar a acords sobre el marc fiscal, es podrien fer un cop tinguem aquestes eines de la 

comissió que està començant a treballar. Si la resta de grups hi estan interessats, podríem 

crear una comissió especial o un grup de treball dels grups municipals per mirar de fer-ho 

plegats, treballant sobre un nou model pressupostari i marc fiscal. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, reconeix que se 

n’ha parlat, de poder construir un marc fiscal just i equitatiu a la ciutat, però no partint d’un 

pacte fiscal en què s’hi incorpora una apujada lineal de l’IBI, com la que vostès estan fent, sinó 

discutint apujades de tipus diferencial, comparacions de la pressió de l’IBI amb altres ciutats, 

sobre la base d’informació d’aquest observatori sobre rendes familiars disponibles, valors dels 

immobles, etc., en relació amb altres ciutats. Nosaltres estem molt interessats a treballar-hi i 

pensem que és raonable l’objectiu d’arribar a un marc fiscal acordat per tots i que després 

sigui independent dels moments puntuals que poden fer que això s’apugi o s’abaixi d’una 

manera més electoralista. Quant a la dinàmica, certament l’equip econòmic de l’Ajuntament és 

d’una grandíssima qualitat i la informació que donen és molta i molt bona. Segurament un 

exercici com el de base zero s’hauria de fer recorrent a algun equip extern de consultoria. 

Però, per exemple, podríem pensar a racionalitzar l’explotació del servei de grua, que són 

112.000 €, o si diguéssim que hi ha 15.000 animals domèstics a Mataró i els poséssim a tots 

el xip a 20 € cadascun, serien 300.000 € o l’exempció de l’IBI del Port... 

D’altra banda, m’agrada més Sòcrates... 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 8,   corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES.   

Vots en contra: 14,   corresponent als membres del grup municipal Socialista (12) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2) 

Abstencions: 4,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de 

Ciutadans (2).    
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20  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ A L’APARCAMENT PÚBLIC A LA CIUTAT. 

  

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

proposta de resolució següent: 

 

“Mataró sufre desde hace años, una degradación en sus comercios, tanto en el centro de la 
ciudad como en los diferentes barrios de la misma, en cuanto a cantidad de comercios, ya que 
es usual ver locales vacíos, como de la magnitud de sus negocios. En este sentido, las 
principales marcas de retail mundiales (Zara, Mango, Massimo Dutti…), que sirven de reclamo 
comercial a la implantación de otros comercios, han ido progresivamente abandonado el 
núcleo urbano de Mataró, eliminando sus tiendas y quedándose únicamente instalados en el 
Centro Comercial de Mataró Park. Por tanto, la reactivación económica de la ciudad pasa por 
una reactivación comercial de todo el núcleo urbano de Mataró. 
 
Desde Pumsa se gestionan tres aparcamientos de rotación: plaza de Cuba, plaza de las 
Teresas, plaza Granollers y Espacio Ferial/Parque. Además, se dispone también, en otros, del 
aparcamiento gratuito situado entre las calles Biada y Tetuán que se habilitó por parte del 
actual gobierno para la promoción del comercio del centro. Nuestro Grupo Municipal considera 
que esta media es del todo insuficiente y analizando políticas de reactivación del comercio de 
otras ciudades observamos que, como ejemplo, en Andorra, la primera media hora de 
estacionamiento en los aparcamientos comunales es gratuita. 
 
Desde Ciudadanos entendemos también, que el futuro de Mataró tiene que ir ligado al 
desarrollo de una ciudad con una movilidad sostenible en el ámbito medioambiental y, por 
ello, desde nuestro Grupo Municipal vamos a trabajar por impulsar, promover y apoyar todas 
las iniciativas municipales encaminadas a la pacificación de las ciudades, a la promoción del 
uso del transporte público y a la utilización de transportes con energías no contaminantes. 
 
No obstante y, dada la situación de decadencia que sufre el comercio de nuestra ciudad en 
todo su núcleo urbano, es urgente tomar medidas de reactivación económica y comercial, que 
pueden llevar al incremento de la actividad económica y, con ello a un mayor ingreso en las 
arcas del Ayuntamiento, sin necesidad de un incremento de impuestos que afecte, 
principalmente a familias y autónomos. Por tanto, transitoriamente y mientras se desarrolla y 
se implanta el Plan de Movilidad, el uso progresivo de vehículos no contaminantes, la 
habilitación de aparcamientos fuera de la ciudad ligados a una mejora del transporte público y 
no antes de la finalización del presente mandato y por los motivos expuestos, según venía 
establecido en nuestro programa electoral, el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía propone al Pleno del Ayuntamiento de Mataró los ACUERDOS siguientes: 
 
PRIMERO.-  La gratuidad de la primera media hora de estacionamiento en los aparcamientos 
municipales de rotación de la plaza de Cuba, plaza de las Teresas, plaza Granollers y espacio 
Ferial/Parque de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche (horario comercial). 
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SEGUNDO.-   La gratuidad de la primera media hora de estacionamiento en las zonas azules 
del núcleo urbano. 
 
TERCERO.-   Diseño, planificación y ejecución de una campaña publicitaria para dar a 
conocer el comercio de Mataró con la nueva medida implementada. 
 

CUARTO.-  Dar a conocer la nueva medida entre las empresas propietarias de aparcamientos 
en Mataró, para que sea también implantada por ellos y sean corresponsables en el desarrollo 
del comercio en la ciudad. La misma, revertirá en un crecimiento futuro de su negocio.” 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, en al·lusió 

al president legítim Carles Puigdemont, comenta que el mateix tribunal alemany, en la seva 

resolució, no donava crèdit al motiu d’extradició a Espanya, ni ells ni el Regne Unit ni Bèlgica. 

Per tant, la judicatura espanyola està actuant amb arbitrarietat i no d’acord amb els 

procediments que haurien de regir. D’altra banda, en relació amb la proposta, nosaltres ens hi 

abstindrem. Si bé entenem que és un debat necessari, això ha d’estar programat quan 

s’aprovi el Pla de Mobilitat definitivament i puguem establir les regles del joc pel que fa a 

mobilitat i aparcaments a la ciutat.    

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, considera que la 

revitalització comercial és un objectiu necessari i en el qual tots haurem d’invertir grans 

esforços en el futur. Però aquesta revitalització no descansa únicament en el tema de 

l’aparcament, tot i que n’és un factor important, sinó que està vinculat a molts altres aspectes. 

El Pla de Mobilitat, com deia el Sr. Canela, implica molts aspectes com la salut pública, la 

peatonalització de carrers, l’afavoriment del transport públic, etc. 

Per això, crec que la tinença per part de l’Ajuntament de tota una sèrie de pàrquings privats 

ens afavoreix, i vull recordar que el grup de Ciutadans, si no m’equivoco, no era favorable a la 

municipalització del pàrquing de la pl. de les Tereses. Tenir aquests pàrquings ens ofereix una 

eina de gestió important, però totes aquestes decisions s’han de prendre en el marc de 

discussió del Pla de Mobilitat, més si és l’Ajuntament qui sembla que se n’ha de fer càrrec 

d’acord amb la proposta presentada. Per això, nosaltres hi votarem en contra, esperant poder-

ho parlar properament. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, anuncia el seu vot contrari. No perquè estiguem en contra de les mesures, sinó 
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perquè no es poden prendre aquest tipus de decisions aïlladament. Tenim compromisos amb 

la Taula de Comerç que van en aquesta línia, tenim aprovat inicialment un Pla de Mobilitat que 

té actuacions programades al centre, tenim un Pla d’Impuls del Centre que conté una part molt 

important sobre el desenvolupament del centre històric, tenim en marxa una Ordenança de 

Circulació (es dirà de Mobilitat) que posa molt d’èmfasi en qüestions que tenen molt a veure 

amb la mobilitat al centre (càrregues o descàrregues, la peatonalització d’algunes zones...). 

És a dir, de tot això n’hem de parlar en el marc d’una discussió en diferents entorns, d’una 

forma participada i amb molta més informació i consens que no pas aquí en un ple. 

 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, en relació 

amb el que ha dit el Sr. Teixidó sobre que el seu grup pretén que l’Ajuntament assumeixi 

aquesta primera hora, respon que no és així, el que pretenem és l’augment de la demanda en 

els aparcaments, el que reportaría un benefici. A l’ajuntament no li comportaría cap despesa 

extra ni fer-se càrrec de resi es beneficiaria tot el nucli urbà de Mataró.  

En relación a la intervención del Sr. Canela, decir que no hay ningún país que haya puesto en 

entredicho la justicia española. Con el Sr. Puigdemont lo que hubo es un problema por no 

estar tipificado el delito de rebelión en Alemania y en España de la misma manera. No era 

una sentencia, no se estaba juzgando al Sr. Puigdemont, sino que se estaba tratando su 

extradición. 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda als regidors/es que no haurien d’entrar a 

discutir temes que no són competència municipal i que són aliens al contingut dels punts de 

l’ordre del dia que s’estan debatent.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 2,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.     

Vots en contra: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

Mataró (2) i corresponent als membres del grup municipal de Junts 

per Mataró (2). 

Abstencions: Cap.  
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PRECS I PREGUNTES 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ EN REFERÈNCIA ALS PREMIS FEM MATARÓ 2022 A 

ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE, PER AL DESENVOLUPAMENT 

DE PROJECTES INNOVADORS D’ESTRATÈGIA DE CIUTAT, EDICIÓ 

2019. 

 

La senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la 

pregunta següent 

 
“Els grups municipals vam conèixer la convocatòria de la primera edició dels “Premis Fem 
Mataró 2022” per diferents entitats de la ciutat, que havien rebut correus electrònics 
anunciant-ho, abans que se’n informés en seu de Comissió Informativa. 
 
En diferents punts de les bases s’insisteix en l’anonimat de la entitats impulsora i també de les 
col·laboradores. Aquest fet, tenint en compte el període de consultes que faran les entitats 
interessades i la informació que es demana al guió que acompanya les bases, és 
pràcticament impossible de complir, malgrat no es pugui trobar escrit a la memòria. Més 
encara si tenim en compte el coneixement del teixit associatiu que el president/a i els tècnics 
municipals haurien de tenir. 
 
Les bases no fan cap diferenciació entre les diferents entitats de la ciutat, el que dificulta quan 
no impedeix la igualtat d’oportunitats entre les petites associacions, però no per això menys 
capaces de presentar propostes atractives, i les entitats que disposen de personal 
professionalitzat i en alguns casos no són altra coses que delegacions d’entitats nacionals o 
estatals amb una gran estructura tècnica i administrativa. 
 
La proposta, que segons paraules del propi govern, es fa en aplicació d’una al·legació del 
grup municipal de CiU al pressupost 2019, va ser ben acollida, malgrat el curt termini de 
temps per  tal que l’enorme  i complex teixit associatiu de la ciutat  pogués tenir coneixement 
cert de les bases i així optar a tenir opcions a presenta projectes competitius. 
 
Havent passat uns dies de la publicació de la convocatòria i havent pogut fer un petit anàlisi 
de les bases, s’aprecien algunes llacunes. 
 
Es per l`altrament esmentat que, formulem les següents preguntes per ser contestades al ple 
municipal d`octubre de 2019. 
 
Primera.- Per quina raó s’atorga la presidència del jurat a un/a polític/a, quan des de fa anys 
no formen part de les comissions encarregades de valorar les sol·licituds de subvenció i no 
han format part, per exemple, del jurat que atorga els guardons Cultura-Mataró? 
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Segona.- Quin és el nom de les persones que formaran part d’aquest jurat i per quina de mèrit 
i capacitat  han estat escollits? 
 
Tercera.- En el cas de la tercera categoria: “Premi a la millor iniciativa innovadora de 
promoció de la igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial”, s’ha exclòs a tots els 
barris, excepte Cerdanyola i Rocafonda-Palau-Escorxador, Tenint en compte la quantia del 
premi , perquè no s`ha seqüenciat el mateix per tal que les entitats del tercer sector que 
treballen en altres barris de la ciutat? 
 
Quarta.- L’article 8.2 preveu que les entitats participants lliurin un únic exemplar en paper de 
la Memòria Tècnica i Econòmica del projecte que presentin. Com es garanteix que tots els 
membres del jurat, inclòs el/la president/a tinguin en un mateix moment i en un termini 
suficient de temps, els documents a estudiar i valorar? I perquè no s`han utilitzat eines 
informàtiques que asseguren el registre i control del contingut i les dates de entrega i apertura 
de les que ja disposa la casa? 
 
Cinquena.- Quin ha estat la fonamentació per mantenir l’anonimat de la entitats impulsora i 
també de les col·laboradores? Com es garanteix que es compleixi aquest apartat per part del 
jurat, no pas per part dels sol·licitants, i com s’aplica a possibles empreses i institucions 
col·laboradores? 
 
Sisena.- Les bases no fan cap diferenciació positiva en relació a  les diferents entitats de la 
ciutat. Com es garanteix la igualtat d’oportunitats entre les petites associacions, front a entitats 
nacionals o estatals amb una gran estructura tècnica i administrativa.? 
 
Setena.- S’ha tingut en compte que a la ciutat hi ha entitats que ja reben ajuts en forma de 
subvencions nominatives (convenis) i per aquesta raó ja tenen un important suport econòmic 
municipal? 
 
Vuitena.- Malgrat estem parlant d’un premi, atès que fiscalment s’entén com una subvenció, 
om està previst que les entitats justifiquin que la totalitat dels diners rebuts s´ han destinat al 
projecte.?” 

 

 

 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i 

LGTBI i Participació, explica que, amb la voluntat de potenciar projectes creatius inèdits i 

avançar en un model de governança col·laboratiu, neixen a Mataró els premis FEM Mataró 

2022. Aquests guardons, amb un valor econòmic global de 30.000 €, volen reconèixer i 

potenciar la tasca de les entitats en un treball conjunt per avançar cap a una ciutat més 

participativa i que promogui les iniciatives ciutadanes.  

Sra. Martínez, com que m’ha fet una pregunta que conté vuit qüestions, jo li respondré les 

primeres i, si no té cap inconvenient, podria fer-li arribar la resta per escrit, perquè són 

preguntes molt tècniques i una mica feixugues d’explicar aquí en el ple.  
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En resposta a la primera pregunta, val a dir que hi ha diversos criteris per definir qui forma 

part d’un jurat. En aquest cas, s’ha treballat perquè la composició sigui heterogènia i pugui 

valorar des de diverses perspectives. Per tenir una incidència directa en l’estratègia de ciutat, 

s’ha volgut dotar d’una presència política i tan sols d’un membre, (pot ser un regidor/a), que 

actua com a representant institucional del consistori sense disposar de vot de qualitat.  

Quins són els noms de les persones que formaran part del jurat i per quin mèrit i capacitat 

s’han escollit? Al llarg del mes de setembre s’ha treballat per realitzar una proposta de 

persones que podrien participar de jurat. S’han generat contactes amb persones expertes 

externes a la institució. A l’octubre es presentarà un decret amb els noms i perfils dels 

membres. La selecció es realitza en funció de la trajectòria acadèmica i professional i, en el 

cas de les dues persones expertes, en funció del seu ampli coneixement del món de la 

governança i la innovació, sense deixar de banda el coneixement del teixit associatiu. 

Pel que fa a la tercera pregunta, la tercera categoria està directament lligada amb l’estratègia 

d’impulsar els plans integrals actuals que tenim del territori de Cerdanyola i de Rocafonda i 

Palau-Escorxador. Respon a una estratègia de ciutat consensuada on s’espera que els 

projectes estratègics resultants puguin contribuir en aquesta direcció. La categoria no està 

limitada a les entitats d’aquests dos barris, sinó que hi poden participar entitats de la ciutat. En 

la resta de categories, s’hi poden presentar projectes que poden tenir incidència a qualsevol 

dels barris de la nostra ciutat.  

En relació amb la quarta pregunta, a nivell intern s’ha preparat un protocol per estructurar el 

calendari i les accions que haurà de desenvolupar el jurat. En aquest cas, un cop s’hagi tancat 

el període de presentació de sol·licituds, es faran arribar a tots els membres del jurat els 

projectes digitalitzats. Tindran 10 dies per llegir i analitzar els projectes. Seguidament es 

realitzarà una sessió conjunta d’avaluació segons els criteris establerts. La presentació de les 

sol·licituds ha de ser de manera presencial, ja que actualment no hi ha un altre sistema que 

permeti garantir l’anonimat del contingut.  

Si vol, Sra. Martínez, li faré arribar per escrit la resta de preguntes. 

 

 

A la senyora Isabel Martinez, regidora del grup municipal de Junts per Mataró, li sembla bé 

rebre les respostes per escrit i ja ho acabaran de concretar tot amb la resta de companys.   
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22  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT DE LA ZONA 

VERDA AL COSTAT DE LA RONDA PRESIDENT TARRADELLAS. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta el prec 

següent: 

 

“A Mataró els espais públics són escassos i, per tant, cal tenir cura d’ells. En alguns barris, 
com ara Cerdanyola, la situació de deixadesa d’alguns espais públics és alarmant, amb 
l’agreujant que hi ha una densitat de població molt alta que necessita poder gaudir d’aquests 
espais. 
 
L’espai situat al costat de la ronda President Tarradellas (la zona darrera l’aparcament públic 
fins a les instal·lacions del Sorrall) presenta un aspecte lamentable: és ple de brutícia de tota 
mena i amb una densitat de deixalles molt elevada: petits electrodomèstics abandonats, 
envasos de tota mena, roba i tota mena de deixalles. 
 
L’any 2017, en el marc de l’European Clean Up Day, la secció local d’Esquerra ja va 
organitzar una jornada de neteja d’aquella zona. Lamentablement, al cap de poc temps la 
zona tornava a estar igual. 
 
La setmana passada el moviment F4F Mataró va organitzar una altra jornada de neteja 
d’aquella zona, a la qual ens vàrem sumar, reclamant que el govern municipal hi actués d’una 
vegada per totes.  
 
És cert que no és el govern municipal el que tira deixalles a la zona, però també és cert que, 
al no tenir cura d’aquell espai, contribueix a que amb el pas del temps es vagi degradant, 
ometent el seu deure de conservació dels espais públics. 
 
Davant d’aquests fets, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta 
el següent prec: 
 

1) El govern municipal netejarà l’espai públic situat a l’oest de la ronda President Tarradellas. 
 

2) El govern municipal obrirà un procés participatiu amb les entitats i veïns de Cerdanyola per 
trobar un ús públic a l’espai citat i posar-lo en marxa.” 
 
 

 
 
El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, accepta el prec, tenint 

en compte que el Govern comparteix la preocupació que manifesta el seu grup sobre l’estat 

de l’espai públic de la nostra ciutat, i concretament sobre el solar al costat de la ronda 

President Tarradellas.  
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En resposta al primer prec, aquest solar es neteja anualment per part dels serveis municipals. 

Li confirmo que ja s’han donat instruccions perquè es netegi el solar i que avui ja s’han iniciat 

els treballs de neteja. 

Pel que fa al segon prec, li confirmo que l’ús de l’espai serà debatut en el marc del consell 

territorial de Cerdanyola, que és l’espai de trobada i participació de les entitats i veïns del 

barri. Informo que convocarem una sessió abans que s’acabi l’any.  

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix l’acceptació 

del prec. Constatar que hem canviat de legislatura, però no de mètodes. És a dir, a partir d’un 

prec o pregunta de l’oposició, el Govern pren mesures. I caldria que fossin més proactius. 

Estarem atents al procés participatiu que ha anunciat. En tot cas, està bé netejar les zones 

que estan plenes de deixalles, etc., però només amb una mica de cura de l’espai, com ara 

passar la segadora més sovint del que es passa, evitaríem l’acumulació de brossa i residus. 

 

 

 

23 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

ALGUNES MANIOBRES D’AUTOBUSOS. 

 

El senyor Carles Porta, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la pregunta 

següent: 

 

“Fa anys que els veïns del c/ Sant Antoni formulen queixes sobre el trànsit en aquest carrer i 
sobretot, sobre el gir que els autobusos, de línies interurbanes, a vegades d’enormes 
dimensions, efectuen a la cantonada del Camí Ral amb c/ Sant Antoni.  

Per fer aquest gir, els vehicles es veuen obligats a envair la vorera. En aquest cas, l’adaptació 
de la vorera pensada pel pas de persones amb mobilitat reduïda és perfecta perquè els busos 
puguin pujar còmodament també sobre la vorera, en una maniobra de risc pels vianants. 

(Una maniobra que també es dona en altres indrets de la ciutat, com per exemple a la Muralla 
del Tigre). 
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Des de l’any 2017 que se’ns informa que el tema està en vies de solució. Però de moment, no 
hi ha hagut cap variació del recorregut de les línies de transport involucrades en aquest tema 
que comporti una millora respecte les queixes dels veïns. 

Respecte aquesta qüestió, el grup municipal d’ERC-MES presenta la següent pregunta: 

1) Quin és l’estat de les converses que des de fa anys se suposa que han tingut lloc entre 
Ajuntament, Generalitat de Catalunya i Operador? 

 
2) Quan es preveu una solució definitiva a aquest tema?” 

 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, explica que les darreres converses han estat el 20 de setembre, en ocasió de les 

converses que també mantenim sobre mobilitat amb la Direcció General de Transport i 

Mobilitat, amb diferents directius. Concretament, s’ha parlat del recorregut de l’E-13, 551 

Mataró-Argentona, 553 Mataró-Cros-Argentona i 554 Mataró-Argentona. Són les línies que 

passen per la Pl. Santa Anna i baixen pel carrer Sant Antoni. 

L’Ajuntament ja va fer les millores a la zona de Can Mai Tanquis per evitar que aquesta 

situació no es donés.  

Ahir, 2 d’octubre, hi ha hagut una altra reunió amb una altra directiva de la Direcció General de 

Transports i Mobilitat, i igualment s’ha demanat accelerar aquestes propostes. En aquest cas, 

recordar que el transport interurbà és competència de la Generalitat. Nosaltres fem propostes i 

hi insistim, però la Direcció General és qui té la possibilitat de pressionar els operadors.  

Ens han demanat un parell o tres de setmanes per donar-nos la resposta que portem un parell 

d’anys esperant, i el que sí que ens comprometem és a dialogar amb l’associació de veïns del 

Centre i amb les persones implicades perquè les solucions tinguin el major consens possible. 

Les línies ja tenen una tradició i canviar-les afecta molt la ciutadania. Aquí no cal esperar el 

Pla d’Impuls del Centre ni el Pla de Mobilitat, perquè són mesures que s’han d’aplicar, però la 

Direcció ens ha demanat un parell o tres de setmanes per fer la seva proposta.  

 

El senyor Carles Porta, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, espera que la pregunta 

hagi pogut ajudar a refrescar la memòria sobre aquest tema i que es resolgui al més aviat 

possible. Valorem positivament que es tingui en compte tothom, sobretot els veïns i veïnes 

que pateixen aquesta situació. 
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24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

DIFERENTS PROBLEMÀTIQUES A L’INICI DEL CURS ESCOLAR. 

 

La senyora Teresa Navarro, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Hem sabut que hi ha hagut un endarreriment en les obres de reparació de la coberta 
de l’Escola Pública Germanes Bertomeu i que aquest endarreriment és fruit d’un error 
en la licitació de les esmentades obres que s’havien de portar a terme l’estiu del 2019. 
L’obra té una durada aproximada d’uns dos mesos. L’aigua de les primeres pluges de 
setembre varen entrar a les aules de 1r, 2n i 3r que són les que queden 
immediatament sota la coberta. L’escola porta tres anys amb aquest problema, 
demanant solucions. 

A la passada Comissió Informativa Municipal no se’ns va explicar cap problema en 
l’inici del curs escolar i per això que des d’Esquerra Republicana-Moviment 
d’esquerres formulem aquestes preguntes que esperem tinguin a bé de respondre. 

1. Respecte les goteres de l’Escola Germanes Bertomeu, hi ha alguna una altra via per 
poder fer unes obres de manteniment bàsic? Quan es portarà terme aquesta obra? Hi 
ha alguna actuació per evitar danys majors? Tenint en compte el que costa portar a 
terme les obres de manteniment per la burocràcia i els tempos que això comporta, 
teniu previst fer alguna cosa perquè no es torni a repetir en aquesta escola i/o en cap 
altra?  

2. Com pot ser que unes obres que han costat tants diners com l’actuació en la coberta 
de l’escola Camí del Cros i a l’escola Les Aigües a hores d’ara encara estiguin donant 
problemes?.  

3. Quan es reemprendran les obres a  l’escola Angela Bransuela que s’han parat per 
problemes amb l’empresa constructora mentre reconvertien uns lavabos en vestuari i 
ara no poden utilitzar ni el gimnàs ni aquests lavabos? Com pot ser que les obres de 
manteniment a les escoles s’eternitzin tant?  

4. A banda dels problemes de manteniment però també relacionat amb aquest inici de 
curs ens consta que les escoles d’adults estan saturades. No hi ha places i ha moltes 
cues per accedir-hi. Hi ha molta demanda i poca oferta. Com tenen pensat resoldre-
ho?” 
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El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional, en primer lloc recorda que ell no va ser l’únic que va dir que iniciàvem el curs 

escolar 19-20 amb certa normalitat. Ho va dir també el Sr. Conseller, el director de Serveis 

Territorials Maresme-Vallès Oriental i després ho vaig reafirmar, perquè lògicament sempre 

n’hi ha d’incidències a les obres de les escoles.  

En segon lloc, agrair la paciència que han de tenir les famílies i el professorat, perquè les 

obres sempre generen molèsties. 

Durant el mandat passat, vam fer 145 actuacions en equipaments educatius. Algunes 

d’envergadura important, com ara la nova instal·lació al Maria Mercè Marçal. I ara, fent 

referència als tres equipaments als que al·ludeix la pregunta, hem fet un total de 26 

actuacions. Crec que hem d’agrair la gran professionalitat del Servei d’Equipaments municipal 

perquè sempre intenta garantir que aquestes obres finalitzin dins del termini, però, 

malauradament, no depèn únicament d’ells ni de la Direcció.  

A les Germanes Bertomeu no ens consta que hi hagi cap errada ni endarreriment en la 

licitació, perquè tot just quan vam aprovar el pressupost el 2019 vam encarregar de manera 

immediata la redacció del projecte, que puja a uns 70.000 €, per desmuntar la coberta actual i 

fer-ne una de nova. Mentrestant, sí que hi hem fet treballs de contenció amb personal propi de 

l’Ajuntament, que també han augment el cost 30.000 €. La setmana passada em vaig veure 

amb Pere Mármol, director de les Germanes Bertomeu, i em va confirmar que ja hi havia anat 

el personal de l’Ajuntament per reparar provisionalment la coberta.  

Quant als problemes al Camí del Cros i a Les Aigües, és veritat que va ser una de les 

inversions més fortes en equipaments educatius. I és veritat que hi va haver acumulació 

d’aigua provocada per l’obturació de les boneres de la coberta i les pluges del 9 de setembre. 

A Les Aigües s’han detectat tres punts de filtració de l’aigua i, per tant, si no se soluciona a 

curt termini, és evident que procedirem a executar la fiança. 

En referència a l’escola Angela Bransuela, també és una obra important, de 134.000 €. El 26 

d’abril l’empresa adjudicatària ens va demanar una pròrroga de dos mesos justificant-se en 

què no havia arribat el material. No va complir i els vam fer un primer requeriment. Han tornat 

a incomplir i els hem fet un segon requeriment. A l’espera de resposta i corresponent 

expedient sancionador, hem de dir que això no ha impedit l’activitat del gimnàs perquè s’ha 
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habilitat un segon accés per la part posterior. Cal agrair el bon seguiment que se n’ha fet per 

part del Servei d’Equipaments. 

Finalment, pel que fa a les escoles d’adults, no ens ho hauria de preguntar a nosaltres. Tenim  

quatre escoles d’adults, tres són competència de la Generalitat i només una és de 

competència municipal, la de Can Noè. Sempre han existit llistes d’espera, sobretot en els 

cursos de llengua, però no són reals. Són llistes que es dupliquen i, fins i tot, es tripliquen. 

Quan l’alumne veu que queda en llista d’espera, automàticament va a les altres escoles i 

també entra a formar part de la llista d’espera. Les escoles d’adults sempre tenen la matrícula 

viva. I en els cursos de llengua, sobretot de llengua catalana, amb un perfil d’alumnat 

nouvingut amb gran mobilitat, són constants cada mes les baixes i altes. Per exemple, 

probablement tenim un curs al setembre amb una llista d’espera de 60 alumnes i al mes de 

desembre-gener, aquesta llista d’espera és de 10-15 alumnes. 

 

 

La senyora Teresa Navarro, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix les 

respostes. Quan he parlat abans de com havia anat l’inici de curs, em referia a la comissió 

informativa, en què no es va parlar d’aquestes dificultats que hi havia hagut. Sí que és veritat 

que hi havia l’alerta de pluges aquells dies, però també ho és que les aules van quedar 

afectades. Pel que fa a Can Noè, la pregunta ha vingut per queixa d’usuaris que van al centre 

i es troben que no tenen plaça i es desanimen. 

En farem seguiment. 

 

 

25 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS 

DOMÈSTICS DEL NOVEMBRE DEL 2017. 

 

La senyora Rosa Guanyabens, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta la 

pregunta següent: 
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“Com demostra l’estudi fet per  dos graduats de la Universitat Pompeu Fabra i compartit per la 
Fundació Daina i la Societat Protectora d’Animals, l’incompliment de la normativa de xipar als 
animals domèstics comporta un impacte econòmic a les arques públiques, o sigui a tota la 
ciutadania. 

També es veu en l’estudi la línea descendent de les persones que xipen els seus animals. 

A la nostra ciutat es va  posar en funcionament una ordenança municipal sobre tinença 
d’animals de companyia que, sobre el paper és molt complerta, en la qual, entre d’altres 
qüestions, parla de la obligatorietat de posar un xip als animals de companyia. 

Sabem que al centre d’acollida d’animals de companyia  de la nostra ciutat el nombre 
d’animals que entren sense xipar és molt gran, encara més en el cas dels gats. És necessari 
saber el nombre d’animals domèstics que hi ha a la nostra ciutat i de quina manera están 
repartits per planificar les necessitats que d’aquest coneixement se’n derivin. 

En un moment en el qual es parla d’apujar els impostos als ciutadans de Mataró,(per exemple 
el 8% de l’IBI) cal tenir cura del diner que és de tothom, per petita que en sigui la quantitat. 

El GM d’ERC-Moviment d’Esquerres formula les següents preguntes: 

1- Sobre qui recau el control de l’ordenança municipal de tinença d’animals domèstics pel que fa 
a tenir el gos amb xip i com es dur a terme? 

2- Quin és el pressupost destinat al cumpliment d’ aquesta ordenança? 
3- Quin ha estat l'augment d'animals de companyia que porten xip des de que es va aprovar la 

nova ordenança? 
4- Quantes denúncies s'han tramitat per no dur xip des de que es va aprovar la nova ordenança? 
5-  Quina és la població d'animals de companyia que hi ha al municipi i quin percentatge porten 

xip? 
En cas que no hi hagi una correcta implementació de la ordenança sobre la tinença d’animals 

domèstics del 2017. 

6- Hi ha un plantejament per solucionar aquestes disfuncions de cara al futur? 

7- S’han plantejat la necessitat de fer campanyes periòdiques al voltant de l’obligatorietat de 

posar xip als animals?  

8-  S’han plantejat , paralelament a la Campanya de consciènciació,  oferir durant 1 mes a l’any 

posar xip als animals de manera més económica? “ 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de Gestió Espai Públic i Gent Gran 

Activa, en resposta a la primera pregunta, explica que el control del compliment de 

l’Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control dels animals es porta a terme des del 

servei de Policia Local. En aquest sentit, cada any la Policia Local realitza entre 6-8 

campanyes quinzenals sobre el control de tinença de gossos, on, entre d’altres, es comprova 



 69 

que els animals estiguin correctament censats i xipats. Més enllà d’això, la Policia realitza 

entre 700-800 serveis motivats per molèsties ocasionades pels animals.  

Cal recordar que, tal com indica el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text refós de la llei de protecció animal, a l’article 15 es descriu que és obligatòria la 

identificació del gos per part del propietari. L’article 13 del mateix Decret atorga al personal 

veterinari la funció d’informació d’aquesta obligació i del cens a l’Ajuntament. I a l’article 4 de 

l’Ordenança municipal també es recullen les obligacions bàsiques de les persones 

propietàries o posseïdores d’un animal de companyia i es descriu que la identificació de 

l’animal s’ha de fer per part de personal veterinari col·legiat.  

En resposta a la segona pregunta, des del Servei de Protecció Civil i Salut els recursos 

destinats al compliment d’aquesta Ordenança són:  

Pel que fa a recursos de personal, l’any 2018 un auxiliar administratiu a jornada completa, un 

auxiliar administratiu durant sis mesos, un personal tècnic mig el 20% de la jornada, un tècnic 

mig 9 mesos el 20% de la jornada, un tècnic superior el 30% de la jornada, assessoria jurídica 

el 8%, cap de servei de Salut i Consum el 15%, cap de secció de Salut i Consum el 15%. Ja 

faré arribar a la regidora les dades completes per escrit. Les dades del 2019 són una mica 

superiors. 

El pressupost dedicat és d’aproximadament 145.000 € l’any 2018 i de 142.000 € l’any 2019. 

Això inclou el contracte del CAAD. 

Pel que fa a l’activitat de Policia, el Servei Jurídic: 1.000 hores de servei policial, amb un cost 

aproximat de 25.000 €, 450 hores de treball tècnic-administratiu amb un cost d’11.000 €, etc. 

En resposta a la tercera pregunta, cal aclarir que l’Ajuntament de Mataró disposa d’un cens 

d’animals de companyia. I que és el Consell de Col·legi de Veterinaris de Catalunya qui 

posseeix un arxiu d’identificació d’animals de companyia. Caldria diferenciar entre el cens i 

l’arxiu d’animals xipats, que també inclou gats.  

Des del 2017 l’Ajuntament de Mataró té accés a la consulta d’aquest arxiu, amb data de 

registre des de 2017. Pel que fa a les dades, el 2016 van haver-hi 350 altes al cens i al 2018, 

660. Es van quasi duplicar els animals censats.  
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Pel que fa a les denúncies, la normativa vigent obliga a l’Ajuntament a disposar d’un registre 

d’animals de companyia i censos municipals. Per això, les denúncies tramitades es basen en 

el fet de tenir o no l’animal de companyia censat a l’Ajuntament.  

Respecte a la població d’animals, es desconeix la població exacta d’animals de companyia al 

municipi, però les estimacions apunten als 14.000 exemplars. De la mateixa manera, tampoc 

es coneix el nombre exacte d’animals xipats, ja que no es disposa del registre abans del 2017, 

per un tema de protecció de dades i en el qual ara mateix estem treballant. 

 

 

La senyora Rosa Guanyabens, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, agraeix les 

respostes. M’interessa molt seguir-ne parlant i, sobretot, vull acabar d’aclarir com fa aquest 

control la Policia Local, el número de denúncies, el cost que té per a la ciutat... En seguirem 

parlant, doncs. 

 

 

 

26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA PISTA 

POLIESPORTIVA DE CIRERA. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta el 

prec següent: 

 

“L’any 2015, l’Ajuntament de Mataró feia pública la intenció de cobrir tres pistes poliesportives: 
la Pista Poliesportiva Municipal del Casal de Joves, la pista exterior del Poliesportiu Municipal 
Eusebi Millán i la Pista Poliesportiva Municipal de Cirera, amb la idea d’utilitzar els esmentats 
espais amb independència de la meteorologia i ampliar també els usos dels respectius 
equipaments. 

Les dues primeres, la pista Poliesportiva del Casal de Joves (encara amb problemes 
d’adherència pendents d’acabar de solucionar) i la pista exterior annexa al Poliesportiu 
Municipal Eusebi Millán), ja estan operatives de fa temps. 

No així la Pista Poliesportiva Municipal de Cirera.  
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El sòl que ocupa la pista poliesportiva estava qualificat com a zona verda, motiu pel qual no es 
va poder dur a terme en el seu moment la instal·lació de la coberta prevista. 

El cobriment d’aquesta pista poliesportiva permetia atendre les necessitats d’entrenament dels 
equips de hoquei i de patinatge artístic o de futbol sala, a més de poder oferir a les entitats del 
barri un espai pel desenvolupament d’activitats esportives. 

Els èxits i el gran creixement en practicants i en nombre d’equips del Club Futsal Mataró 
planteja dificultats a l’hora de trobar nous espais d’entrenament amb la resta d’equips, 
sobretot amb el del Joventut Handbol, amb qui comparteixen instal·lacions. Una obra 
adequada a les necessitats de tothom podria alleugerir aquesta necessitat, en benefici de 
l’activitat esportiva de Mataró. 

Per regularitzar la situació, es va modificar la qualificació dels terrenys per passar a tenir la 
d’equipament esportiu (aprovat per Ple el 2016). Una vegada obtinguda l’aprovació definitiva 
de la Generalitat (2017) a aquesta modificació general del Pla General, el grup municipal 
d’ERC-MES presenta la següent pregunta: 

1. Perquè no s’ha portat a terme encara aquesta obra? 
 

2. Quan s’executarà aquesta obra?” 
 

 

 

La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports, reconeix que al 2015 el 

Govern municipal va fer pública la intenció de cobrir tres pistes poliesportives: la pista exterior 

de l’Eusebi Millán, la pista del Casal de Joves i la pista poliesportiva de Cirera.  

Respecte al problema de les pistes que s’ha comentat, cal aclarir que es va fer abans de 

l’estiu un tractament a les dues pistes i fins ara no ens ha arribat cap queixa dels usuaris. Per 

tant, a data d’avui han funcionat. Tal com s’indica al prec, aquesta darrera pista, la de Cirera, 

estava plantejada en una zona verda i la construcció d’una estructura de coberta requeria una 

modificació del plantejament vigent. Modificació de qualificació urbanística que es va aprovar 

definitivament el 2017. El 2015 es van encarregar els projectes executius de les dues 

primeres i es van executar el 2016.  

La resposta a la primera pregunta és que per disponibilitat del terreny vinculat a la legalitat 

urbanística no es podia dur a terme. Però durant el 2019 s’han iniciat els treballs per a la 

redacció del projecte executiu de la cobertura de la pista a fi d’executar les obres durant el 

present mandat. Estem complint el compromís polític que es va adquirir. 

Pel que fa a la segona pregunta, l’execució de l’obra està vinculada a la disponibilitat 

econòmica i a les prioritzacions del Pla d’Inversions del mandat i ara no podem concretar 
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unes dates. Però la intenció del Govern és incloure aquest projecte en el marc d’inversió 

d’aquest mandat. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, tenia entès 

que la reserva econòmica per a aquesta inversió ja estava feta des de l’any 2015, segons li 

havia dit el regidor Font al seu moment. Em sorprèn que em digui això, però entenc que la 

realitat és aquesta i que això no està pressupostat i caldrà incloure-ho en algun dels 

pressupostos d’inversió d’un futur proper.  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, respon que efectivament això estarà en el Pla 

d’Inversions. 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, volia 

concretar quan s’executarien les obres, però ja veu que primer se n’ha de fer la reserva 

econòmica.  

 

 

27 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL MANTENIMENT DE 

LA SALA D’ACTES DE L’INSTITUT MUNICIPAL MIQUEL BIADA. 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, presenta el prec 

següent: 

 

“La sala d’actes de l’institut municipal Miquel Biada és un dels pocs equipaments de la zona 
oest de la ciutat on es poden fer activitats culturals i altres esdeveniments. És un espai molt 
utilitzat pels alumnes de l’institut però també està obert a tota la ciutadania. 

Ens consta que en els diferents actes que s’hi han fet últimament hi ha hagut diversos 
problemes per la falta de manteniment i el deteriorament general de la sala. 



 73 

En la passada edició de la Mostra de Teatre infantil i juvenil, per exemple, sabem que els 
propis organitzadors van haver de grapar l’entapissat d’algunes butaques que estaven en molt 
mal estat. Butaques, que tot sigui dit, provenen del Teatre Monumental, i que per tant, ja tenen 
força anys. 

En ser un equipament de cabdal importància per al barri de Cerdanyola, des del Grup 
municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres, fem el següent prec: 

- L’Ajuntament de Mataró vetllarà i farà totes les accions necessàries perquè la sala 
d’actes de l’institut municipal Miquel Biada estigui en unes condicions adequades per a 
acollir tota mena d’esdeveniments de ciutat.” 

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional, voldria poder donar una resposta afirmativa a la Sra. Salicrú per l’estima 

personal que té al barri de Cerdanyola, però per raons de responsabilitat política no pot ser 

així. Nosaltres normalment tenim un consell territorial molt participatiu, en la línia del Pla 

Integral de Cerdanyola, on els propis veïns i entitats decideixen o aporten totes les prioritats 

que volen pel barri. Fa més de 25 anys que reivindicàvem una pista poliesportiva polivalent, 

amb un cost aproximat d’un milió d’euros, també un espai jove... 

Estem d’acord que aquest és un equipament d’importància cabdal, però no podem arribar a 

tot. Ara no ens hi podem comprometre i, per això, no li puc acceptar el prec. A més, aquesta 

sala té un aforament de 270 persones actualment. Si volguéssim, com diu vostè, poder acollir 

tota mena d’esdeveniments necessitaríem un aforament per a 420 persones i la inversió que 

s’hauria de fer seria molt important.  

 

 

La senyora Anna Salicrú, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS-AM, no ha acabat 

d’entendre el raonament numèric; considera que es poden fer actes amb un aforament de 270 

persones, com es fa a tants altres llocs. De tota manera, fer una petita intervenció perquè la 

sala d’actes estigui en millor condicions no crec que sigui una despesa pressupostària 

excessiva. El Govern hi podria posar remei. 
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28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A LA 

QUALITAT DEL SERVEI DE CÀTERING EN COL·LEGIS. 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Este Grupo Municipal ha tenido conocimiento de la existencia de un expediente sancionador 
por parte del Consejo Comarcal del Maresme a la sociedad UTE MEDITERRANEA DE 
CATERING-SERVEI D’ÀPATS, encargada de la prestación del servicio de catering a los niños 
de los colegios Cirera y Peramás, ya que estos colegios no disponen de las instalaciones 
necesarias para la prestación del servicio de cocina.  
 
Dicho expediente sancionador, trae causa de graves irregularidades como la existencia de 
productos caducados o falta de la titulación requerida a los responsables de la cocina del 
Colegio Cirera.  
 
Por esta razón este Grupo Municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes 
preguntas:  
 
1. ¿Qué protocolo de actuación siguió el Ayuntamiento de Mataró al tener conocimiento del 
caso?  
 
2. ¿Han podido hablar directamente con la empresa responsable del servicio?  
 
3. ¿Se han realizado controles en el colegio Peramás, para comprobar que no se estaban 
cometiendo irregularidades también en el servicio de catering de dicho colegio?  
 
4. ¿Se tiene previsto invertir en las instalaciones de los colegios Cirera y Peramás para la 
instalación de cocinas propias en esos centros? “ 
 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional, explica que quan es va entrar per registre al Servei de Salut Pública una 

denúncia per part de l’AMPA el 5 de novembre del 2018 i també es va entrar per registre un 

segon escrit de queixes d’una mare al gener, nosaltres el que vam fer va ser informar el 

Departament de la Generalitat, com a titular competent de serveis de menjador, i també al 

Consell Comarcal, com a responsable de la gestió d’aquests menjadors d’escola. Nosaltres, 

per tant, no ens hem comunicat amb l’empresa, perquè qui ho ha de fer és el Consell 
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Comarcal. El que nosaltres sí que hem fet ha estat tractar-ho amb la part social i fer diverses 

reunions amb l’AMPA, les famílies, la Direcció de l’escola i amb el propi conseller-delegat del 

Consell Comarcal, que acaba d’entomar el càrrec com a conseller i ha fet una bona feina 

perquè el cas ja està gairebé resolt, com comunicarà.  

Respecte a la tercera pregunta, aquestes inspeccions són rutinàries, i el Servei de Salut és qui 

aixeca acta.  

Finalment, val a dir que, com a Ajuntament, la nostra competència és manteniment d’escoles 

d’Infantil i Primària, no instal·lar cuines ni mobiliari. 

 

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, aclareix 

que la quarta pregunta el que pretenia era saber si el Govern municipal sap si la Generalitat té 

previst invertir en aquestes instal·lacions.  

D’altra banda, és bastant preocupant que una empresa que treballa per a una escola presenti 

irregularitats com ara menjar caducat o personal sense la titulació necessària per manipular 

aliments, o que el menjar que arriba als nens no tingui la temperatura adequada. Estaria bé 

saber si a l’escola Peramàs també hi ha problemes i, si no hi ha una inspecció prevista, doncs 

programar-la. Si no, que es requereixi al Consell Comarcal que s’inspeccioni el Peramàs. És 

una qüestió greu. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21,10 hores de la nit, el Sr. President aixeca 

la sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

L’ALCALDE     EL SECRETARI GENERAL 
David Bote Paz     Manuel Monfort Pastor 

 

 


