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ACTA NÚM. 11/2019 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT 

EN PLE QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 9 DE JULIOL DE 2019.  

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

 

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Mataró, el dia nou de juliol 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) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA I TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU 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) 
 
 

No assisteixen a la sessió la Sra. Anna Villarreal Pascual (PSC) i el Sr. José Antonio Molero 

Bote (C’s). 
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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: 

 
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 extraordinària urgent que 
tindrà lloc el proper dimarts 9 de juliol de 2019, a les 19 hores, a la Sala de Plens de la 
Casa Consistorial, per deliberar els assumptes consignats en el següent  
 

ORDRE DEL DIA 

 
1 Moció d'Alcaldia sobre règim de sessions del Ple. 
 
2 Moció d'Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals 

Informatives. 
 
3 Moció d'Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors. 
 
4 Moció de l'Alcaldia sobre determinació del número, funcions i retribucions del 

personal eventual. 
 
5 Moció d'Alcaldia sobre nomenament de representants municipals en diverses entitats 

públiques o privades.  
 
6 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 4967/2019 de 19 de juny, sobre el 

nomenament de Tinents d'Alcalde. 
 
7 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm 4975/2019, de 19 de juny, sobre creació, 

composició i competències de la Junta de Govern Local 
 
8 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny,  sobre 

delegació de competències a regidors delegats. 
 
9 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 5304/2019 de 3 de juliol,  de revocar 

temporalment la delegació de competències en matèria de Seguretat Pública.  
 
10 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm.5428/2019 de 5 de juliol, Regidories per 

l'impuls de comeses específiques. 
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11 Donar compte del Decret de l'Alcaldia núm. 5433/2019 de 5 de juliol,  d’Organització i 
Competències del Govern Municipal  

 
12 Donar compte del Decret de l'Alcaldia de nomenament de representants municipals 

en diverses entitats públiques o privades.  
 
13    Donar compte Decret de l’alcaldia de modificació d’Organigrama. 

 
  14   Proposta de Festes Locals per a l’any 2020 
 
 
 
 
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.  

 

 

A continuació es procedeix a la Ratificació de la urgència de la convocatòria de Ple 

extraordinari urgent.  

  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 

 

 

El Sr. Alcalde- President disposa que es faci un debat conjunt dels punts de l’ordre del dia del 

Ple i desprès es passarà a la votació individualitzada de cada assumpte. Farà l’exposició dels 

punts el regidor Sr. Jerez. 

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

Mobilitat, passa a fer una prèvia sobre els tres errors/canvis que s’han detectat i dels quals 

s’ha de donar compte abans de la votació. 
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Respecte a la Moció d’Alcaldia sobre creació i constitució de les Comissions Municipals 

Informatives, l’error principal és que la Unitat de Transició Energètica i Sostenibilitat, que està 

posada a Desenvolupament Territorial i Econòmic, ha d’estar, com així és, a l’àmbit de 

Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania. 

Pel que fa a la Moció d’Alcaldia sobre règim de retribucions i dedicació dels regidors, encara 

que en qualsevol moment del mandat i qualsevol persona pot canviar el tipus de dedicació, si 

així està previst, actualment, a data d’avui, el regidor i portaveu del grup municipal socialista 

Francesc Gomar tindrà règim d’assistències i no de retribució. 

Finalment, en relació amb la Moció d’Alcaldia sobre el nomenament de representants 

municipals en diverses entitats públiques o privades, el representant del grup de Junts per 

Mataró al Consorci del Port, tal com van aclarir a través del seu correu a Secretaria, està 

equivocat perquè no és un regidor sinó que és el Sr. Xavier Font i Mach. I a la Fundació Unió 

de Cooperadors és en Xavier Ausiró i Garcia. 

Aquests són els tres punts més importants que calia aclarir abans de votar. 

Sobre el Règim de Sessió de Plens, mantenim el primer dijous de cada mes a les 19 hores, 

però en el marc de diàleg que podem tenir a la Comissió Especial d’Organització i 

Participació, si s’escau, podrem parlar de propostes de canvi. 

Pel que fa a les comissions informatives especials, les ordinàries, es creen tres comissions 

informatives, en lloc de les cinc que teníem fins ara: la de Presidència, Bon Govern i Reptes 

de Mataró; la de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania; i la de Desenvolupament Urbà i 

Econòmic. Aquestes comissions tindran vot representatiu, de manera que el grup del PSC 

tindrà 4 representants; ERC-MÉS, 2; i Junts per Mataró, En Comú Podem i Ciutadans, 1, amb 

els respectius suplents. El règim de sessions i horaris es determinarà a partir de la primera 

reunió. La proposta serà de convocar dues sessions ordinàries de la de Presidència; dues de 

la de Qualitat Urbana i una de la de Desenvolupament. En el cas de la de Qualitat Urbana i 

Benestar de la Ciutadania, proposarem que en una de les sessions es concentrin els 

dictàmens dels serveis d’acció social i serveis a les persones i, a l’altra, els serveis d’espais 

públics i seguretat. 

Les comissions especials de participació i de comptes tindran el vot ponderat, com fins ara, 

amb un representant per cada grup.  

Respecte a la determinació del nombre, les funcions i les retribucions del personal eventual, 

mantenim els tres llocs d’eventual, com al mandat anterior, amb perfils i retribucions 

lleugerament inferiors en dos casos i ostensiblement inferior en l’altre cas. Un dels llocs de 

treball serà d’assessor en l’àmbit d’assessorament i assistència a l’Alcaldia i dos llocs seran 
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d’assessorament especial en l’àmbit al qual s’adscriguin les matèries específiques sobre les 

quals sigui expert el professional en concret. 

En l’àmbit del nomenament dels representants municipals en diverses entitats públiques o 

privades, cal destacar que la majoria dels casos són àmbits de representació reservats a 

l’Alcalde o al regidor/a de l’àmbit corresponent. En el cas de la Fundació Tecnocampus i de la 

Fundació Unió de Cooperadors, tots els grups hi tenim representació. I en aquells casos en 

què la representació és més oberta, tal com va manifestar l’Alcalde públicament, s’ha procurat 

la presència de tots els grups, de moment amb l’abstenció de Ciutadans. La Fundació Unió de 

Cooperadors la presidirà el tinent d’alcalde Sergi Morales, com a responsable de l’àrea 

d’Ocupació, Empresa i Economia Social i Solidària. Durant els propers dies, encetarem la 

ronda per tancar la representació de la Fundació Iluro, amb l’objectiu de consensuar el paper 

de l’Ajuntament en aquesta Fundació i el Consorci Museu d’Art Contemporani. En aquest cas, 

també estan pendents de confirmar algunes persones de prestigi. 

Igualment, de cara al proper ple, acabarem de configurar la representació de presidències i 

vicepresidències de les empreses municipals, amb la mateixa voluntat de participació de tots 

els grups municipals en les direccions. 

Respecte a les retribucions: els costos del personal electe, aportacions a grups municipals i 

personal eventual en termes globals són lleugerament inferiors al del mandat passat. 

L’Ajuntament de Mataró és tradicionalment un ajuntament auster pel que fa a les retribucions 

dels electes. La retribució de l’Alcalde és inferior al que permet la Llei de bases de règim local 

i es quedarà en un 77,26% dels gairebé 80.000 € que autoritza la llei, en la línia del que 

percebia fins ara. A partir d’aquí, la resta de tinents d’alcalde, regidors i portaveus cobraran un 

percentatge proporcional a la retribució de l’Alcalde en la mateixa línia del que es feia fins ara. 

Les retribucions per dedicació exclusiva del mandat 2015-2019 eren 17+1, que estava 

reservada a un portaveu del grup municipal que no va arribar a utilitzar-la. Eren 11 regidors de 

govern i 6 portaveus, que podien ser-ne 7. En aquest mandat també exhaurim les 18 

dedicacions, encara que de moment comencem amb 17 (el regidor Gomar de moment tindrà 

un règim d’assistències i no de dedicació). 

En aquest mandat millorarà la transparència i el rendiment de comptes pel que fa a la 

dedicació dels electes. Es publicaran al Portal de Transparència del web municipal els horaris 

ordinaris i les activitats d’agenda de tots els regidors amb retribució. Es publicaran també les 

assistències o absències dels òrgans col·legiats, juntes de govern, juntes de portaveus i 

comissions informatives.  

Pel que fa a les aportacions als grups municipals, recuperem una mica l’esperit del 2007 i 
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2011, i augmenten el fix per grup municipal i disminuïm l’aportació per regidor. De manera que 

els tres grups minoritaris tenen un increment substancial. El grup d’ERC-MÉS, un increment 

lleuger, i el grup del PSC, una lleugera disminució. 

A partir d’aquí, pel que fa a les competències delegades, com a novetat, val a dir que alguns 

regidors tindran competències delegades que són competències singulars i projectes 

transversals que depenen de més d’un àmbit, i és per això que es considera la necessitat que 

hi hagi representants polítics al capdavant d’aquests projectes, com ara els Plans integrals 

dels barris de Rocafonda i Cerdanyola, el Pla d’impuls del centre històric, el Mar en Valor, el 

de Benestar Animal o el de Ciutat Intel·ligent (Smart City). 

Pel que fa a l’organització, ja hem comentat que no volem mimetitzar l’organització política i 

administrativa de l’Ajuntament, de manera que l’organització política en tres àmbits respon a 

nou objectius, amb altres subobjectius o subàmbits, per tal que el cartipàs doni resposta als 

principals reptes polítics que tenim per davant sense “contaminar” el dia a dia de l’organització 

municipal, que mantenim amb un esquema d’àrees i serveis molt similar a l’actual. 

Finalment, ens disculpem pels errors d’últim moment i donem pas al torn de rèpliques. Estic a 

la vostra disposició per fer-vos qualsevol aclariment.   

 

 

 

 

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

el posicionament del seu grup respecte a cada moció.  

Respecto a la moción sobre creación i constitución de les Comissions Municipals Informatives, 

desde Ciudadanos creemos que el cambio de composición de las comisiones no es el más 

adecuado, ya que entendemos que no es apropiado para el bien de la ciudad. En el anterior 

mandato las comisiones estaban compuestas por un representante de cada partido que 

poseía la proporcionalidad ponderada de la composición del pleno. En este mandato se 

propone el aumento del número de miembros de las comisiones en función de la composición 

del pleno, pasando de 5 miembros a 9. Desde Ciudadanos creemos que este aumento del 

número de personas en las comisiones disminuirá la agilidad del desarrollo de las mismas y, 

además, provocará una pérdida de control al gobierno por parte de la oposición. El gobierno 

siempre contará con 5 personas ante cualquier tema que pueda plantear cualquier grupo de la 

oposición. No obstante, daremos un voto de confianza al gobierno y velaremos porque la voz 

de la oposición sea escuchada, y por ello votaremos a favor esta moción.   
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En cuanto al régimen de retribuciones y dedicación de los concejales, no vamos a aprobar 

esta moción por lo siguiente:  

Nos parece incongruente que viniendo de un mandato que en el último año acabó con 6 

miembros en el gobierno y 2 asesores y que empezó con 11 miembros en el gobierno y 2 

asesores más 1 tercero nombrado posteriormente y destituido poco después, se pase a un 

gobierno constituido por 15 miembros y, aún así, se sigan necesitando 3 asesores.  

El sueldo del gobierno en el último año del mandato ascendía a la cantidad de 305.583,86 €, y 

ahora, con el incremento hasta 15 concejales, la cantidad de dinero que va a cobrar el 

gobierno socialista es de 692.618,61 €. Es decir, respecto al anterior mandato, se ha 

incrementado el sueldo de su gobierno en 387.034,75 €. Esto representa un 127% más. Ese 

dinero lo han sacado en detrimento de los grupos municipales, que vuelve a ser en detrimento 

de la oposición. Es decir, menos recursos para el control al gobierno y la posibilidad de 

presentar otras opciones para la mejora de la ciudad.  

Votaremos también en contra porque las delegaciones llevadas a cabo, desde nuestro punto 

de vista, no tienen ningún sentido. Teniendo 15 miembros, se han concentrado áreas tan 

importantes como Educación y Urbanismo en la misma persona. Esto puede ser debido a la 

poca importancia que ustedes dan tanto a Educación como a Urbanismo, o porque tienen 

poca confianza en parte de su equipo y tienen que concentrar los temas importantes en una 

misma persona que sea de su confianza. Ustedes, al elaborar la lista, no han pensado en 

cómo gestionar Mataró, que cuenta con graves problemas económicos, de paro, de seguridad 

y con grandes retos por delante.  

Además, en cuanto a la delegación de responsabilidades, delegar las políticas de Ocupación y 

Creación de Empresas, siendo Mataró la segunda ciudad de más de 50.000 habitantes con la 

tasa de paro más alta en Cataluña, al grupo de En Comú, demuestra la escasa importancia 

que da su partido a la recuperación económica y al problema del desempleo. 

Por otro lado, en el anterior mandato se acabó con 2 asesores y en este mandato, con 15 

miembros de gobierno, todavía el gobierno socialista necesita 3 asesores más nombrados a 

dedo de entre sus filas. Esta organización no corresponde a las necesidades de la ciudad, 

sino a un reparto de puestos entre los 15 miembros de su gobierno.  

Volvemos a señalar de manera preocupante, en relación a la igualdad de género, que las tres 

principales figuras del Ayuntamiento son hombres. Hay que esperar hasta el tercer teniente de 

alcalde para ver a una mujer. Esto, viniendo de dos partidos como el socialista y En Comú 

Podem, que se creen con el monopolio de los derechos sociales como el feminismo y se 

atreven a poner en la diana de los radicales a partidos como el mío, debería ser motivo de 
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sonrojo y reflexión. 

No obstante, destacar, ya que se ha publicado en medios, que vuelvo a ser yo la única mujer 

de este pleno nombrada para el Consell Comarcal del Maresme, ya que los otros dos 

nombramientos, tanto de ERC como del PSC, que pertenecen a este pleno, son hombres. 

Desde Ciudadanos vamos a votar en contra de esta moción y también de la cuarta. 

En cuanto a la quinta moción, sobre el nombramiento de representantes municipales en varias 

entidades públicas, Ciudadanos tampoco va a apoyarla porque nosotros propondríamos a 

otros miembros para las diferentes entidades, y todas ellas están prácticamente en su 

totalidad ocupadas por personas de su gobierno.  

La voluntad de nuestro partido es dialogar de problemas reales y de políticas que sean útiles 

para la ciudad de Mataró. Estamos totalmente dispuestos a hablar de políticas que mejoren 

los problemas de los ciudadanos de Mataró y a participar activamente en todo aquello que 

beneficie a la ciudad, en la medida que exista una voluntad real de diálogo y confianza entre 

las partes. 

   

 

 

 

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

en allò que el seu grup ja va dir el dia de la constitució de l’Ajuntament, en una oposició ferma, 

exigent i, alhora, molt constructiva.  

En primer lloc, resulta trist que políticament parlant hàgim arribat a aquest ple sense saber 

l’abast real del pacte que vostès han tancat per constituir el govern, més enllà d’un llistat 

d’intencions o prioritats polítiques amb objectius que ens han fet arribar. Dissortadament, la 

constitució d’aquesta corporació s’ha guanyat amb aritmètica pura, més que amb política, i 

crec que teníem dret com a grups de l’oposició a conèixer l’abast, amb transparència i sense 

por, de tot aquest cartipàs que se’ns està presentant. Però la realitat és una altra: assistim a la 

presentació, per part del PSC i dels Comuns, d’una hiperestructura orgànica, amb infinitat de 

càrrecs i subcàrrecs, competències exclusives, subordinades, de vegades creuades i tot, i 

amb noms i càrrecs mantinguts en secret, pel que sembla.  

La veritat és que ens porten un cartipàs del qual, a dia d’avui, no veiem la viabilitat. Se’ns han 

presentat només aquests llistats, un document de 4 fulls amb intencions vàcues del futur 

govern municipal per als propers quatre anys. Espanta que aquest projecte, que ha de ser el 

de la capital de la comarca, la ciutat sostenible, resilient i emprenedora que tots volem que 
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sigui Mataró, es reculli en 4 pàgines de Power Point. Trobem a faltar un document en forma i 

en fons, on s’apunti i es concreti cap on es pretén conduir la ciutat, quines són les intencions 

que vostè, Alcalde, té per a Mataró. Creu que un PPT amb aquest llistat de 21 objectius 

dispersos és tota l’acció necessària per construir el Mataró del futur? O és que estem davant 

d’un maquillatge per encabir l’estructura d’un nan de Santes perquè tothom tingui cadira i 

cartera? Vostès han de decidir com es volen organitzar, però ens permetran fer la nostra 

feina? L’organització que vostès han dissenyat no té gaire a veure amb els interessos dels 

nostres ciutadans, sinó amb els dels components del govern bipartit, i això és visible tant en el 

repartiment de delegacions, molt fragmentat, que creiem que comportarà inoperativitat, més 

encara quan s’observen minicompetències per a miniregidories, però amb sous de 

megaregidories. No s’entén que s’ajuntin les carteres d’Urbanisme i Educació, per exemple. 

Igualment, la cartera d’Urbanisme queda subdividida amb una cartera creada ad hoc, que 

parla només de disciplina urbanística. En lloc de posar molts polítics a manar, el que cal és 

dotar de benzina la maquinària, és a dir, millorar i potenciar la formació i la ubicació dels 

tècnics, que són la força de treball, i més en el cas de les llicències urbanístiques. Sembla que 

hem volgut fer un rentat de cara davant l’allau de queixes pel tema de les llicències.  

Ens genera esglai que algunes de les carteres assignades queden aparentment buides de 

contingut, com ara Ciutat Intel·ligent o el Verd Urbà. Sembla que continuem amb la dinàmica 

de donar cabuda a tothom. I el paper ho aguanta tot, però en realitat no hi haurà aquestes 12, 

13 o 14 persones treballant per igual; en canvi, sí que cobraran igual. Crec que no hi pot haver 

un bon govern sense una eficient jerarquia en les responsabilitats i en la presa de decisions. I, 

en aquest cas, no l’hem sabut trobar. No veiem la coherència ni en la distribució ni en la 

retribució, i això no queda justificat en el cartipàs que ens presenten. 

Respecte a l’organització del govern, la creació d’àmbits i subàmbits disposats d’acord amb 

les comissions informatives, és possible, ja ho veurem. Avui mateix, a dues hores del ple, ens 

presenten un canvi de decret d’organització de competències, en què ens venen a dir una 

altra cosa. I encarreguen un estudi organitzatiu a l’Ajuntament que pot suposar altres canvis. 

Ja veiem ara que això esdevé un esquema organitzatiu “de camí”. 

Pel que fa a les delegacions específiques creades a l’empara del 45 del ROM, per exemple, 

es defineixen com a comeses específiques el Pla d’impuls del centre o el projecte Mar en 

Valor. La pregunta és com s’interrelacionaran amb l’urbanisme o amb la promoció econòmica 

o amb la convivència? Per què no ens ho han sabut explicar? O potser no ho hem entès... El 

que sí que sabem és que si volem una transformació de l’administració, que vostès també 
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tenen com a objectiu, no podem seguir entestats a complicar-ne la racionalització per la part 

política. 

Des de Junts pensem que s’hauria d’optar per una estructura en 6 àrees: règim intern, 

recursos humans i hisenda; urbanisme, habitatge i serveis públics; ensenyament; seguretat i 

mobilitat; serveis personals i, finalment, alcaldia. Aquest model implica assignar a 6 regidors la 

responsabilitat de les sis àrees esmentades, adscrivint la resta de membres a la col·laboració 

en les mateixes àrees. Això simplifica bastant la gestió pressupostària i la pròpia elaboració 

del pressupost. Vostès han volgut vendre als mitjans que hi ha contenció en la despesa 

pública amb la contenció d’aquest govern. Jo no faré la comparació amb els 6 regidors, 

perquè això va ser fruit d’una sèrie de circumstàncies que es van donar durant el mandat 

passat, però si fem la comparativa amb l’any 2015, quan es va crear el govern entre CiU i el 

PSC, hi ha un augment en les retribucions pràcticament del 15%. Era abans una mica més, si 

no fos per la sortida del Sr. Gomar, i comptant amb els canvis d’última hora.  

Ja sabem que en el seu conjunt la despesa municipal no es dispara respecte al mandat 

anterior, ja que per contra es redueix la prestació dels grups municipals, que passen de 9 a 5, 

però això ve a ser un mèrit de la democràcia, no de vostès. Ja en vam parlar a la Junta de 

Portaveus i no cal fer-ne bandera política, atès que aquest consistori ja és dels més ajustats 

pel que fa a les retribucions. Però això no treu que hàgim de ser curosos amb les retribucions, 

el mèrit i la feina feta, i aquesta ens l’exigirem tots.  

Ens dona la impressió que estem davant d’una gran “capgrossada”: tenim una corporació que 

és una superestructura amb un cap molt gran, però amb una gran confusió a l’hora de 

racionalitzar les prioritats de la ciutat, i unes cames i uns braços molt prims i molt dèbils, que 

són els que justament han d’executar l’acció política. Sembla que no comencem amb molt bon 

peu. 

És per tot plegat que tenim motius suficients per votar negativament a molts dels seus 

dictàmens, però no volem ser obstruccionistes ni farem una pantomima. En realitat vostès no 

ens necessiten. El nostre vot és purament formal, però ens vam comprometre amb la 

ciutadania en la feina ben feta i en controlar l’acció de govern, denunciar i criticar 

constructivament el que calgui, amb una actitud curosa, responsable, positiva i sempre 

pensant en el futur i benefici de la ciutat.  

Per tot això votarem favorablement als punts 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Ens abstindrem en els punts 8 

i 11. I votarem negativament al punt 10. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, comença la seva 

intervenció denunciant la situació dels presos polítics i dels exiliats, per als quals té un record. 

Respecte al cartipàs que avui se’ns presenta, val a dir que el cost econòmic global d’aquesta 

estructura ens sembla ajustat. Haurà de ser avaluat, en tot cas, en funció dels resultats 

obtinguts. De fet, fins que no disposem d’un pla de govern detallat, al qual feia referència el 15 

de juny el portaveu d’En Comú Podem, serà difícil fer aquesta avaluació. Esperarem a veure 

quines en són les línies mestres.   

Del que sí que advertim és d’un desequilibri entre regidories. És normal que en tots els 

governs hi hagi regidors amb més pes específic que altres, però la nostra impressió és que, 

en aquest cas, hi ha alguns àmbits en què aparentment serà difícil justificar el contingut 

necessari per a una dedicació total i n’hi ha d’altres amb molta càrrega de feina.  

Per a nosaltres destaca, en aquest sentit, i des del respecte absolut al regidor per la bona 

feina feta, l’associació entre les regidories d’Urbanisme i d’Educació; temes, tots dos, molt 

importants, amb una altíssima exigència de dedicació. La seva associació no contribueix a la 

transversalitat que pretén el govern amb aquesta estructura, i és probable que generi 

confusió. Una transversalitat que és molt necessària, però que a la pràctica, si no som 

capaços de tirar-ho endavant, quedarà circumscrita a pocs regidors que sí que tindran la 

informació global de tot. 

Esperarem a veure si, una vegada en marxa, aquesta idea d’estructura dona els resultats 

esperats. Pensem, però, que no és suficient barrejar les regidories i canviar les 

denominacions d’algunes direccions. Aquesta idea de transversalitat ha de ser transmesa, 

compartida i aplicada a tota l’estructura professional municipal de Mataró, i a hores d’ara no 

en coneixem la sistemàtica. Una transversalitat que també s’estén a la creació de les 

comissions informatives, que passen de 5 a 3: una primera que era la de Serveis Centrals, 

una altra que es correspon a Serveis Territorials i Promoció Econòmica, i una tercera que 

agruparia la totalitat dels Serveis Municipals. Aquesta darrera comissió tractarà temes d’acció 

social, esports, cultura, igualtat, seguretat, salut, sostenibilitat, espai públic, convivència, 

educació, etc. La primera conclusió és que serà una comissió llarga que dificultarà la 

participació dels regidors sense dedicació i els costarà compaginar la seva activitat 

professional. En aquest sentit, hem acordat amb el govern que s’incrementarà la freqüència 

de les reunions d’aquesta comissió i que es mirarà que els temes que vagin cada quinzena 

siguin sempre els mateixos i, finalment, com diu el ROM, que en el nostre cas, i dels altres 
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grups, qualsevol regidor, si hi ha temes del seu interès, hi pugui assistir lliurement sense vot 

però amb veu. També hem acordat amb el govern treballar de forma lleial i activa la realització 

dels plans integrals, tant del Port com del Tecnocampus Mataró, dintre dels seus respectius 

òrgans de govern. 

Pel que fa a les delegacions per a l’impuls de comeses específiques per donar major visibilitat 

a la constel·lació de projectes estratègics iniciats durant el mandat passat, s’enumeren alguns: 

plans integrals de Rocafonda i Cerdanyola, el Pla d’impuls del centre, el Mar en Valor, 

Benestar Animal o Ciutat Intel·ligent. En trobem a faltar alguns que també formen part 

d’aquesta constel·lació i que van ser aprovats pel ple el mandat passat: el Pla estratègic 

d’acció social o el Pla d’oci nocturn, etc. 

Finalment, relacionat amb el Pla d’impuls del centre, i tal com es recull als diferents pactes 

signats amb el teixit comercial de la ciutat, no veiem en la Moció d’Alcaldia dedicada a la 

determinació del nombre, les funcions i la retribució del personal eventual, cap referència a 

una posició que podríem aprofitar per crear i que és la d’un professional que lideri la promoció 

comercial tant del centre històric com de tots els eixos comercials de Mataró. Crec que som a 

temps de crear aquesta figura tan necessària. 

Nosaltres votarem a favor del 1r punt i ens abstindrem en la resta de punts de l’ordre del dia. 

 

 

 

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

Mobilitat, manifesta que l’Ajuntament de Mataró no retribueix els regidors pel fet d’estar al 

govern o a l’oposició, sinó que tots els regidors del govern i de l’oposició que cobren un sou és 

per la seva tasca de dedicació a treballar per la ciutat i, per tant, fins a 18 regidors el mandat 

anterior i fins a 18 aquest. El que ha canviat és la distribució entre els regidors del govern i els 

de l’oposició, d’acord amb la votació de la ciutadania de Mataró. 

Pel que fa al Pla de Mandat, en les properes setmanes els dos grups del govern treballaran 

per dissenyar un Pla que tindrà un posterior debat amb la resta de grups i amb processos 

participatius amb la ciutadania. Això serà tan aviat com sigui possible. 

Finalment, queden per desplegar projectes estratègics, tant a nivell polític, com ara designar 

nous regidors que s’encarreguin dels projectes que s’han comentat, com, si s’escau, 

comissionar o subcomissionar persones rellevants que puguin ajudar-nos en aquest procés. 

Gràcies a tots, també per les crítiques constructives. 
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1  -  MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE. 

 

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

Mobilitat, 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 l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la 
competència del Ple. 
d) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir. 
 
 
L’article 46.2 de la Llei de Bases de Règim Local (LBRL) obliga als Ajuntaments de municipis 
de més de 20.000 habitants a celebrar sessió ordinària com a mínim cada mes; així mateix el 
Ple celebrarà sessió extraordinària quan així ho decideixi el President o ho sol·licitin un mínim 
de la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació. 

 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.-    L’Ajuntament Ple celebrarà sessió ordinària, en primera convocatòria, el primer 
dijous de cada mes, a les set de la tarda. 

 
En el cas que aquest fos festiu o inhàbil, es celebrarà el dijous de la setmana següent, a la 
mateixa hora. 

 
Segon.-  De conformitat amb allò que assenyala l’article 90.2 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, es celebraran en segona 
convocatòria, un dia després a la mateixa hora, i si aquest dia fos festiu, el següent hàbil. 

 
Tercer.-     En casos excepcionals, l’Alcalde  -previ acord de la Junta de Portaveus-  podrà 
traslladar el dia de celebració de la sessió ordinària en primera convocatòria, convocant-la 
com a mínim amb 2 dies d’antelació.” 

 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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2   - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE CREACIÓ I CONSTITUCIÓ DE LES 

COMISSIONS MUNICIPALS INFORMATIVES. 

 

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

Mobilitat, 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 l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
e) Periodicitat de sessions del Ple. 
f) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
g) Nomenaments representants municipals en òrgans col·legiats que siguin de la 
competència del Ple. 
h) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir. 
 
 
La legislació de règim local configura les Comissions Informatives com òrgans complementaris 
de les entitats locals territorials, integrades exclusivament per Regidors, sense atribucions 
resolutòries que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin 
d’ésser sotmesos a la decisió del Ple o a la de la Junta de Govern Local quan aquesta actua 
amb competències delegades pel Ple. 
 
Les Comissions Informatives poden ésser permanents o especials. Les permanents es 
constitueixen amb caràcter general, distribuint-se entre elles les matèries que s’han de 
sotmetre a la decisió del Ple. 
 
El seu nombre i denominació serà acordat pel Ple a proposta de l’Alcalde, procurant que hi 
hagi correspondència entre elles i les àrees en què s’estructuren els serveis municipals. 
 
Les Comissions Informatives especials les crea el Ple per a un assumpte concret i 
s’extingeixen automàticament, quan han dictaminat o informat sobre l’assumpte en qüestió. 
 
L’Alcalde n’és el President nat, presidència que pot delegar en un Regidor. 
  
Les Comissions Informatives estan integrades per membres de tots els grups polítics de la 
Corporació. El nombre de membres de cada Comissió serà proporcional a la seva 
representativitat en l’Ajuntament. 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Existiran a l’Ajuntament de Mataró 3 Comissions Informatives Municipals permanents 
amb la denominació de: 
 
 CIM de Presidència, bona governança i reptes Mataró 
 CIM de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania 
 CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic 
 
 
 
El contingut material de cadascuna de les Comissions Informatives serà el següent: 
 
 
 
CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 

 Tots els temes referits a l’àmbit de Secretaria General, Arxiu, Intervenció, Gestió 
Econòmica, Ingressos; Tresoreria; Compres i Contractació, Recursos Humans i 
Prevenció de Riscos, Sistemes d’Informació i Telecomunicacions; Qualitat, Processos; 
Atenció Ciutadana. 

 Bon Govern i transparència 

 Polítiques d’innovació i coordinació dels Comitès de Direcció  

 Participació: Òrgans de Participació i processos participatius 

 Ciutat Intel·ligent 

 
 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 

 Tots els temes referits a l’àmbit de Benestar Social, Promoció de la Salut, Sanitat i 
Consum, Gent Gran Activa, Cooperació i Desenvolupament. Cultura, Esports, Joventut 
i Emancipació Juvenil, Protecció de la Salut  Educació, Formació Professional i 
Universitat.  Habitatge.  

 Relacions amb la Ciutadania: Entitats i Equipaments de Proximitat 

 Diversitat Ciutadana I Igualtat: Polítiques de Gènere, feminisme i LGTBI  

 Ciutadania, Mediació i Convivència 

  A l’àmbit de Seguretat Pública: Policia Local i Protecció Civil i Mobilitat.Sostenible. 
 

  A l’àmbit d’Equipaments Municipals: Projectes i obres de millora, manteniment i 
conservació.   

 
   A l’àmbit de l’Espai Públic i Serveis de Ciutat: Projectes i obres de millora, 

manteniment i conservació de l’espai públic i Serveis a la Ciutat. I Verd Urbà. 
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CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 
 Tots els temes referits a l’àmbit de l’Urbanisme i Patrimoni. Sostenibilitat i Transició 

Energètica. Llicències. 
 
  A l’àmbit de Promoció de Ciutat, Comerç; Fires, Mercats,  Promoció Internacional; 

Agermanaments. 
 

  A l’àmbit de Polítiques ocupació, Suport emprenedoria i creació d’empreses. Indústria, 
Empresa i Polígons Industrials (Mataró Activa). Economia Social i Solidària 

 
 
Segon.-  Les Comissions Informatives seran composades per un representant i un suplent de 
cada grup municipal.  
 
 
Tercer.-  D’acord amb les propostes dels Grups Polítics Municipals les Comissions queden 
integrades de la següent manera: 
 

 
CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

 
President :  Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 

     Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 
Vicepresidenta:   Maria Luisa Merchan Cienfuegos (PSC) 

     Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 
 

Vocals :  Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 
     Suplent: Francisco Javier Gomar Martin (PSC) 
     Daniel Hurtado Diaz (PSC) 

Suplent: Francisco Javier Gomar Martin (PSC) 
Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 

      Suplent: Ignasi Bernabeu Villa (ERC-MES) 
Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Suplent: Carles Porta Torres (ERC-MES) 
Sergio Morales Diaz (ECP)  

     Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
     Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 
     Suplent: Isabel Martinez Cid (JUNTS) 

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 
 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 
President:  Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
    Suplent: Maria Luisa Merchan Cienfuegos (PSC) 
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Vicepresidenta:   Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 
    Suplent: Maria Luisa Merchan Cienfuegos (PSC) 

 
Vocals :   Anna Villarreal Pascual (PSC) 

     Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
    Laura Seijo Elvira (PSC) 

     Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
     Anna Salicrú Maltas (ERC-MES) 

Suplent: Carles Porta Torres (ERC-MES) 
Rosa Guanyabens Casarramona (ERC-MES) 
Suplent: Soraya El Farhi Ali Afaki (ERC-MES) 
Sarai Martinez Vega (ECP) 

    Suplent. Sergio Morales Diaz (ECP) 
Isabel Martinez Cid (JUNTS) 
Suplent: Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 

 
 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 

President:  Núria Moreno Romero (PSC)  
    Suplent: Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 

      Vicepresident:  Sergio Morales Diaz (ECP)  
Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 

 
Vocals :  Miquel Àngel Vadell Torres (PSC) 
   Suplent: Maria José Pérez Carrasco (PSC)  
   Francisco Javier Gomar Martin (PSC) 
   Suplent: Maria José Pérez Carrasco (PSC)  

Daniel Hurtado Diaz (PSC)  
Suplent: Anna Villarreal Pascual (PSC) 
Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 

     Ignasi Bernabeu Villa (ERC-MES) 
Suplent: Carles Porta Torres  (ERC-MES) 
Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 

     Suplent: Isabel Martinez Cid (JUNTS) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

     Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 
 

 
Quart.-   Les Comissions Informatives Municipals es reuniran per convocatòria per 
escrit del seu President, feta amb 2 dies hàbils d’antelació, amb la periodicitat i dia i 
hora fixes que s’acordi en el si de la Comissió, i se’ls assignen les següents funcions, 
que determina l’article 52 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), dins de l’àmbit de la 
seva àrea respectiva, i concretament: 
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a) Control de les tasques de Govern i Gestió de les Conselleries que integren la 
Comissió. 

b) Informe i debat sobre els temes proposats per la Presidència de la Comissió. 
c) Debat de les línies d’actuació de les Conselleries que integren la Comissió. 
d) Emissió de dictamen previ sobre els assumptes competència de la Comissió que 

hagin de ser sotmesos a l’aprovació del Ple de la Corporació i de la Junta de 
Govern Local. 

e) Rebre informació sobre els decrets signats per l’Alcalde i els seus delegats. 
 
 Aquestes Comissions restaran obertes als Regidors de l’Ajuntament que no en formin 
part, els quals podran assistir amb veu però sense vot (art. 55 del ROM). 
 
 
Cinquè.-  Aprovar la creació de 2 Comissions Informatives Especials, les quals seran 
composades per un representant i un suplent de cada grup municipal. No obstant això a 
efectes de votació els representants de cada grup ponderaran el seu vot en funció del 
nombre de membres del seu grup en el Ple municipal. 

 
 

 Comissió Especial de Comptes.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi i censura dels 
comptes de la Corporació.  

 
President : Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
  Suplent:   Elizabet Ruiz Moreno (PSC) 

   
  Vocals : Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 

Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
Sergio Morales Diaz (ECP)  

    Suplent: Sarai Martinez Vega (ECP) 
Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 

    Suplent: Isabel Martinez Cid (JUNTS) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 

    Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 
 

 
 

 Comissió Especial d’Organització.  Tindrà com a finalitat l’anàlisi, debat i proposta 
de totes aquelles qüestions relatives a l’organització institucional i a la participació 
ciutadana. 

 
President:  Juan Carlos Jerez Antequera  (PSC) 
Suplent: Núria Moreno Romero (PSC) 

  
 

Vocals : Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Suplent: Joaquim Camprubí Cabané (ERC-MES) 
Sarai Martinez Vega (ECP) 

   Suplent. Sergio Morales Diaz (ECP) 
Isabel Martinez Cid (JUNTS) 
Suplent: Alfonso Canela Serrano (JUNTS) 



 19 

Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
    Suplent: Jose Antonio Molero Bote (Cs) 

 
 

 
Sisè.-  La Junta de Portaveus queda facultada per resoldre en la forma que estimi 
oportú, els problemes organitzatius no contemplats en el present acord.” 
 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú Podem 

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

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

Ciutadans (1). 

 Vots en contra: Cap    

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES  

 
 

 

 

3 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE RÈGIM DE RETRIBUCIONS I 

DEDICACIÓ DELS REGIDORS. 

 

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

Mobilitat, 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 l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat. 
  
Primer cal establir el règim dels drets econòmics dels membres de la Corporació que d’acord 
amb l’art. 75 LBRL, tenen dret a percebre amb càrrec al Pressupost municipal retribucions i 
indemnitzacions. En els municipis entre 100.000 i 300.000 habitants podran prestar serveis 
en règim de dedicació exclusiva fins a 18 regidors o regidores. 
  
L’article 13.4 ROF assenyala que el Ple municipal, a proposta de l’Alcalde, determinarà la 
relació de càrrecs de la Corporació que s’exerciran en règim de dedicació exclusiva o parcial 
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i, per tant, amb dret a retribució fixa, així com les quanties que els corresponguin en atenció 
al seu grau de responsabilitat. 
  
En aquest sentit, s’establiran unes taules de retribució en règim de dedicació exclusiva o 
parcial que tindran en compte el grau de responsabilitat, dedicació i incompatibilitat dels 
càrrecs següents: Alcaldia, Tinència d’Alcaldia, Regidoria delegada i Portaveu de grup 
municipal. La retribució en règim de dedicació parcial es fixarà en el percentatge de jornada 
escollit. 
 
Els imports de les retribucions estan referenciats sobre percentatges de les retribucions 
màximes previstes per l’art. 75 bis LBRL per als municipis d’entre 75.001 i 150.000 habitants, 
que per a 2019 és de 79.598,46€, d’acord amb l’art. 18 del RDL 24/2018 de 21 de desembre 
de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
 
Així mateix es regula el règim d’indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats. 
  
 
Per això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Els membres de la Corporació percebran retribucions en concepte de dedicació 
exclusiva o parcial, o bé indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats municipals. 
 
Els que exerceixin el càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a 14 
pagues anuals i a ser donats d’alta a la Seguretat Social. 
 
 
Segon.- La persona que ocupi l’Alcaldia l’exercirà en règim de dedicació exclusiva. 
Les persones que ocupin les Tinències d’Alcaldia, Regidories delegades o Portaveus de 
grups municipals percebran alguns dels conceptes esmentats a l’apartat primer d’aquest 
acord. 
 
Tercer.- La retribució en règim de dedicació exclusiva de l’Alcalde serà de 61.500,00€, un 
77,26% de la quantia màxima prevista en el RDL 24/2018 per a municipis com Mataró. 
 
Les retribucions en règim de dedicació exclusiva de la resta de categories seran les 
següents: 
 
A) Primera Tinència d’Alcaldia: 90% de la establerta per l’alcalde. 
B) Altres Tinències d’Alcaldia: 82% de la establerta per l’alcalde. 
C) Regidories delegades: 74% de l’establerta per l’alcalde 
D) Portaveus de grups municipals: 70% de l’establerta per l’alcalde 

 
Els membres de la Corporació Local que ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva no 
podran compatibilitzar la seva dedicació amb altres activitats retribuïdes, amb excepció de les 
previstes a l’art. 19 de la Llei d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques. 
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Quart.- La retribució per dedicació exclusiva tindrà dos factors. Un 95% de la mateixa 
retribuirà la especial responsabilitat i dedicació al càrrec, i un 5% es destinarà a compensar 
de les limitacions per incompatibilitat que deriven del règim de dedicació exclusiva.  
 
La retribució per dedicació parcial constarà únicament del component que retribueix la 
especial responsabilitat i dedicació al càrrec pel qual es designa, minorada amb la reducció 
de jornada que acordi el Ple municipal . 
 
 
Cinquè.- Els membres de la Corporació Local que ocupin alguns dels càrrec referits a 
l’apartat tercer d’aquest acord podran exercir-lo en règim de dedicació parcial. En el cas de 
retribució per dedicació parcial, el Ple podrà concedir de forma motivada dedicacions a 
jornada parcial entre el 25% i el 95% de la jornada establerta pel personal municipal.  
 
El règim de dedicacions parcials dels regidors/es tinents d’Alcaldia, regidors/es amb 
dedicació i regidors/es portaveus, observarà les següents condicions: 
 
a) En el cas de declaracions de compatibilitat per a activitats privades puntuals, la retribució 

serà com a màxim del 95% de la establerta per al factor d’especial responsabilitat i 
dedicació al càrrec en règim de dedicació exclusiva. 

b) En el cas de declaracions de compatibilitat per a activitats públiques i privades 
permanents, la retribució serà com a màxim del 95% de la establerta per al factor 
d’especial responsabilitat i dedicació al càrrec en règim de dedicació exclusiva, quan la 
dedicació a l’activitat municipal sigui de 35 hores setmanals. El percentatge de retribució 
es reduirà proporcionalment en la mesura en que també es redueixi la dedicació a 
l’activitat municipal.  

 
 
Sisè.- La jornada ordinària s’estableix, de forma general, en el mateix còmput anual que es 
prevegi per al personal del sector públic, de conformitat amb les instruccions  de 
l’Administració General de l’Estat. Per motius de transparència i retiment de comptes, els 
horaris ordinaris de la jornada i les agendes de cada regidor o regidora que percebi retribució 
seran públiques.  
 
Sense perjudici del que s’estableixi al Reglament Orgànic Municipal, l’assistència als òrgans 
col·legiats de l’Ajuntament, empreses municipals i consorcis, estarà compresa en la retribució 
assignada als corporatius en règim de dedicació exclusiva o parcial. En conseqüència serà 
obligada l’assistència als esmentats òrgans excepte per les causes justificades que es 
determinin i, per extensió, per les previstes al règim comú dels empleats públics. 
 
Els membres de la Corporació en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial tindran dret 
a les prestacions per Incapacitat temporal (IT) aplicables al personal laboral de l’Ajuntament. 
 
 
Setè.- Es fixa una indemnització per assistència efectiva a sessions plenàries de 750€ per 
sessió. Aquesta quantia compren tant la mateixa assistència a la sessió plenària, com la 
dedicació preparatòria dels assumptes de cada sessió: estudi dels assumptes, assistència a 
comissions, reunions de grup municipal, etc.  
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Pel concepte d’assistència a sessions plenàries els regidors no podran percebre una quantia 
superior a 9.000€ anuals. Per fer efectiu aquest mandat el servei de recursos humans 
abonarà una indemnització mensual prorratejada de 750€, regularitzant-se la mateixa 
periòdicament en funció de l’assistència efectiva a les corresponents sessions, així mateix 
serà pública en el portal de transparència l’assistència dels regidors i regidores tant a les 
sessions plenàries com a la resta d’òrgans col·legiats de l’Ajuntament.  
 
 
Vuitè.-  Els conceptes retributius per dedicació exclusiva o parcial i la indemnització per 
assistència seran incrementats automàticament amb efectes 1 de gener de cada any, d’acord 
amb les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels 
funcionaris pel període anual corresponent.  
 
Les retribucions i les indemnitzacions que s’aprovin tindran efectes des del dia 15 de juny de 
2019, a reserva de les excepcions que demanin els regidors interessats.  
 
  
Novè.- El Ple Municipal, d’acord amb les declaracions de compatibilitat presentades pels 
electes a Secretaria, fa declaració formal d’autorització de les compatibilitats pels regidors 
amb dedicació parcial que s’esmenten a continuació: 
 

 

COGNOMS, NOM G.M. Càrrec Tipus de 
compatibilitat 

Règim 
Dedicac
ió 

Data 
electes 

Núria Moreno Romero PSC 4a tinenta Alc Activitat privada. Exercici 
puntual activitat 
professional advocada 

95% 15/06/2019 
 

Daniel Hurtado diaz PSC Regidor 
delegat 

Activitat privada.  
COOLTRA 
MOTOSHARING, S.L.U 
Contracte laboral 16 hores 
setmanals 

95% 15/06/2019 
 

Sarai Martinez Vega ECP Regidora 
delegada 

Activitat privada. Exercici 
puntual activitat 
professional advocada 

95% 15/06/2019 
 

Alfons Canela Serrano JxM Regidor 
Portaveu 

Activitat privada.  
Exercici puntual activitat 
professional despatx 
canela&martinez advocats 

95% 15/06/2019 
 

      

      

      

 
 
 
 
 
Desè.- El quadre de retribucions i assignacions resultant és el següent: 
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COGNOMS, NOM 
 

G.M. Càrrec Concepte Règim 
Dedicació 

Percepcions 
anual 

David Bote Paz PSC Alcalde Retribució DE   100% 61.500,00€ 

Juan Carlos Jerez Antequera PSC 1r tinent Alc. Retribució DE   100% 55.350,00€ 

Sergi Morales Díaz ECP 2n tinent Alc. Retribució DE   100% 50.430,00€ 

Laura Seijo Elvira PSC 3a tinenta Alc. Retribució DE   100% 50.430,00€ 

Núria Moreno Romero PSC 4a tinenta Alc. Retribució DP     95% 45.513,07€ 

Miquel Àngel Vadell Torres PSC 5é tinent Alc. Retribució DE   100% 50.430,00€ 

Marisa Merchán Cienfuegos PSC 6a tinenta Alc. Retribució DE   100% 50.430,00€ 

Elizabet Ruíz Moreno PSC 7a tinenta Alc. Retribució DE   100% 50.430,00€ 

Anna Villarreal Pascual PSC 8a tinenta Alc. Retribució DE   100% 50.430,00€ 

Francesc Gomar Martín PSC Regidor delegat Assistencia  9.000,00€ 

Beatriz Delgado Castro PSC Regidora 
delegada 

Retribució DE   100% 45.510,00€ 

Daniel Hurtado Díaz PSC Regidor delegat Retribució DP     95% 41.072,77€ 

Maria José Pérez Carrasco PSC Regidora 
delegada 

Retribució DE    100% 45.510,00€ 

José Antonio Ricis Saavedra PSC Regidor delegat Retribució DE    100% 45.510,00€ 

Sarai Martínez Vega ECP Regidora 
delegada 

Retribució DP      95% 41.072,77€ 

Francesc Teixidó i Pont ERC Regidor portaveu Retribució DE    100% 43.050,00€ 

Cristina Sancho Rodríguez Cs Regidora 
portaveu 

Retribució DE    100% 43.050,00€ 

Alfons Canela Serrano JxM Regidor portaveu Retribució DP      95% 38.852,62€ 

Anna Salicrú i Maltas ERC Regidora Assistencia  9.000,00€ 

Joaquim Camprubí i Cabané ERC Regidor Assistencia  9.000,00€ 

Rosa Guanyabens i 
Casarramona 

ERC Regidora Assistencia  9.000,00€ 

Carles Porta i Torres ERC Regidor Assistencia  9.000,00€ 

Soraya El Farhi i Ali Afaki ERC Regidora Assistencia  9.000,00€ 

Ignasi Bernabeu i Villa  ERC Regidor Assistencia  9.000,00€ 

Teresa Navarro i Andreu ERC Regidora Assistencia  9.000,00€ 

Isabel Martínez Cid JxM Regidora Assistencia  9.000,00€ 

José Antonio Molero Bote Cs Regidor Assistencia  9.000,00€ 

      

898.571,23€ 

 

 
Aquestes retribucions són sense perjudici del reconeixement d’antiguitat del personal en 
situació de serveis especials amb plaça en altres administracions públiques, d’acord amb les 
previsions de l’article 87 de Llei 7/2007 (EBEP) i article 212 del Decret 214/1990. 

 
 

Onzè.-  Als efectes de poder canviar de tipologia de retribució o bé de passi a règim 
d’indemnització, es delega a l’Alcaldia la facultat de modificar les percepcions d’un membre 
de la Corporació, a sol·licitud d’un grup municipal, sempre i quan el canvi comporti adscriure’l 
a un dels tipus de retribucions o assignacions previstes en el present acord. La Junta de 
Portaveus serà informada d’aquests canvis. 
 
Dotzè.-  Els grups municipals degudament constituïts en el Consistori, d’acord amb l’art. 77.3 
de la LBRL i altra legislació concordant, tindran dret a percebre per despeses de 
funcionament una assignació fixa de 36.000 euros/any, més una quantitat producte de 
multiplicar un mòdul de 2.600 euros/any pel nombre dels seus components. Aquests imports 
es modificaran automàticament cada any d’acord amb la variació registrada en l’IPC. 
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D’acord amb la normativa d’aplicació i a la Llei de Transparència, els grups municipals 
hauran de justificar degudament la destinació de les despeses, d’acord amb el procediment 
que s’estableixi a les Bases d’Execució del pressupost. La informació sobre ingressos i 
despeses dels grups municipals serà publicitada al portal de Transparència de l’Ajuntament i 
serà objecte d’auditoria durant el mandat. 
  
 
Els regidors que durant el mandat abandonin el grup format per la candidatura per la qual es 
van presentar a les eleccions locals quedaran com a regidors no adscrits a cap grup polític 
municipal. Aquests regidors, de conformitat amb el que estableix l’article 50.7 de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, no percebran cap assignació com a grup, sens 
perjudici de les indemnitzacions per assistència que els puguin correspondre com a regidors.  
  
 
Tretzè.- Adquirir el compromís d’habilitar crèdit pressupostari adequat i suficient per atendre 
les despeses de referència.” 

 
 
 

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: 3,  corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (1). 

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES  

 

 

 

4   - MOCIÓ DE L'ALCALDIA SOBRE DETERMINACIÓ DEL NÚMERO, 

FUNCIONS I RETRIBUCIONS DEL PERSONAL EVENTUAL. 

 

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

Mobilitat, 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 l’adopció dels 
acords que configuraran l’organització municipal en aquest mandat. 
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Atès que l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local, en relació amb els articles 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, estableix que el 
nombre, característiques i retribucions del personal eventual són determinats pel Ple 
municipal, al començament de cada mandat corporatiu i que aquestes determinacions 
només podran ser modificades amb motiu dels pressupostos anuals. 
 
Atès que l'article 104 bis.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, estableix que els Ajuntaments de Municipis amb població superior a 75.000 i 
no superior a 500.000 habitants podran incloure en les seves plantilles llocs de treball de 
personal eventual per un nombre que no podrà excedir el nombre de regidors de la 
Corporació local, i essent la població de Mataró compresa entre 75.000 i 500.000 
habitants, de conformitat amb l'establert en l'article 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, el nombre de regidor és de 27. 
 
Atès que l’article 304.2 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, estableix que el nomenament i 
separació del personal eventual són lliures i correspon a l’Alcaldia, així com, que els 
mateixos cessen automàticament quan es produeix el cessament o l’expiració del mandat 
de l’autoritat per a la qual presta la funció de confiança o assessorament. 
 
Atès que l’article 304.3 del mateix text legal estableix que el nomenament del personal 
eventual, el règim de les seves retribucions i llur dedicació es publiqui al BOP, DOGC, i si 
s’escau en el Butlletí o Diari propi de la Corporació. 
 
Atès que l’article 12 del Decret Legislatiu  5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, disposa que es personal eventual el 
que, en virtut de nomenament i amb caràcter no permanent només realitza funcions 
expressament qualificades com de confiança i assessorament especial, essent retribuït 
amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats amb aquesta finalitat. 
 
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb els articles 304 al 306 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local a Catalunya, proposo al Ple Municipal l’adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Establir l’existència de personal eventual de confiança o d’assessorament 
especial d'aquest Ajuntament, que comprèn el número i la denominació que corresponen a 
llocs de treball de confiança i/o assessorament especial, segons es detalla a continuació: 
 
a) 1 lloc de treball d’Assessor/a d’Àmbit 
b) 2 llocs de treball de Coordinador/a de Polítiques Públiques. 
 
Segon.- Determinar les característiques i funcions d’aquests llocs de treball que es 
concreten per a cadascú d’ells en les següents: 
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A. Assessor/a d’àmbit. 
 
Personal eventual d'assessorament especial, de l’àmbit al qual l’adscrigui l’alcaldia en el 
decret de nomenament, tenint en compte la seva experiència i coneixement en l’àmbit 
concret. 
 
Les funcions del referit lloc de treball són d’assessorament i assistència a l’àmbit polític al 
que es trobi adscrit. Elaboració i/o estudi d’informes, estudis, la recerca de la informació 
necessària per a l’establiment de propostes d’actuació, el seguiment de les actuacions que 
es portin a terme en l’àmbit en el que estigui assignat i la resta de les tasques que li siguin 
encomanades per l’Alcalde i/o el Tinent d’Alcalde responsable de l’àmbit. 
 
La retribució d’aquest lloc de treball es determina en 40.000 € bruts anuals, d’acord amb 
les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels 
funcionaris pel període anual corresponent.  
 
 
B. Coordinador/a de polítiques públiques 
 
Personal eventual d'assessorament especial, de l’àmbit al qual l’adscrigui l’alcaldia en el 
decret del nomenament, tenint en compte la seva experiència i coneixement de l’àmbit 
concret. 
 
A més de les definides en l’assessor/a d’àmbit, és responsable de la coordinació i 
assessorament en matèria d’iniciatives, actuacions i programes relacionats amb l’acció de 
govern definida en el nomenament. 
 
Les retribucions d’aquests llocs de treball es determinen en 55.000 € bruts anuals, d’acord 
amb les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels 
funcionaris pel període anual corresponent.  
 
Tercer.- Modificar la relació de llocs de treball en l’apartat de personal eventual d’acord 
amb el punt segon. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el BOPB, en el DOGC, en compliment del que disposa 
l'article 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya. 
 
Cinquè.- Els efectes d’aquest acord seran del dia 9 juliol de 2019.” 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

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: 1,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans  

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES  
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5 - MOCIÓ D'ALCALDIA SOBRE NOMENAMENT DE 

REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES ENTITATS 

PÚBLIQUES O PRIVADES.  

 

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

Mobilitat, 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 l’adopció dels acords que 
configuraran l’organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l’article 38 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l’Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
i) Periodicitat de sessions del Ple. 
j) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
k) Nomenaments representants municipals en òrgans col.legiats que siguin de la 
competència del Ple. 
l) Coneixement de les resolucions de l’Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d’Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l’Alcalde estimi oportú conferir. 
 
En conseqüència 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, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Designar representants de l’Ajuntament de Mataró als senyors que es relacionen 
a continuació pels següents organismes i entitats: 

 
CONSORCI DEL PORT DE MATARÓ 

Nombre de representants: 4. Un d’ells serà el Vicepresident  

Núria Moreno Romero 
Fermín Manchado Zambudio  -Vicepresident 
Xavier Font i Mach 
Francesc Teixidó i Pont 
 
 
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 
 
Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui] 

Alcalde –David Bote Paz 
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CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 1 [Alcalde] 

Alcalde - David Bote Paz 

 

CONSORCI SANITARI DE MATARÓ 

Nombre de representants: 1  [Alcalde o persona en qui delegui] 

Alcalde - David Bote Paz 

 

CONSORCI  PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I CENTRE DE 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Nombre de representants: 1  

Miguel Àngel Vadell Torres. 

 

CONSORCI SANITARI DEL MARESME 
Nombre de representants: 3 . Correspon a l’ajuntament de Mataró la Vicepresidència. 

Alcalde - David Bote Paz 

Laura Seijo Elvira 

Elizabeth Ruiz Moreno 

 

CONSORCI LOCALRET 

Nombre de representants: 1 

Daniel Hurtado Diaz 

 

CONSORCI PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”  

Nombre de representants: 1  

Núria Moreno Romero 
Suplent: Sergi Morales Díaz 
 

 

CONSORCI GESTIÓ INTEGRAL AIGÜES  DE CATALUNYA 

Nombre de representants: 2 

Manuel Mas Estela 
Suplent: Francesc Xavier Gomar Martín 
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME 
 
Nombre de representants : President: David Bote Paz 
  
9 Vocals dels grups municipals:  

 
Alicia Romero Llano (PSC) 
Pilar González Agapito (PSC) 
Ana Caballero Torres (PSC) 
José Manuel López Gonzalez (PSC) 
Francesc Teixidó Pont (ERC-MES) 
Carles Porta Torres (ERC-MES) 
Sergi Morales Diaz (En Comú Podem Mataró) 
Dolors Guillen Mena (Junts per Mataró) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
 
 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIÓ COOPERADORS 

Nombre de representants:  President: – Sergi Morales Diaz- 
 
1 persona amb responsabilitat en el món de la promoció econòmica : Núria Moreno Romero 
1 persona amb responsabilitat en el món de l’urbanisme de Mataró : Miguel Àngel Vadell Torres 

 
1 vocal per grup municipal: 
 
Sergio López Juste (PSC) 
Carles Porta Torres (ERC-MES) 
Francesc Villà (En Comú Podem Mataró) 
Xavier Ausitó i Garcia (Junts per Mataró) 
Cristina Sancho Rodríguez (Cs) 
 
 

CONSORCI PARC MONTNEGRE - CORREDOR 

Nombre de representants: 1  

José Antonio Ricis Saavedra 
 
 

CONSORCI TRANSVERSAL XARXA ACTIVITATS CULTURALS 
 
Nombre de representants: 1  

Maria José Pérez Carrasco 

 

 

 



 30 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 16,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (12), 

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: 1,  corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans  

Abstencions: 8,  corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES  

 

 

 

6  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 4967/2019 

DE 19 DE JUNY, SOBRE EL NOMENAMENT DE TINENTS D'ALCALDE. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“Una vegada constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 
26 de maig de 2019 es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització municipal 
i, en particular, a la designació dels Tinents d'Alcalde. 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Base de Règim Local, en el seu article 21.2 
atribueix a l'Alcaldia el nomenament dels Tinents d'Alcalde, i en el seu article 23.3 expressa 
que aquest nomenament ha de recaure en membres de la Junta de Govern Local. 
 
L'article 46 del ROF determina que el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del 
nombre de membres de la Junta de Govern Local. 
 
En compliment d'aquests preceptes i en ús de les atribucions conferides per la legislació 
vigent,  RESOLC: 
 
Primer.-  Nomenar Tinents d'Alcalde per l'ordre que tot seguit es relaciona, els següents 
Regidors i Regidores: 
 
1r.   Tinent d'Alcalde - JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 
2n.  Tinent d'Alcalde - SERGIO MORALES DIAZ 
3r.   Tinent d'Alcalde - LAURA SEIJÓ ELVIRA 
4t.   Tinent d'Alcalde - NURIA MORENO ROMERO 
5è.  Tinent d'Alcalde - MIQUEL ANGEL VADELL TORRES 
6è.  Tinent d'Alcalde - MARIA LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS 
7è.  Tinent d'Alcalde - ELIZABET RUIZ MORENO 
8è.  Tinent d'Alcalde - ANNA VILLARREAL PASCUAL 
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Segon.-  Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, 
absència o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i 
essent responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les 
atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions. 
 
Tercer.-  Donar compte del present Decret al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri i particularment a tots els Regidors afectats pel seu contingut i publicar-lo en el BOP.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

7 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM 4975/2019, 

DE 19 DE JUNY, SOBRE CREACIÓ, COMPOSICIÓ I COMPETÈNCIES 

DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

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

Mobilitat, dóna compte del 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 l'adopció dels acords que 
configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
 
c) Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la competència 
del Ple. 
 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local, Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir. 
 
 
La Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, en els seus articles 20 i 23 
institueix com a òrgan municipal l'existència preceptiva en els municipis superiors a 5.000 
habitants, la Junta de Govern Local. Aquesta Junta estarà integrada per l'Alcalde i un nombre 
de regidors no superiors al terç del nombre legal dels que integren la Corporació, nomenats i 
separats lliurement per aquell, donant-ne compte al Ple. Correspon a la Junta de Govern 
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Local assistir a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions i adoptar els acords que, per 
delegació expressa de l'Alcalde o el Ple siguin de la seva competència. 
 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local,  
 
RESOLC: 
 
Primer.-   Constituir la Junta de Govern Local, Òrgan Col•legiat Municipal de caràcter 
resolutori, la qual quedarà integrada pels membres següents: 
 
- President : 
 
 L'Alcalde  - DAVID BOTE PAZ 
 
- Vocals :  
 
1r.   Tinent d'Alcalde - JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 
2n.  Tinent d'Alcalde - SERGIO MORALES DIAZ 
3r.   Tinent d'Alcalde - LAURA SEIJÓ ELVIRA 
4t.   Tinent d'Alcalde - NURIA MORENO ROMERO 
5è.  Tinent d'Alcalde - MIQUEL ANGEL VADELL TORRES 
6è.  Tinent d'Alcalde - MARIA LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS 
7è.  Tinent d'Alcalde - ELIZABET RUIZ MORENO 
8è.  Tinent d'Alcalde - ANNA VILLARREAL PASCUAL 
  
 
Segon.-  La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries quinzenalment, 
dilluns a les 14,00 hores. El President podrà suspendre la celebració de la sessió ordinària en 
la cadència esmentada per raó de períodes vacacionals o quan les circumstàncies ho 
aconsellin; tot això sense perjudici de les sessions extraordinàries que decideixi convocar. 
 
Tercer.-  La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la qual es donar assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions, ostentarà, per 
delegació, les competències següents: 
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
 
RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
 
 
URBANISME 
 
a)  Plans Parcials. Aprovació inicial. 
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b)  Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 

 
b)  Estudi de Detall. Aprovació inicial. 

 
d)  Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 

 
e)  Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 
Aprovació inicial. 

 
f)  Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 
compensació per concertació. Aprovació inicial. 

 
g)  Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
a) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
 
A partir de 1.000.000 euros  de valor estimat pels contractes d’obres i,  de  250.000 euros de 
valor estimat del contracte per la resta de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d’execució, i en tot cas fins a 6 milions 
d’euros (excepte pels contractes privats que en tot cas serà fins a 3.000.000 de euros de 
pressupost amb IVA inclòs) i amb una durada no superior a quatre anys , incloses les 
eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada 
 
b)  Modificacions de contractes no previstes en els plecs  
 
 
 
PATRIMONI 
 
Adquisició i alienació de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor o 
import, en els termes establerts a l’article 100.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
sigui com a mínim de 30.000 euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
ni l’import de 3.000.000 euros.   
 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a)  Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de 
l'Alcalde. 
 
b)  nterposició de recursos contra resolucions judicials. 
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c)  Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 
Quart.-  Els acords adoptats per la Junta de Govern Local en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència 
els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran 
resoltes per la mateixa Junta de Govern Local.   
 
 
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 a aquesta Junta de Govern Local per Resolució de 
l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019, proposo el següent acord:". 
 
 
Cinquè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

8  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 4949/2019 

DE 18 DE JUNY,  SOBRE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES A 

REGIDORS DELEGATS. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del 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 l'adopció dels acords que 
configuraran l'organització municipal en aquest mandat, per a la qual cosa l'article 38 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) 
estableix que en el termini dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de la Corporació, 
l'Alcalde convocarà una o vàries sessions del Ple per resoldre sobre els següents punts: 
 
a) Periodicitat de sessions del Ple. 
 
b) Creació i composició de les Comissions Informatives permanents. 
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c) Nomenaments representants municipals en òrgans col•legiats que siguin de la 
competència del Ple. 

 
d) Coneixement de les resolucions de l'Alcalde en matèria de nomenaments dels Tinents 
d'Alcalde, membres de la Junta de Govern Local,  Presidents de les Comissions Informatives i 
delegacions que l'Alcalde estimi oportú conferir. 

 
 

L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a 
comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i 
podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de 
Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
 
En virtut de les atribucions que m'atorga l'article 23 de la Llei de Bases de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
 
Primer.-  Efectuar a favor dels Regidors Delegats que a continuació es relacionen delegació 
genèrica d'atribucions de gestió i resolució dels assumptes relatius a les seves respectives 
competències: 

 

 
Regidors/es -
Delegacions/Denominació 

Competències vinculades  
a les actuals Àrees 
 

Juan Carlos Jerez Antequera 
 
 
Administració, Bon Govern i 
Mobilitat. 

De l’Àrea de Serveis Centrals: 

Secretaria General, Arxiu, Intervenció, 
Gestió Econòmica, Ingressos; 
Tresoreria; Compres i Contractació, 
Recursos Humans i Prevenció de 
Riscos, Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions; Qualitat, 
Processos; Atenció Ciutadana. 

De Presidència – Servei d’Estratègia i 
Governança 

Bon Govern i transparència. 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Mobilitat Sostenible 
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Núria Moreno Romero 
 
Promoció de Ciutat 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Promoció de Ciutat, Comerç; Fires, 
Mercats,  Promoció Internacional; 
Agermanaments 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Llicències. 

 

Miguel Àngel Vadell Torres 
 
Urbanisme, Educació i 
Formació Professional. 

De l’Àrea de Desenvolupament Econòmic 
i Territori: 

Urbanisme i Patrimoni. 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Educació, Formació Professional i 
Universitat. 

Elizabeth Ruiz Moreno 
 
Géstió Espai Públic i Gent Gran 
Activa. 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Equipaments Municipals: Projectes i 
obres de millora, manteniment i 
conservació. 

 

De Presidència: Servei d’Estratègia i 
Governança 

Polítiques d’innovació i coordinació 
dels Comitès de Direcció  (a 
Presidència) 

 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Gent Gran Activa 
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Sergi Morales Díaz 
 
Ocupació i Empresa. 

De l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic i Territori: 

Polítiques ocupació, Suport 
emprenedoria i creació d’empreses. 
Indústria, Empresa i Polígons 
Industrials (Mataró Activa) 

Economia Social i Solidària 

 

Laura Seijó Elvira 
 
Benestar Social i Promoció 
 de la Salut 

 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Benestar Social, Promoció de la Salut, 
Sanitat i Consum 

Cooperació i Desenvolupament. 

Maria Luisa Merchan Cienfuegos 
 
Igualtat, Feminisme i LGTBI i 
Participació. 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Relacions amb la ciutadania:Entitats i 
Equipaments de Proximitat.  

Diversitat Ciutadana I Igualtat: 
Polítiques de Gènere, feminisme i LGTBI  

Ciutadania, Mediació i Convivència 

De Presidència – Servei d’Estratègia i 
Governança 

Participació: Òrgans de Participació i 
processos participatius 

Francisco Javier Gomar Martín 
 
Transició Energètica, 
Sostenibilitat, Espai Públic i 
Serveis de Ciutat 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Sostenibilitat i Transició Energètica. 

Espai Públic i Serveis de Ciutat: 
Projectes i obres de millora, 
manteniment i conservació de l’espai 
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públic i Serveis de Ciutat 

Beatriz Delgado Castro 
 
Esports 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Esports 

 

Anna Villareal Pascual 
 
Seguretat Pública 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Seguretat Pública: Policia Local, 
Protecció Civil;  

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Protecció de la Salut 

María José Pérez Carrasco 
 
Cultura 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Cultura 

 

Daniel Hurtado Diaz 
 
Joventut i Ciutat Intel·ligent 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Joventut i Emancipació Juvenil 

De Presidència – Servei d’Estratègia i 
Governança 

Ciutat Intel·ligent (regidor adjunt) 

José Antonio Ricis Saavedra 
 

Verd Urbà 

De l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic  

Verd Urbà 

Sarai Martínez Vega 
 
Habitatge 

De l’Àrea Drets Socials i Serveis a les 
Persones: 

Habitatge 
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Segon.-  Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica 
les matèries compreses a la Delegació. Els límits de l'abast genèric de la delegació seran els 
següents: 

 
 
a)  Competències del Ple 
 
b)  Competències indelegables de l'Alcalde: 
 

• Convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern 
Local, decidint els empats amb el vot de qualitat. 

 
• Concertacions d'operacions de crèdit. 
 
• Comandament superior de tot el personal. 
 
• Separació del servei dels funcionaris. 
 
• Acomiadament del personal laboral. 
 
• Dictar Bans. 
 
• Iniciativa per a la proposta al Ple de la declaració de lesivitat  en 

matèries de competència de l'Alcalde. 
 
• Adoptar mesures urgents en casos de catàstrofe. 

 
 
 
 
c)  Competències delegades a la Junta de Govern Local.  
 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
a) Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 

 
 
RECURSOS HUMANS 
 
a) Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 

 
 
 
URBANISME 
 
a)  Plans Parcials. Aprovació inicial. 
 
b)  Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 
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c)  Estudi de Detall. Aprovació inicial. 
 
d)  Projectes d'urbanització i complementaris.  Aprovació inicial. 
 
e)  Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de 

Cooperació. Aprovació inicial. 
 
f)  Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de 

compensació bàsica i compensació per concertació. Aprovació inicial. 
 
g)  Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 
 
 
 
CONTRACTACIÓ 
 
b) Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions 

dels contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector 
Púbic, en les quanties següents: 

 
A partir de 1.000.000 euros  de valor estimat pels contractes d’obres i,  de  
250.000 euros de valor estimat del contracte per la resta de contractes, fins el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost, segons la quantia indicada a les 
Bases d’execució, i en tot cas fins a 6 milions d’euros (excepte pels contractes 
privats que en tot cas serà fins a 3.000.000 de euros de pressupost amb IVA 
inclòs) i amb una durada no superior a quatre anys , incloses les eventuals 
pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi 
ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer 
exercici, ni la quantia assenyalada 

 
b)  Modificacions de contractes no previstes en els plecs  
 
 
 
PATRIMONI 
 
Adquisició i alienació de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor o 
import, en els termes establerts a l’article 100.1 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, sigui com a mínim de 30.000 euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni l’import de 3.000.000 euros.   

 
 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
a) Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de 
l'Alcalde. 
 
b) Interposició de recursos contra resolucions judicials. 
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c) Assabentat i acatament de resolucions judicials.  
 
 

Tercer.-   Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, potestat 
sancionadora inclosa. 
 
Quart.-  Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa. 
 
Cinquè.-  Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per 
si de l'òrgan delegant. 
 
Sisè.-  Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència 
els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran 
resoltes pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació 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 Resolució de l'Alcaldia de data 18 de juny de 
2019, RESOLC:" 
 
 
Setè.-  La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals, 
dels pagaments a justificar, la tramitación pressupostària de factures, així com l'ordenació de 
tots els pagaments derivats de compromisos de despesa legalment adquirits es delega en la 
regidoria delegada d’Administració, Bon Govern i Mobilitat.  
  
 
Vuitè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres i ocupació de via pública per 
a guals correspondrà a la regidoria delegada d’Administració, Bon Govern i Mobilitat. 
 
 
Novè.-  La competència general per a concedir llicències d'obres per a la realització de rases 
o canalitzacions a la via pública correspondrà a la regidoria delegada de Transició Energètica, 
Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat.  
  
 
Desè.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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9  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 5304/2019 

DE 3 DE JULIOL,  DE REVOCAR TEMPORALMENT LA DELEGACIÓ DE 

COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA.  

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“Per Decret 4949/2019 de 18 de juny, vaig delegar la competència d’aquesta Alcaldia en 
matèria de Seguretat Pública a la regidora Anna Villarreal Pascual.  
 
Tanmateix la Sra. Anna Villarreal Pascual ha comunicat a aquest Ajuntament la baixa per 
maternitat, per la qual cosa no podrà continuar exercint la delegació de competències que 
aquesta Alcaldia li va encomanar per Decret 4949/2019 de 18 de juny.  
 
L'article 43.3 del ROF estableix que l'Alcalde pot delegar l'exercici de determinades 
atribucions en els Tinents d'Alcalde, sens perjudici de les delegacions especials que per a 
comeses específiques pugui realitzar a favor de qualsevol Regidor. 
 
Les delegacions genèriques es referiran a una o vàries àrees o matèries determinades, i 
podran comprendre tant la facultat de dirigir el servei corresponent com la de gestionar-los en 
general, inclosa la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers. 
Aquestes delegacions genèriques són les que a l'organització interna de l'Ajuntament de 
Mataró corresponen als Regidors Delegats. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Revocar temporalment les delegacions de competències conferides a la Sra. Anna 
Villarreal Pascual en el Decret 4949/2019 de 18 de juny. 
 
Segon.-  Delegar en el regidor Sr. Juan Carlos Jerez Antequera les competències en matèria 
de Seguretat Pública que comprén l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic. Seguretat Pública: 
Policia Local, Protecció Civil; i l’Àrea Drets Socials i Serveis a les Persones: Protecció de la 
Salut de l’Ajuntament de Mataró, fins que es reincorpori la regidora Anna Villarreal Pascual. 
 
Tercer.-  Els acords adoptats pel Regidor-Delegat en relació a les matèries delegades tindran 
el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència original, 
gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència els 
recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran resoltes 
pel mateix regidor delegat.   
 
Els acords adoptats per delegació 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 Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 
2019,  RESOLC:" 
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Quart.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 
que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general 
coneixement.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

10  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM.5428/2019 

DE 5 DE JULIOL, REGIDORIES PER L'IMPULS DE COMESES 

ESPECÍFIQUES. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“És voluntat del govern municipal impulsar actuacions prioritàries i/o corresponents a prioritats 
del govern, és en aquest sentit que una vegada assignades les competències més generals, 
proposa impulsar.  
 
El Decret 4949/2019 de 18 de juny, establia les delegacions de competències efectuades a 
favor dels regidors delegats; una de les novetats plantejades al citat decret era la creació 
d’una regidoria adjunta Impuls de la Ciutat Intel·ligent .  
 
L’article 23.4 de la LRBRL estableix que l’Alcalde pot realitzar a regidors/es, encara que no 
pertanyin a la Junta de Govern, delegacions especials per a comeses específiques. 
Aquestes regidories delegades amb comeses específiques es podran crear per desenvolupar 
les finalitats següents: 
 
 
- En relació a un projecte o assumpte determinat. 
- En relació a un servei determinat. 
- En relació a un districte o barri. 
 
 
Per poder donar resposta a comeses específiques (art. 45 del ROM), l’Alcalde determinarà, 
una vegada definides les Prioritats de Govern per al Pla de Mandat, delegacions especifiques 
en qualsevol dels Regidors i les Regidores per a la direcció i gestió d’assumptes determinats 
vinculats als àmbits polítics que es considerin prioritaris. En aquest cas, aquestes regidories 
no tindran facultats resolutòries, les quals correspondran als Tinents d’Alcalde presidents dels 
àmbits de coordinació política definits a punt segon del present decret. Les facultats 
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delegades abastaran la direcció interna i la gestió dels assumptes corresponents. En cap cas 
aquestes delegacions no podran contenir la facultat d’emetre actes administratius que afectin 
a tercers. 
 
 
En virtut de les facultats que m’atorga l’article 21 i 23 de la Llei Reguladora de les Bases 
del Règim Local, HE RESOLT: 
 
Primer.- Impulsar els projectes o prioritats del govern mitjançant les delegacions per 
comeses específiques que s’enumeren a continuació : 
 

Delegació comeses específiques  Regidor/a Delegat  

Impuls del Pla Integral de Rocafonda  Juan Carlos Jerez Antequera 

Impuls del Pla Integral de Cerdanyola  Beatriz Delgado Castro 

Benestar Animal  Elizabeth Ruiz Moreno  

Pla d’Impuls del Centre.. Núria Moreno Romero  

Impuls Projecte Mar en Valor  Núria Moreno Romero 

 
 
Segon.- Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària. 
 
Tercer.-  Notificar aquesta resolució als titulars de les noves delegacions per comeses 
específiques.” 

 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

11  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 5433/2019 

DE 5 DE JULIOL,  D’ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES DEL GOVERN 

MUNICIPAL  

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En ens darrers dies, una vegada constituït la Corporació el passat dia 15 de juny,  l’Alcalde 
ha dictat uns primers acords per a configurar el govern municipal: 
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Decret 4949/2019 de 18 de juny, delegacions de competències efectuades a favor dels 
regidors delegats. 
 
Decret 5428/2019 de 5 de juliol, de delegació de competències per a l’impuls de comeses 
específiques. 
 
Decret 4967/2019 de 19 de juny,  que nomenen tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró, 
per ordre de substitució de l’Alcaldia, els regidors i les regidores següents: 
 
Regidors i Regidores: 

1r. Tinent d'Alcalde - JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA 

2n. Tinent d'Alcalde – SERGI MORALES DÍAZ 

3r. Tinent d'Alcalde - LAURA SEIJO ELVIRA 

4t. Tinent d'Alcalde - NÚRIA MORENO ROMERO 

5è. Tinent d'Alcalde - MIQUEL ANGEL VADELL TORRES 

6è. Tinent d'Alcalde - MARISA MERCHÁN CIENFUEGOS 

7è. Tinent d'Alcalde - ELIZABET RUIZ MORENO 

8è. Tinent d'Alcalde - ANNA VILLARREAL PASCUAL 

 
Els Tinents d'Alcalde, pel seu ordre, substituiran l'Alcalde en els casos de vacant, absència o 
malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives i essent 
responsables dels actes de govern dictats durant la substitució. També exerciran les 
atribucions que l'Alcaldia els confereixi, mitjançant les oportunes resolucions. 

El present decret te un triple objectiu: 
- Definir l’organització política del govern municipal adequada a les finalitats que vol assolir el 

govern. 

- Definir l’estructura de l’Ajuntament basada en les prioritats de govern. 

- Concretar en base a aquesta organització la delegació de competències de l’Alcalde en els 

regidors i les regidores delegades. 

 
L’acord de Govern, “Un futur per a Mataró”, assenyala, entre d’altres, una sèrie de 
valors/compromisos: 
 

- Un govern fort que permetrà treballar per Mataró amb estabilitat i projecció de futur. 

- Un govern transparent que fomentarà la participació ciutadana i augmentarà, encara 

més, el compromís ètic amb la ciutadania. 

- Un govern obert i dialogant que cercarà el màxim consens polític i social en la 

governança de Mataró. 
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La proposta que s’articula en el present decret pretén: 
 

 Reforçar el perfil polític del govern. Un govern que vol definir les prioritats i els objectius 

fent que la màquina (l’administració) s’encarregui de planificar, d’executar i donar compliment 

a la voluntat de la ciutadania concretada en el Pla de mandat i els diferents plans d’acció. 

 Ser un govern flexible i amb capacitatd’adaptar-se a les noves necessitats. 

 Ser un govern amb capacitat de diàlegi d’entesa política i social. 

 Treballar amb una clara orientació estratègica i que farà del retiment de comptes una 

manera de fer. 

 Atendre els temes del dia a dia sense perdre aquesta visió estratègica. 

 Donar resposta als nous reptes que te la ciutat, adequant l’organització a aquests reptes i 

a les necessitats de la ciutadania i no al revés.  

 
Aquest nou model que vol posar en valor el lideratge polític del govern municipal establint 
d’una manera clara quins són els àmbits i les prioritats polítiques del govern que han de guiar 
i dirigir l’acció de l’Ajuntament, es fa necessari, com a novetat, l’aprovació de l’organització 
política, basades no tant en unitats organitzatives, sinó en gran àmbits considerats prioritaris 
políticament.  
 
En virtut de les atribucions que em confereixen els articles 53 i 56 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 (TRLMC), i del que disposen els articles 43 a 46 i 114 a 118 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/86, de 28 de novembre (ROF), 

 
DISPOSO: 
 

 
PRIMER-  ESTRUCTURA DE L’ORGANITZACIÓ POLÍTICA. 
 
Per assolir els objectius plantejats a la part introductòria del present Decret, l’organització del 
govern s’estructura en 3 àmbits de coordinació política que es corresponen amb les tres 
comissions informatives que es crearan:  
 
 
 
 
 
Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró. 

Comissió Informativa de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró. 
President:  Juan Carlos Jerez Antequera  
Vicepresidenta:  Marisa Merchán Cienfuegos 

 
 

Àmbit de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania. 
Comissió Informativa de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania. 

President:  Miguel Ángel Vadell Torres 
Vicepresidenta:  Laura Seijó Elvira 
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Àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic. 

Comissió Informativa de Desenvolupament Urbà i Econòmic. 
Presidenta:  Núria Moreno Romero 
Vicepresident:   Sergi Morales Díaz 
 
 
 
SEGON-  ESTRUCTURA DEL GOVERN MUNICIPAL.  
 
En base a aquests 3 àmbits estructuren 9 subàmbits o eixos estratègics, corresponents a 
grans prioritats de govern i que connecten amb l’estructura administrativa: 
 
 

• ÀMBITS – PRESIDÈNCIA BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA MATARÓ o 
REPTES MATARÓ. 

1. Presidència i Estratègia Mataró 
2. Administració i Bon Govern. 

 
• ÀMBITS – QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
3. Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic. 
4. Seguretat, Civisme i Convivència. 
5. Acció Comunitària. 
6. Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats. 

 
• ÀMBITS– DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
7. Planificació Territorial 
8. Promoció de Ciutat i Comerç 
9. Ocupació i Empresa (Mataró Activa) 

 
 
Serà en base a aquesta estructura política  (ÀMBITS i SUBAMBITS) que es governarà el 
conjunt de l’actuació municipal. 
 
Aquestes àmbits tindran com a referent un responsable polític: 
 

AMBIT Tinent d’Alcalde responsable 

PRESIDÈNCIA BONA GOVERNANÇA I 
ESTRATÈGIA MATARÓ 

Juan Carlos Jerez 

 Presidència i Estratègia Mataró  Ho mantè l’Alcalde 

 Administració i Bon Govern   Juan Carlos Jerez 
 

QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA 
CIUTADANIA 

Miguel Àngel Vadell 

 Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai 
Públic. 

 Elisabeth Ruiz 

 Seguretat, Civisme i Convivència.  Anna Villareal 

 Acció Comunitària.  Marisa Merchan 

 Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats  Laura Seijó 
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DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC Nuria Moreno 

 Planificació Territorial  Miguel Àngel Vadell 

 Promoció de Ciutat i Comerç  Núria Moreno 

 Ocupació i Empresa (Mataró Activa)  Sergi Morales 

 
 
El govern també disposarà de Regidories que articularan àmbits específics de gestió. 
 
Els Àmbits es configuren com a element estructural de primer nivell i traslladen les directrius 
polítiques a la estructura de gestió. Els Tinents d’Alcalde responsables d’àmbits hauran de 
garantir la coordinació entre les diferents delegacions i unitats vinculades als seus àmbits de 
responsabilitat. 
 
Sota aquests tres grans àmbits i prioritats s’integra tota la estructura organitzativa municipal, 
que a l’actualitat es configura en els següents nivells: 
 
> Àrea 
> Direcció de Serveis. 
> Servei. (unitat mínima comú a tots els àmbits). 
> Secció. 
> Unitat: tècnica, administrativa o operativa 
> Altres nivells organitzatius 
 
L’organització administrativa actual és l’establerta al Decret 9685/2017 de 3 de novembre de 
modificació de l’organigrama municipal.  
 
 
 
TERCER.- ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES ESTRATÈGICS 
 
L`àmbit de Presidència, bona governança i reptes estratègics s’estructura en delegacions 
funcionals i en delegacions basades en prioritats de ciutat, sent el darrer titular l’Alcalde. 
 
 
Els reptes que tenim fa necessari trobar nous mecanismes de coordinació – direcció de les 
polítiques públiques que posin en valor la resolució del repte i no les limitacions derivades de 
l’organització administrativa. Davant d’això s’articularan mecanismes de coordinació 
dependents de l’àmbit de bona governança i reptes estratègics. 
 
Atenent el caràcter transversal d’algunes polítiques el govern també disposarà de Regidories 
àdhuc per l’impuls, el seguiment i l’avaluació d’àmbits específics de gestió que respondran a 
prioritats de govern. 
 
I. PRESIDÈNCIA i REPTES ESTRATÈGICS 
 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit: L’alcalde, David Bote Paz. 

Regidor Delegat Bon Govern i Juan Carlos Jerez Antequera 
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Transparència 

Regidor Delegat  Participació: 
Òrgans de Participació i processos 
participatius 

Marisa Merchán Cienfuegos 

Regidora Delegada de Polítiques 
d’innovació i coordinació dels 
Comitès de Direcció 

Elizabeth Ruiz Moreno 

Regidors/es delegats adjunts o de 
projecte en l’àmbit dels reptes de 
ciutat i projectes essencials: 

 

Regidor Adjunt de Ciutat Intel·ligent Daniel Hurtado Díaz 
  
Impuls del Pla  Integral de Rocafonda Juan Carlos Jerez Antequera 
Impuls del Pla Integral de Cerdanyola Beatriz Delgado Castro 
Pla d’Impuls del Centre. Núria Moreno Romero. 
Impuls Projecte Mar en Valor Núria Moreno Romero. 

 
Competències:  
 

 Representació, protocol i reconeixements.  
 Relacions institucionals. I Relacions internacionals.  
 Comunicació corporativa i relació amb els mitjans de comunicació. 
 Premsa. 
 Gabinet Alcaldia. 
 Imatge corporativa.  
 Pla de Mandat i plans estratègics i sectorials. 
 Coordinació de Comitès directors i grups de treball ad hoc. 
 Secretaria general: actes de sessions. Registre general. Eleccions i cens. Padró. 

Arxiu administratiu. 
 Secretaria d’Alcaldia,  
 Bon govern i polítiques d’innovació  
 Catàleg i cartes de Servei. Avaluació de polítiques públiques. 
 Transparència i retiment de comptes. 
 Intel·ligència institucional: observatori i governança de les dades. 
 Defensor Ciutadania.  
 Òrgans de participació i processos participatius. 
 Coordinació del Govern 
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II. ADMINISTRACIÓ GENERAL. 
 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Juan Carlos Jerez Antequera 

Secretaria General, Arxiu, 
Intervenció, Gestió Econòmica, 
Ingressos, Tresoreria; Compres i 
Contractació, Recursos Humans i 
Prevenció de Riscos, Sistemes 
d’Informació i Telecomunicacions; 
Qualitat, Processos; Atenció 
Ciutadana.  

Juan Carlos Jerez 

  
Competències:  
 

 Gestió de la hisenda municipal.  
 Intervenció. 
 Arxiu. 
 Gestió, inspecció i recaptació tributària.  
 Pressupostos municipals. Oficina del pressupost.  
 Ingressos: Impostos, taxes, contribucions especials i preus públics. Padrons fiscals.  
 Tresoreria. 
 Patrimoni municipal.  
 Contractació i compres.  
 Assessoria Jurídica  
 Responsabilitat patrimonial.  
 Responsabilitat patrimonial. Reclamació de danys al municipi.  
 Sistemes d’informació i comunicació.  
 Administració electrònica.  
 Atenció i Informació a la Ciutadania 
 OMIC - Oficina Municipal del Consumidor. 
 Desenvolupament dels sistemes i innovació.  
 Coordinació i gestió de la seguretat i protecció de dades.  
 Procediments sancionadors.  
 Gestió dels recursos humans i organització: Relacions laborals i negociació;  
 Gestió administrativa i relacions laborals; Planificació i desenvolupament de recursos 

humans. 
 Innovació, qualitat i processos. 

 
 
QUART.-  ÀMBIT DE QUALITAT URBANA I BENESTAR de la CIUTADANIA.  
 
 
I. Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic. 
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Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Elizabeth Ruiz 

  
 

Regidor/a Delegat Equipaments 
Municipals. 

Elizabeth Ruíz Moreno 

Regidor/a Delegat de Transició 
ecològica;Sostenibilitat, Espai Públic 
iServeis de Ciutat 

Francisco Javier Gomar Martín 

Regidor/a Delegat  Verd Urbà José Antonio Ricis Saavedra 

Regidor/a Delegat/da de Mobilitat 
Sostenible 

Juan Carlos Jerez Antequera 

 
 
Competències: 
 

Espai Públic 
 Projectes i obres de millora infraestructures i espai públic. 
 Manteniment, conservació de l’espai públic. 
 Enllumenat i  xarxa semafòrica. 
 Recollida i tractament de residus 
 Neteja espai públic. 
 Serveis de Ciutat: Subministrament d’aigua, energia i tub verd; Serveis Funeraris. 
 Brigada municipal manteniment.  

 
 

Verd Urbà 
 Parcs i jardins. Conservació i vigilància de zones verdes.  

 
Equipaments Municipals: 

 Equipaments Municipals: Projectes i obres de millora equipaments i edificis 
municipals; Manteniment i conservació dels equipaments. 

 Redacció de projectes i contractes de serveis de consultories.  
 Construcció d’edificis municipals. Contractes d’obres.  
 Serveis Tècnics.  

 
 
 

Mobilitat 
 Mobilitat sostenible: pla mobilitat,  estacionaments, gestió zona blava i aparcaments 

soterrats; xarxa semafòrica. Ocupació de la via pública. 
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 Transport públic:  Planificació de la xarxa de transport i comunicacions. Polítiques de 
foment del transport públic col·lectiu de passatgers. 

 Xarxes de bicicletes. 
 Ocupació de la via pública. 

 
 

Pla accessibilitat 
 
Regulació d'activitats que afectin a l'espai públic  

 Oficina d’inspeccions municipals.  
 Compliment d’ordenances i inspeccions.  

 
 

Transició ecològica i sostenibilitat: 
 Lluita contra el canvi climàtic.  
 Seguiment del Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC).  
 Control de la qualitat ambiental.  
 Prevenció i control ambiental de les activitats.  
 Contaminació de l’aire: sonora, odorífera, lumínica, per pols o química.  
 Foment de la prevenció i de la recollida selectiva de residus municipals.  
 Desenvolupament de les infraestructures de l’aigua, de l’aire i dels residus.  
 Control de la incidència i de la disciplina ambiental.  
 Impuls de la implantació de l’eficiència energètica i d’energies renovables.  
 Foment de la biodiversitat  
 Espai Agrari de les Cinc Sènies  
 Gestió del espais naturals, litorals i de la zona forestal. 
 Conservació i recuperació de l’àrea marina protegida de la pradera de posidònia de 

Mataró.  
 Foment de l’educació per a la sostenibilitat i de les bones pràctiques.  
 Promoure el coneixement del territori i dels seus valors naturals.  
 Promoure el voluntariat ambiental.  
 Seguiment dels plans, estudis i declaracions d’impacte ambiental en l’aspecte 

d’eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat. 

 
 
II. SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 
 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Anna Villareal 

  
 

Regidor/a Delegat/da  Policia Local, 
Protecció Civil; Salut (protecció de la 
Salut) 

Anna Villareal Pascual 

Regidor/a Delegat/da de Ciutadania, Marisa Merchán Cienfuegos 



 53 

Mediació i Convivència 

Regidors/es delegats adjunts o de 
projecte en l’àmbit dels reptes de 
ciutat i projectes essencials: 

 

Benestar Animal Elizabeth Ruiz Moreno 

 
 
Competències: 

 
  Seguretat pública 

 Desenvolupament de polítiques de seguretat local.  
 Seguretat ciutadana: prefectura de la policia local. 
 Transit: ordenació, vigilància i regulació; la circulació, la seguretat vial i 

l’estacionament. Sancionadors. 
 Coordinació amb cossos de seguretat i emergència.  

 
Protecció civil 
 
 

Convivència i civisme.  
 
Mediació i Relació amb la comunitat. 
 
 

Protecció de la Salut:  
 vigilància  
 control sanitari. 

 
Tinença responsable i benestar animal. 

 
Procediment sancionador en matèries: convivència i civisme, activitats industrials, comercials 
i d’espectacles. 

 
 
III. Acció Comunitària. 
 
L’orientació comunitària en gran part de les polítiques públiques enfocades a la ciutadania, te 

per a objectiu enfortir la comunitat, millorar les condicions de vida i augmentar la inclusió / 

cohesió social. 

 

Trencar amb l’individualisme i evitar que les persones més vulnerables es vegin abocades a 

l’aïllament requereix orientar les polítiques a enfortir el teixit social i comunitari, fomentar el 

diàleg i l’esperit crític i compromès. Potenciar la vida als barris i establir més i millors 

mecanismes de socialització, aprofitant l’esport i la cultura com dos àmbits molt potents per 

aconseguir-ho. 
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Facilitar eines a la ciutadania per incrementar el sentir de pertinença , per a poder-se 

desenvolupar formant part d’espais, d’entitats, d’àmbits de relació diversos, participant 

activament en activitats físiques i esportives, en pràctiques i espais culturals;... La cultura i 

l’esport també com a procés i no només com a producte; com a espais de confluència 

d’actors diversos des dels quals construir cohesió social.   

 
 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Marisa Merchan 

  
 

Regidor/a Delegat/da Joventut i 
Emancipació juvenil 

Daniel Hurtado Díaz 

Regidor/a Delegat/da Cultura Ma. José Pérez Carrasco 

Regidor/a Delegat/da Esports Beatriz Delgado Castro 

Regidor/a Delegat/da Relacions amb 
la  Ciutadania: Entitats i Equipaments 
de Proximitat 

Marisa Merchán Cienfuegos 

Regidor/a Delegat/da de Gent Gran 
Activa 

Elizabeth Ruíz Moreno 

 
Competències: 
 

Joventut i Emancipació juvenil. 
 Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos al catàleg. 
 Activitats infantils i juvenils. 
 Programació de la música juvenil. 
 Gestió d’espais. 
 Participar en la programació, realització, seguiment i gestió en els Programes 

d'habitatge jove. 
 Programació, gestió i seguiment de les activitats i serveis inclosos a l’Oficina Jove 

d’emancipació.  
 Col·laboració i suport a entitats que actuen en l’àmbit de la infància i la Joventut.  

 
Solidaritat, Cooperació i agermanaments. 
 
 
Relacions Ciutadanes: 

 Equipaments. 
 Moviment associatiu i promoció de l’associacionisme.  
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 Registre d’entitats.  
 Equipaments de proximitat 
 Xarxes d’equipaments. 
 Promoció del voluntariat 

 
 

Cultura 
 Promoció i difusió de la cultura.  
 Col·laboració i suport a les entitats culturals. 
 Programació del cicle festiu.  
 Exposicions i promoció de les arts plàstiques i visuals.  
 Museu i programació museística. 
 Biblioteques. 
 Promoció de patrimoni cultural i històric.  
 Arxiu documental, d’imatges, audiovisual i bibliogràfic.  
 Recerca històrica.  
 Coordinació Centre Normalització Lingüística de Mataró. 
 Promoció i Divulgació del patrimoni cultural, històric i mediambiental de la ciutat. 

Museu de Mataró i programació museística. 
 

Esports:  
 Promoció de l’esport i l’activitat físic esportiva.  
 Col·laboració i suport a entitats esportives. 
 Organització i/o Programació d’activitats i serveis esportius.  
 Jocs esportius escolars i altres activitats esportives extraescolars. 
 Equipaments esportius. 
 Servei de Piscina Municipal: serveis de natació, cursos, abonaments. 
 Gestió d’instal·lacions i seguiment de projectes i obres en l’àmbit. 
 Control, seguiment i inspecció de concessions i gestions interessades  i altres 

fórmules de gestió sobres instal·lacions esportives de titularitat municipal i l’aplicació dels 
plecs de condicions que regulen els corresponents contractes. 
 

Gent Gran Activa: 
 Envelliment Actiu. 
 Equipaments de Gent Gran. 
 Memòria històrica. 

 
 
 
IV. Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats 
 
Garantir el benestar personal i col·lectiu a totes les persones independentment de la seva 
situació social o capacitats. Alhora garantir les eines necessàries per potenciar els recursos 
personals i la detecció de talents per tal que puguin desenvolupar el seu projecte de vida. 

 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Laura Seijó Elvira 
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Regidor/a Delegat/da Benestar Social 
i Promoció de la Salut 

Laura Seijó Elvira 

Regidor/a Delegat/a de Sanitat i 
Consum 

Laura Seijó Elvira 

Regidor/a Delegada de Cooperació i 
Desenvolupament 

Laura Seijó Elviar 

RegidoraPromoció i Polítiques 
d’Habitatge 

Sarai Martínez Vega 

Regidor/a d’Educació, Formació 
Professional i Universitat 

Miguel Ángel Vadell Torres 

Regidor/a Diversitat Ciutadana i 
Igualtat: Polítiques de gènere, 
feminismes i LGTBI 

Marisa Merchán Cienfuegos 

 
Competències: 
 

Diversitat ciutadana i Igualtat: polítiques de gènere, feminisme i LGTBI+ 
 Participació i suport associacionisme 
 Sensibilització i visibilització. 
 Formació en Igualtat i ciutadania 

 
Protecció del consumidor.  

 Junta Arbitral de Consum 
 Consum responsable 

 
Sanitat.  

 
Promoció de la Salut:  

 Promoció de la Salut en el conjunt de la població de Mataró. 
 drogodependències, ViH, Afectivitat i sexualitat;  
 Estratègia NAOS (Nutrició Activitat Física i Prevenció de l’obesitat). 

 
Promoció i polítiques d’Habitatge:  

 Pla d’habitatge (desenvolupament i actualització del pla) 
 informació i assessorament;   
 facilitar l’accés i prevenir la pèrdua. 
 Parc d’habitatges: conservació i millora (rehabilitació, eficiència energètica i 

accessibilitat). 
 Suport a la Rehabilitació. 
 Àrees de Rehabilitació prioritària. 
 Habitatge assequible. 
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 Oficina Local d’Habitatge (coord PUMSA). 

 
Educació 

 Mapa Escolar. 
 Coordinació de les escoles bressol i la gestió de les escoles bressol de titularitat 

municipal. 
 Participació vigilància i control del compliment de l’escolarització obligatòria.  
 Desenvolupament de programes complementaris dirigits als/ a les alumnes dels 

centres escolars 
 Casals d’estiu. 
 Col·laboració escolarització adequada i equilibrada d’alumnes amb necessitats 

educatives especials. 
 Organització i gestió de l’Escola de Música. 
 Organització i gestió de l’Escola Municipal d’Adults 
 Formació Professional: organització i gestió de l’IES Miquel Biada. 
 Oficina municipal d’escolarització. Participació als Consells escolars. Consell 

d’Educació.  
 Promoció d’activitats educatives. 

 
Benestar Social 

 Promoció social, 
 Atenció primària, serveis d’atenció domiciliaria.  
 Atenció a les persones amb dependència;  
 Serveis d’atenció a la infància; 
 Serveis de persones amb discapacitats. 
 Promoció de l’autonomia personal;  
 Atenció a les persones en situació de dependència, serveis residencials;  
 Atenció d’emergències socials. 

 
 
CINQUÈ.-Àmbit de DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 
I.- Planificació Territorial 
 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Miguel Àngel Vadell 

  
 

Regidor/a Delegat/da d’Urbanisme Miguel Àngel Vadell Torres 

Regidor/a de llicències Núria Moreno Romero 

 
Competències: 

 Demarcació territorial. Planejament, gestió urbanística, convenis, planificació sectorial  
i disciplina urbanística. 
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 Redacció de projectes i contractes de serveis de consultories.  
 Serveis Tècnics.  
 Patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys.  
 Execució de planejament. Sistemes d’actuació. Plànol de la ciutat.  
 Ordenances d’edificació.  
 Llicències 
 Control de la incidència i la disciplina ambiental. 
 Gestió dels espais naturals, litorals i de la zona forestal. 

  
 
II.- Desenvolupament Econòmic 
 
Càrrecs:  
 

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Núria Moreno 

  
 

Regidor/a Delegat/da de Promoció de 
Ciutat; Comerç; Turisme; Fires, 
Mercats,  Promoció Internacional; 
Agermanaments  

Núria Moreno Romero 

 
 
Competències: 

 Estratègia promoció de ciutat. 
 Mercats fixos. 
 Mercats setmanals. 
 Fires. 
 Comerç estratègic. 
 Cooperació i dinamització sectorial. 
 Serveis a l’empresa comercial i turística. 
 Informació turística. 
 Productes Turístics. 
 Espais turístics. 
 Llicències d’Activitats 

 
 
III.- Empresa i Ocupació (Mataró Activa) 
 
Càrrecs:  

Titular de l’Àmbit:  TINENT 
D’ALCALDE  

Sergi Morales 
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Mataró Activa: Polítiques ocupació, 
Suport emprenedoria i creació 
d’empreses. Indústria, Empresa i 
Polígons Industrials. 

Economia Social i Solidària 

Sergi Morales Díaz 

 
Competències: 

 Estratègies foment ocupació i polítiques actives d’ocupació. 
 Programes per a la millora de la qualificació professional dels treballadors.  
 Suport a la recerca de feina i els serveis de suport a persones autònomes. 
 Assessorament en cooperatives i altres formes d’economia social i solidària. 
 Cultura emprenedora i suport a la creació d’empreses. (TCM) 
 Teixit productiu i acceleració empresarial. (TCM) 
 Oficina Mataró – Empresa. (TCM) 
 Polígons Activitat Empresarial. (TCM) 

 
SISÈ.-  Regidories Adjuntes o de prioritat (per a comeses específiques) 
 
Per poder donar resposta a comeses específiques (art. 45 del ROM), l’Alcalde determinarà, 
una vegada definides les Prioritats de Govern per al Pla de Mandat,  delegacions 
especifiques en qualsevol dels Regidors i les Regidores per a la direcció i gestió d’assumptes 
determinats vinculats als àmbits polítics que es considerin prioritaris. En aquest cas, aquestes 
regidories no tindran facultats resolutòries, les quals correspondran als Tinents d’Alcalde 
presidents dels àmbits de coordinació política definits a punt segon del present decret. Les 
facultats delegades abastaran la direcció interna i la gestió dels assumptes corresponents. En 
cap cas aquestes delegacions no podran contenir la facultat d’emetre actes administratius 
que afectin a tercers. 
 
L’article 23.4 de la LRBRL estableix que l’Alcalde pot realitzar a regidors/es, encara que no 
pertanyin a la Junta de Govern, delegacions especials per a comeses específiques. Aquestes 
regidories delegades amb comeses específiques es podran crear per desenvolupar les 
finalitats següents: 

- En relació a un projecte o assumpte determinat. 
- En relació a un servei determinat. 
- En relació a un districte o barri. 

 

SETÈ.- Totes les delegacions tindran efecte des de l’endemà de la data d’aquesta Resolució, 
sens perjudici de la seva publicació preceptiva en el Butlletí Oficial de la Província. D’aquest 
Decret se’n darà compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri. 
 
VUITÈ.- Encarregar a la Gerència Municipal l’adequació-alineament de l’organigrama 
municipal a l’organització política plantejada, amb l’objectiu d’incrementar l’eficàcia i 
l’eficiència de l’acció municipal.” 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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12  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DE 

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSES 

ENTITATS PÚBLIQUES O PRIVADES.  

 

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

Mobilitat, dóna compte del 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: 

 

 
FUNDACIÓ EURECAT 

Nombre de representants: 1  

Sergi Morales Diaz 
 

 

FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME 

Nombre de representants: 1  

Laura Seijo Elvira 

 

ASSOCIACIÓ MUNICIPAL DEL TRANSPORT URBÀ 

Nombre de representants: 2  

David Bote Paz 
Suplent: Juan Carlos Jerez Antequera 
 

 

COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA 

Nombre de representants: 1  

David Bote Paz 

 



 61 

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL SERRA DE MARINA 

Nombre de representants: 1  

José Antonio Ricis Saavedra 

 

ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL REGIÓ METROPOLITANA 

Nombre de representants: 2  
 
Alcalde - David Bote Paz 
Sergi Morales Diaz 
 

ASSOCIACIÓ CONSELL CATALÀ DEL MOVIMENT EUROPEU  

Nombre de representants: 1  

David Bote Paz 
 
 

XARXA LOCAL RECURSOS PER DONES 

Nombre de representants: 1  

Mª Luisa Merchán Cienfuegos 
 
 
FUNDACIÓ TIC I SALUT 

Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui; serà el vicepresident] 

Laura Seijo Elvira 

 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 

Nombre de representants: 1  

Laura Seijo Elvira 

 

XARXA CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 

Nombre de representants : 1  

Francesc Gomar Martin 
 
 
COMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA 
 
Nombre de representants:  1  [Alcalde o regidor en qui delegui] 

Alcalde - David Bote Paz 
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XARXA LOCAL DE CONSUM 

Nombre de representants : 1  

Laura Seijo Elvira 
 
 
ASSOCIACIÓ MARESME MARÍTIM  

Nombre de representants: 1 [Alcalde o regidor en qui delegui] 

Núria Moreno Romero 
 
 
ASOCIACIÓN DE LA RED IMPULSO 

 Nombre de representants: 1 [Alcalde o persona en qui delegui] 

Alcalde – David Bote Paz 
 
 
ASSOCIACIÓ XARXA TURISME INDUSTRIAL DE CATALUNYA 
 
Núria Moreno Romero 
Suplent: Sergi Morales Diaz 
 
 
 
ASSOCIACIÓ XARXA MUNICIPIS D’ECONOMIA SOCIAL 
 
Alcalde – David Bote Paz 
Suplent:  Sergi Morales Diaz 
 
 
 
ASSOCIACIÓ COL.LECTIVITAT TÈXTIL EUROPEA (ACTE) 
 
Sergi Morales Diaz  
Suplent: Núria Moreno Romero 
 

 
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. 
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13 -    DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ 

D’ORGANIGRAMA. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“FETS 
 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament en data 15 de juny de 2019, i aprovats els decrets 
d’Alcaldia següents, que configuren el cartipàs municipal i l’organització del Govern per al 
mandat 2019-2023: 
 
- Decret 4949/ 2019 de 18 de juny, de delegació de competències a regidors/es 

delegats/des, 
- Decret 4967/ 2019 de 19 de juny, de nomenaments de Tinents d’Alcalde, 
- Decret 5428/ 2019 de 5 de juliol, de regidories per l’impuls de comeses específiques, 
- Decret 5433/ 2019 de 5 de juliol, d’organització i competències del Govern Municipal. 
 
es fa necessària l’adequació de l’estructura tècnic -administrativa amb l’aprovació d’un nou 
organigrama que visibilitzi les delegacions i competències assignades a les diferents unitats 
orgàniques. 
 
En el Decret 5433/ 2019 d’organització i competències del Govern Municipal s’indica que els 
objectiu pretesos amb l’organització política serien: 
 

 Reforçar el perfil polític del govern. Un govern que vol definir les prioritats i els 

objectius fent que la màquina (l’administració) s’encarregui de planificar, d’executar i 

donar compliment a la voluntat de la ciutadania concretada en el Pla de mandat i els 

diferents plans d’acció. 

 Ser un govern flexible i amb capacitat d’adaptar-se a les noves necessitats. 

 Ser un govern amb capacitat de diàleg i d’entesa política i social. 

 Treballar amb una clara orientació estratègica i que farà del retiment de comptes 

una manera de fer. 

 Atendre els temes del dia a dia sense perdre aquesta visió estratègica. 

 Donar resposta als nous reptes que té la ciutat, adequant l’organització a aquests 

reptes i a les necessitats de la ciutadania i no al revés.  

 
Per fer-ho el Govern municipal sota la presidència de l’Alcalde, s’estructura en tres grans 
àmbits de coordinació política, que es configuren com a element estructural de primer nivell i 
traslladen les directrius polítiques a l‘estructura de gestió. 
 
En aquest sentit, la nova organització s’articula al voltant d’aquests Àmbits, en els que 
s’integren les cinc Àrees, al capdavant de les quals es troba el/la Cap d’Àrea corresponent. 
Aquestes cinc Àrees agrupen Direccions i Serveis, que al seu torn es despleguen en 
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Seccions, Agències, Oficines  i/o altres unitats de suport tècnic, assessorament o gestió 
administrativa. Totes aquestes unitats mantenen una relació de jerarquia entre elles i també 
es coordinen amb l’estructura diferenciada constituïda per les empreses i entitats que 
integren la resta del grup municipal. 
 
Tanmateix està previst encarregar un estudi organitzatiu de l’Ajuntament de Mataró, que pot 
suposar altres canvis organitzatius, amb el què l’estructura que aquí es proposa esdevé un 
esquema organitzatiu de camí a l’organigrama horitzó, que faci possible el desplegament de 
tota l’estratègia i els reptes de ciutat. 
 
La denominació dels Àmbits, Àrees, Direccions i Serveis que les integren és la següent: 
 
1. L’ALCALDE 
 
L’Alcalde com màxim responsable de l’organització, disposa d’una estructura organitzativa 
que en depèn directament, amb una sèrie de novetats a tenir en compte: 
 
1.1. Funcionaris amb habilitació nacional: en un primer estat s’ha considerat visibilitzar 
l’especificitat del règim jurídic i competencial d’aquestes tres figures: secretaria, intervenció i 
tresoreria, fent evident la seva dependència orgànica directament de l’Alcalde. 
 
1.2. Delegat/da de Protecció de Dades: donada la creació de la figura arrel el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, s’ha considerat 
necessari adscriure aquesta figura directament a l’Alcaldia, per tal que pugui exercir les 
seves funcions amb l’autonomia i disposició de recursos necessaris que requereix  el propi 
reglament. 
 
1.3. Gabinet d’Alcaldia: entès com a òrgan de suport i col·laboració de l’Alcaldia en 
l’exercici de les seves funcions de direcció del govern i de l’administració municipal, 
necessita de l’autonomia i independència de no dependre de cap àrea. 
 
1.4. Defensor del Ciutadà: com a institució que vetlla pels drets de la ciutadania amb 
relació a l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen, també 
requereix de l’autonomia i la independència d’estar adscrit en aquesta esfera. 
 
1.5. Gerència municipal: com a figura per a la direcció de la gestió municipal sota les 
directrius del govern. Dirigeix, així mateix, l'estructura orgànica i funcional del personal al 
servei de la corporació i del Grup Mataró, vetllant perquè s’executin els acords en els termes 
amb què es van adoptar, supervisant la consecució dels resultats esperats i assegurant la 
coherència de la gestió global, d'acord amb les directrius rebudes. 
 
 
 
2. ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I ESTRATÈGIA MATARÓ 
 
2.1. Àrea de Presidència i Estratègia Mataró. 
Es canvia la denominació de l’àrea, reforçant l’enfocament estratègic i donant un nou valor i 
major visibilitat a la constel·lació de projectes estratègics iniciats en el mandat 2015-2019.  
 
   Es planteja: 
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- Crear la Direcció de Presidència sota la que s’adscriu la nova Oficina de Suport a 

l’Alcaldia, el Servei de Comunicació, amb la Unitat de Relacions Públiques i 
Protocol, i la nova Oficina d’Oportunitats, entesa com un espai d’identificació i 
d’impuls d’iniciatives, projectes amb l’objectiu de millorar l’atractivitat de Mataró i la 
generació – obtenció de recursos a més d’incrementar la visibilitat, la presència i la 
notorietat de Mataró en el context de les xarxes de ciutats, ja sigui a nivell comarcal, 
metropolita, català i espanyol. 

 
- Impulsar la Direcció d’Innovació i Qualitat, per tal d’intensificar el projecte 

transformador iniciat en el mandat 2015-2019. En aquest sentit, i per avançar encara 
més en les politiques d’innovació, millora contínua i modernització de l’Ajuntament, i 
alinear l’actuació adreçada a la ciutadania amb els procediments i formes de treballar 
de la pròpia estructura tècnic -administrativa municipal, el servei d’Estratègia i 
Governança s’adscriu en aquesta direcció, així com es crea una nova Oficina de 
Planificació i Organització, amb la voluntat de revisar, reorganitzar i reformular els 
procediments i recursos de treball interns. El Servei de Sistemes d’Informació i 
Telecomunicacions, manté l’adscripció orgànica en aquesta direcció, assumint com 
a novetat la competència i responsabilitat del manteniment i actualització del Padró 
d’Habitants. Tenint en compte que s’assumiran les diferents bases de dades de la 
Corporació entre altres el Padró d’Habitants, els Sistemes d’Informació Geogràfica 
municipals, el carrerer de la ciutat i la base de dades de tercers, com a les més 
importants, s’ha considerat desagregar el desenvolupament i manteniment de les 
aplicacions corporatives amb la creació de la nova secció d’Aplicacions 
Corporatives. Així mateix, es mantenen les adscripcions del Servei d’Atenció 
Ciutadana, que trasllada les funcions sobre el Padró d’Habitants, i l’Espai Mataró, 
així com funcionalment la secció de Gestió Documental i Arxiu. 

 
- Així mateix, s’adscriu en aquesta àrea la vinculació a l’EPE Mataró Audiovisual. 
 
 
2.2. Àrea d’Administració General. 
Canvia la seva denominació i es planteja: 
 
- Crear la Direcció de Serveis Jurídics a similitud de la Direcció de Serveis 

Econòmics, amb les funcions d’estudi, anàlisi de la normativa, establiment de criteri 
jurídic, implementació, seguiment del compliment i suport jurídic a les diverses àrees, 
donant-li un impuls al concepte de compliance o compliment normatiu transversal.  

 
I mantenir en aquesta àrea les següents dependències: 
 
- El servei de Secretaria General: amb les competències actuals. 
 
- La Direcció de Recursos Humans i Organització: que manté la competència sobre 

els instruments d’organització de recursos humans, relació de llocs de treball i 
plantilla municipal, però cedeix la resta de responsabilitats organitzatives en favor de 
la nova oficina creada sota l’adscripció de la Direcció d’Innovació i Qualitat abans 
esmentada. Integren la direcció els serveis de Relacions Laborals i Assistència 
Jurídica, Desenvolupament i Organització i de Gestió i Atenció a les Persones. 
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- La Direcció de Serveis Econòmics: que manté les seves competències actuals, i la 
integren els serveis de Gestió Econòmica, Ingressos, Compres i Contractacions, 
Intervenció i Tresoreria. 

 
 
 
3. ÀMBIT DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 
3.1. Àrea de Serveis a la Ciutadania. 
Canvia la seva denominació i es planteja: 
 
- Donar-li una nova denominació i composició a la Direcció de Polítiques d’Igualtat 

d’Oportunitats amb la voluntat d’aprofitar sinèrgies en la cerca d’una equitat plena 
en les diferents polítiques públiques que aglutina. Agrupa el servei de Benestar 
Social, així com el servei d’Habitatge, des del vesant de les polítiques socials, i la 
direcció d’Ensenyament. Finalment, s’adscriu en aquesta direcció l’Oficina 
Municipal d’Informació al Consumidor, així com totes les competències municipals 
en matèria de consum. 

 
- Crear la Direcció d’Acció Comunitària entesa des de la voluntat de millorar el 

benestar quotidià de les persones abordant de forma col·lectiva els reptes socials i 
dinamitzant les relacions socials de cooperació entre els membres de determinats 
àmbits de convivència de la ciutat. És per això que s’integren en aquesta les 
direccions de Cultura, d’Esports, l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, així 
com el nou servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana, que integra en el seu sí les 
polítiques de gènere, feminisme i LGTBI, i polítiques de joventut i emancipació i gent 
gran activa, i l’Oficina de Barris de nova creació. 

 
- Crear el nou servei d’Assessorament i Gestió, com a servei transversal i staff a tota 

l’àrea, de la fusió dels antics serveis de Gestió Econòmica i Administrativa, i Jurídic 
Administratiu d’aquesta àrea, per similitud i coherència interna amb altres unitats 
similars. 

 
- Indicar, així mateix, que caldrà completar la integració dels Instituts/ Patronats, 

actuals Direccions d’Ensenyament, Cultura i Esports, adequant el seu organigrama a 
l’estructura municipal. 

 
- Finalment, s’adscriu en aquesta àrea la vinculació a la Fundació Hospital i el 

Consorci Sanitari del Maresme. 
 
 
 
3.2. Àrea de Qualitat Urbana. 
Es crea aquesta nova àrea per impulsar les polítiques que cerquen la qualitat de vida des 
del punt de vista de la gestió de l’espai públic, tant pel que fa als equipaments com dels usos 
responsables d’aquests espais. 
 
- Modificar la denominació de l’antiga Direcció de Serveis d'Espais Públics i 

Equipaments Municipals, que esdevé la Direcció de Transició Ecològica, 
Sostenibilitat i Espai Públic, per destacar la integració de les polítiques d’impacte i 
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desenvolupament sostenible i responsable de l’espai públic del municipi. En aquest 
sentit integren la direcció els serveis d’Espais Públics, Equipaments Municipals, 
Desenvolupament Sostenible i Mobilitat. 

 
- Modificar la denominació de l’antiga Direcció de Seguretat Pública, perquè sigui la 

Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència amb l’objectiu de visibilitzar que 
s’amplia el focus de les polítiques de seguretat des de la garantia del civisme, la 
convivència i el respecte de la ciutadania, assumint també la protecció civil, així com 
les polítiques de salut. És per això que la integren els serveis de Policia Local i de 
Protecció Civil i Salut, que passa a assumir les competències de protecció i 
promoció de la salut, així com les oficines de nova creació de Mediació i 
Convivència i de Tinença Responsable i Benestar Animal. 

 
- Modificar les competències del servei d’Assessorament i Gestió, que continua 

adscrit a l’àrea com a servei transversal, sense l’accepció de “planificació” per 
unificació de criteris organitzatius. En aquest sentit, s’assumeix des del servei la 
competència disciplinària en matèria d’activitats, relacionada amb les queixes per 
molèsties, sorolls i olors, i les conseqüències de la inspecció de l’activitat de 
terrasses, que assumia el servei de Llicències d’Obres i Activitats. 

 
- S’adscriu així mateix en aquesta àrea la vinculació a l’entitat Aigües de Mataró, S.A., 

la societat PUMSA i el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del 
Maresme. 

 
 
 
4. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 
4.1. Àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic. 
 
- Modificar la denominació de l’antiga Direcció d’Urbanisme, que passa a ser la 

Direcció d’Urbanisme i Planificació Territorial, integrada pels serveis 
d’Urbanisme i Patrimoni i de Llicències d’Obres i Activitats. Aquest últim manté la 
competència disciplinària en matèria d’obres, i desagrega la competència en matèria 
d’activitats, assumint la relacionada amb els requeriments de legalització, atès que la 
relacionada amb les queixes per molèsties, soroll i olors i per les terrasses 
s’assumeix des del servei d’Assessorament i Gestió adscrit a l’Àrea de Qualitat 
Urbana, tal i com ja s’ha indicat. 

 
- Modificar la denominació de l’anterior Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica, 

esdevenint en Direcció de Promoció Econòmica, integrada pels serveis de 
Promoció de Ciutat i Comerç, i d’Ocupació. Aquest últim passa a incorporar la 
marca de nova creació Mataró Activa. 

 
- S’adscriuen, així mateix, en aquesta àrea les vinculacions a la Fundació de 

Cooperadors, el Consorci del Museu d’Art Contemporani i el Tecnocampus. 
 
 
Com a conseqüència de la nova estructura organitzativa, s’està realitzant una anàlisi dels 
llocs de treball existents, i es preveu que alguns d’ells puguin ser reconvertits o, si s’escau, 
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suprimits. Així mateix, han aparegut noves necessitats que vindran a cobrir-se per llocs de 
treball de nova creació. Per últim, caldrà canviar l’actual adscripció d’altres llocs. Tot plegat 
comportarà que, un cop finalitzat l’anàlisi organitzatiu, calgui adequar la Relació de Llocs de 
Treball i, eventualment, la Plantilla, mitjançant el corresponent expedient plenari. 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Article 6 de la Carta Europea d’Autonomia Local, pel que fa a la potestat de les 
entitats locals de definir per elles mateixes les estructures administratives i d’adaptar-les a 
les seves necessitats específiques. 
2. Article 8.1 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, en concordança amb l’article 4.1 de la Llei 
7/1985, Bàsica de Règim Local i 4.1 a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, reconeix als ens locals territorials de Catalunya, en l’àmbit de llurs competències i en 
els termes establerts per la legislació de règim local, la potestat reglamentària i 
d’autoorganització.  
3. Articles 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 
el seu homòleg 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableix l’atribució que exerceix l’alcalde en 
aquesta matèria. 
4. Article 37.2.a) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pel que fa a les matèries 
excloses de l’obligatorietat de la negociació, estableix les decisions de les Administracions 
Públiques que afectin a les seves potestats d’organització, sempre que no afectin a les 
condicions de treball del personal.  
 
D'acord amb les competències atorgades per la legalitat vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions de l’organització de l’administració municipal en tots els 
seus nivells estructurals, d’acord amb el document annex. 
 
Segon.- Condicionar aquest acord a l’aprovació de la corresponent modificació de la Relació 
de Llocs de Treball, pel que fa als llocs que hagin quedat modificats en qualsevol aspecte. 
Mentre, atès que l’activitat municipal no s’atura, les persones ocupants dels llocs de treball 
afectats pels canvis adequaran la seva tasca a la nova organització. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquest decret i el seu annex al Gerent; als/a les Caps 
d’Àrea, als/a les Directors/es i Caps de Servei; a la Junta de personal funcionari, i al Comitè 
de personal laboral, i fer-ne difusió mitjançant els canals de comunicació habituals de la 
corporació.” 
 
 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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14 -  PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020 

 

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

 
“El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya en la 
sessió plenària del dia 24-4-2019 va aprovar la proposta de festes laborals per a l’any 2020 a 
Catalunya, i l’Ordre TSF/116/2019 de 7 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 14 de juny de 2019 estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya 
per a l’any 2020. 
 
D’acord amb l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, l’Estatut dels treballadors indica que de 
les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980 de 3 
d’octubre en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius. 
 
Per la qual cosa, tal i com estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
l’Ajuntament Ple adoptarà l’acord corresponent a les festes locals del seu municipi, 
 
I en ús de les atribucions que la llei em confereix, proposo a l’Ajuntament PLE l’adopció dels 
següents acords : 
 
Primer.-  Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya com a festes locals, retribuïdes i no recuperables en el municipi de Mataró per a 
l’any 2020, les següents : 
 
•  1 de juny 2020,   dilluns de Pasqua Granada, Fira a Mataró 

•  27 de juliol 2020, dilluns, festa major de Les Santes. 

 
Segon.-  Comunicar-ho al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Serveis 
Territorials a Barcelona, al servei de Comunicació, a la Direcció de Recursos Humans i a la 
Direcció de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Mataró per al seu coneixement i 
publicació als mitjans habituals i als sectors econòmics i socials de la ciutat.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (25). 
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 19,50 hores de la tarda, 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 
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