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ACTA NÚM. 14/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2020.  

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

 

Reunits de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 

d'abril, reguladora de les bases de règim local, el dia ú d’octubre de dos mil vint, 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) 
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL 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) 
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 
XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

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

 

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

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

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

 

DECRET   

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 1 d’octubre de 2020 

Òrgan: Secretaria General  
 
 

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 1 d’octubre de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma 
telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de 
protecció per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per 
SARS-CoV-2 previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, 
de la nova Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de 
l’etapa de represa al territori de Catalunya. 
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin 
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques 
que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del 
règim presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests 
podran, apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui 
vàlidament els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa 
vigent, constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics 
i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i 
quedi acreditada la seva identitat.  
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i 
les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 
 
 
 Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  
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ORDRE DEL DIA 
 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 3 de setembre de 

2020.  
 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
 
 
  DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19 
 
3  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 5697/2020 de 10 de setembre, de 

mesures de prevenció per prevenir el risc de rebrot de transmissió de la covid19 en 
fase d’alerta. 

 
 
 

DICTAMENS 
 
 COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
4 Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la 

Intervenció General corresponent a l’exercici 2019 
 
5 Aprovar el compte general de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2019.   
  
 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
   
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 Servei de Gestió Econòmica 
 
6 Actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament de Mataró, 

referida a 31/12/2019 
 
   
 Servei de Compres i Contractacions 
 
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert, del serveis de recollida de residus 
municipals i de la neteja viària i de platges per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 54.305.383,66 euros, IVA no inclòs, pels cinc 
de durada del contracte, i modificació de l’ estructura de costos del contracte.  

 
 
 Direcció de Recursos Humans 
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8 Quarta pròrroga de l'adhesió a l'acord del Programa "Treball i Formació" promogut 
pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. 

 
 
 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 Direcció de Promoció Econòmica 
 Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
 
9 Aprovació de les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions per a la 

transformació digital del comerç i la restauració de Mataró amb motiu de l'impacte 
econòmic de la Covid19. 

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

Catalunya-MES per la posada en marxa de la llei de mesures urgents en matèria 
de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge. 

  
11 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la 

creació d’un potent equipament cultural i multidisciplinar a la illa de Can Cruzate.  
 
12 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía relativa al suport i l'elaboració d'un pla d'ajudes específic al sector de 
l'oci nocturn, la restauració i els locals musicals. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
13  Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per l’establiment de 

reducció del límit de velocitat a 30 km/h de manera generalitzada. 
 
14  Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la senyalització a la 

Ronda O’Donnell de Peramàs-Esmandies. 
 
15  Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació als greus problemes d'okupació il·legal a Mataró 
 
16  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’aplicació i resultats de diverses iniciatives aprovades al Ple respecte a 
habitatge. 

 
17  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’ampliació del centre comercial Mataró Parc. 
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18  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
MES sobre l’activitat cultural a Mataró. 

 
19  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’Espai Mataró i l’Atenció Ciutadana.  
 
20  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’arbrat viari. 
 
21  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el manteniment dels semàfors. 
 
22 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per 

promoure la utilització de mètodes que permetin la comunicació entre les persones 
sordes i el personal de l'administració municipal. 

.   
 
 

 
L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2020.   

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

2 - DESPATX  OFICIAL 

• No hi han assumptes a tractar. 

 

 

 

DONAR COMPTE DELS SEGÜENTS DECRETS D'ALCALDIA PER CRISI COVID19 

 

3  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 5697/2020 

DE 10 DE SETEMBRE, DE MESURES DE PREVENCIÓ PER 
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PREVENIR EL RISC DE REBROT DE TRANSMISSIÓ DE LA COVID19 

EN FASE D’ALERTA. 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, dóna compte 

del següent decret: 

 

“Relació de fets 

 
1.- Per Decret d’Alcaldia 4958/2020, de 20 de juliol, es van acordar mesures bàsiques de 
precaució i organitzatives, per la prevenció i contenció de l’expansió de la pandèmia 
causada per la COVID-19 a nivell de ciutat, en el marc de l’estat d’alerta del Pla 
d’emergència municipal i els protocols d’actuació en relació a la pandèmia de la COVID-19, 
què consistien entre d’altres, en reduir i limitar les situacions i activitats de concurrència 
pública de persones no convivents que afavoreixen el contagi comunitari del COVID-19. 
 
2.- Malgrat les mesures adoptades, la situació epidemiològica continua mantenint un 
increment del nombre de contagis diaris a la ciutat la qual cosa obliga a establir noves 
mesures per reduir els riscos de contagis, frenar la transmissió del virus i protegir la salut de 
la població de Mataró.  
 
Efectivament, en el marc de la pandèmia del COVID-19, des de la primera quinzena de juliol 
a la ciutat de Mataró hi ha una tendència a l’alça del risc de rebrot. A principis d’agost es va 
sobrepassar l’alt risc de rebrot i durant la segona quinzena i actualment, el valor de risc de 
rebrot és de molt alt (sobrepassant el valor de 200 casos/100.000 habitants durant els últims 
14 dies). La tendència és creixent. A data 6 de setembre el risc de rebrot a la ciutat és de 
250,16 (risc de rebrot molt alt). 
 
3.- Per informe del Cap d’Àrea de Qualitat Urbana, de data 10 de setembre de 2020, es 
deixa constància de l’existència, en horari nocturn, d’un elevat índex d’incompliment 
respecte les mesures de seguretat (ús de les mascaretes i distanciament social) als parcs i 
places de la ciutat  i d’aglomeracions en els establiments de conveniència per fer compres ( 
entre d’altres, begudes alcohòliques consumides posteriorment a la via pública). Davant 
l’elevat risc de contagi que aquestes conductes impliquen, es proposen noves mesures de 
prevenció i protecció de la salut de les persones i reduir el risc de rebrot a la ciutat. 
 
4.- D’altra banda, per informe de la Cap del Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i 
Activitats,  de data 10 de setembre de 2020 es justifica, davant les dades actuals de la 
pandèmia a Mataró, limitar l’horari de les terrasses autoritzades de forma temporal de 8.00 a 
23 hores de diumenge a dijous, i de 8.00 a 24.00 hores els divendres, dissabtes i les vigílies 
de festius, així com limitar l’horari dels establiments de conveniència. Mitjançant l’adopció 
d’aquesta mesura es disminuirà la interacció social. 

 
Fonaments de dret  
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L’article 3.2 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, 
contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix 
que correspondrà als òrgans competents de l'Administració General de l'Estat, de les 
comunitats autònomes i de les entitats locals, en l'àmbit de les seves respectives 
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del correcte compliment de les 
mesures establertes en aquest reial decret llei. 
 
L'article 55 k) de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció que dona 
el Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, disposa que, en situacions de pandèmia declarades 
per les autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació de 
l'activitat, del desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits 
territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis. 
 
L’article 9.1.b) de l’Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i 
el seu mobiliari, que disposa que “l’horari general podrà reduir-se per causes justificades”. 
 
L’article 37.3 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires estableix que “Per 
raons d'ordre públic, de convivència o mediambientals, els ajuntaments poden acordar 
l'obligatorietat de tancament en horari nocturn o la variació de l'horari dels establiments que 
volen acollir-se a qualsevol de les causes d'exclusió de l'horari general establert per aquest 
article, amb la comunicación corresponent al departament competent en matèria de comerç.” 
 
D’acord amb l’apartat dispositiu tercer de la Resolució SLT/1429/2020, correspon als 
ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves 
competències respectives, les funcions de vigilància, inspecció i control de les mesures 
establertes a la mateixa i en els plans sectorials que la desenvolupen, vetllant especialment 
pel compliment en els espais públics de les mesures adreçades a evitar les aglomeracions, 
garantir les distàncies mínimes de seguretat i fer ús de mascareta. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.- Acordar les mesures de prevenció següents per reduir el risc de rebrot i contenció 
de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 a nivell de ciutat, en el marc de 
l’estat d’alerta del Pla d’emergència municipal i els protocols d’actuació en relació a la 
pandèmia de la COVID-19: 
 

a. Limitar l’horari de les terrasses autoritzades de 8.00 a 23 hores de diumenge a 
dijous, i de 8.00 a 24.00 hores els divendres, dissabtes i les vigílies de festius. 
 

b. Limitar l’horari d’obertura de parcs i places fins a les 22 hores. 
 

c. Limitar l’horari de funcionament dels establiments de conveniència, establint que 
com a màxim podran funcionar fins a les 22 hores. 
 

d. Crear un equip de vigilància i control de les terrasses dels establiments de 
restauració de la ciutat, per tal de controlar el compliment de les mesures 
higièniques i sanitàries requerides per les autoritats sanitàries. 
 

e. Reforçar el control de les mesures amb serveis específics de Policia amb grups 
operatius de 10 policies, un mínim de dues vegades a la setmana.  
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f. Mobilitzar els diferents perfils d’agents de convivència  als territoris de 

Cerdanyola, Rocafonda i seguit per Cirera-Molins, on es concentren més número 
de casos, per portar a terme accions de sensibilització i recordatori de les 
mesures sanitàries.  
 

g. Sensibilitzar, amb la implicació dels serveis d’Igualtat i Diversitat Ciutadana, 
Benestar Social, Agència de Suport a l’Associacionisme, Salut, entre d’altres, els 
col·lectius refractaris i entitats i formar-los perquè facin d’altaveu i de model al seu 
propi col·lectiu. 
 

h. Sensibilitzar els professionals de la restauració perquè ajudin a reduir la 
propagació de la COVID-19. 
 

Segon.- Les mesures establertes en l’apartat anterior entraran en vigor el proper dilluns 14 
de setembre de 2020. 
 
Tercer.- Deixar sense efectes les mesures dictades mitjançant decrets i/o Bans que entrin 
en contradicció amb les mesures establertes en la present resolució. 
 
Quart.- Donar a la present resolució la publicitat que correspongui, d’acord amb la legislació 
vigent. “ 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

DICTAMENS 

 

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES  

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 4 i 5 per venir 

referits a temàtiques coincidents.  

 

4 - DONAR COMPTE DE  L’INFORME RESUM DELS RESULTATS 

DEL CONTROL INTERN EFECTUAT PER LA INTERVENCIÓ 

GENERAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 
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“L’article 37.1 i 37.2  del Real Decret, 424/2017, de 28 d’abril , per el que es regula el règim 
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local. estableix textualment el 
següent:  

“1. El órgano interventor deberá elaborar con carácter anual y con ocasión de la aprobación 
de la cuenta general, el informe resumen de los resultados del control interno señalado en el 
artículo 213 del Texto Refundido de la Ley reguladora de la Haciendas Locales. 

2. El informe resumen será remitido al Pleno, a través del Presidente de la Corporación, y a 
la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuadrimestre 
de cada año y contendrá los resultados más significativos derivados de las actuaciones de 
control financiero y de función interventora realizada en el ejercicio anterior.” 
 
L’article 21 de les  Instruccions de control intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i  de 
les seves entitats dependents per a l’exercici  2019: 

“1. Anualment la Intervenció General elaborarà un informe resum dels resultats del control 
intern que assenyala l'article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 

2. L'informe resum serà remès al Ple, a través de l’alcalde , i a la Intervenció General de 
l'Administració de l'Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any i contindrà els 
resultats més significatius derivats de les de les actuacions de control financer i de funció 
interventora realitzades en l'exercici anterior. 

3. L'Informe s'ajustarà en quant al seu contingut, estructura i format a les instruccions que 
dicti la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.” 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Donar compte de  l’informe resum dels resultats del control intern efectuat per la 
Intervenció General corresponent a l’exercici 2019.” 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

5 - APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ DE L’EXERCICI 2019 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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“La Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2020, va emetre 
un informe inicial favorable al Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 
2019. 
 
L’expedient del Compte General 2019 ha estat exposat al públic durant el termini de 15 dies, 
més vuit més, durant els quals no s’ha presentat cap reclamació 
 

Posteriorment en la Comissió Especial de Comptes, celebrada el 24 de setembre de 2020, 
s’ha emès informe favorable definitiu. 

D’acord amb el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en els 
seus articles 208 a 212. 
 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 2 d’abril, i la resta de 
disposicions legals,   i en ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 
4949/2019 de 18 de juny, de delegació de competències, 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER.- Aprovar el compte General de l’Ajuntament de Mataró de l’exercici 2019. 
 
SEGON.- Remetre la documentació completa del Compte General al Tribunal de Comptes i 
a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 212.5 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.” 
 
 
 
 
 

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

que avui és 1 d’octubre i que fa tres anys de l’1 d’octubre del 2017, un dia que quedarà en la 

memòria de molts catalans com a punt d’inflexió i de no-retorn fins a l’assoliment i la 

culminació plena de l’emancipació del poble de Catalunya respecte a l’Estat espanyol. Un 

Estat que no va acceptar la democràcia, un Estat que va atacar persones que estaven 

votant, un Estat que tres anys després segueix reprimint qualsevol opció política que 

qüestioni el seu model d’unitat territorial. Aquesta setmana mateix han inhabilitat el nostre 

president de la Generalitat, el Sr. Quim Torra. 

Des del nostre partit seguirem exigint la llibertat de tots els represaliats i seguirem lluitant per 

esdevenir un Estat independent. Això ho farem des de Mataró, en representació de tots els 

mataronins que, des d’aquell dia, no han pogut oblidar les imatges de la repressió. 

Respecte al punt que ens ocupa sobre la Comissió Especial de Comptes, pel que fa a 

l’informe, cal un reconeixement a la Intervenció de Serveis Econòmics i al personal de Gestió 

Econòmica i, respecte a les incidències, recomanacions i contractacions, que comentava ara 
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el Sr. Jerez, cal fer èmfasi en evitar aquests casos d’absència de procediment, o de 

procediment inadequat, i de fraccionament de l’objecte contractual. És a dir, treballar en la 

línia de no acumular contractes menors amb els mateixos proveïdors, perquè és un tema 

que es va repetint des d’exercicis passats.  

Com a grup municipal, pel que fa al compte general, ens hi abstindrem.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, saluda tots els 

que estan seguint la sessió plenària en streaming.  

Des de fa tres anys que cada ple tenim un record per als presos polítics i per als exiliats. 

Avui, justament 1 d’octubre, és el tercer aniversari del triomf de la iniciativa popular per 

decidir el nostre futur en referèndum. Un dia com avui hem de reclamar, amb més força que 

mai, la llibertat immediata dels presos polítics i dels exiliats, i també lamentar les més de 

2.800 persones que continuen represaliades i la darrera inhabilitació d’un president de la 

Generalitat per un motiu que la majoria de juristes considera desproporcionat i que qüestiona 

enormement la divisió de poders.   

Pel que fa al punt que ens ocupa de la Intervenció General, vull fer un reconeixement a 

l’enorme feina que representa la presentació d’aquest compte i la tasca continuada al llarg 

de 18 anys que permet comparar les dades d’uns anys respecte als altres. Gràcies a tot 

l’equip econòmic.  

És un volum d’informació enorme: auditories de l’Ajuntament, l’evolució pressupostària de 

tota la casa i informes de totes i cadascuna de les societats i ens que hi estan vinculats. Per 

tant, necessitem una mica més de temps per examinar tota aquesta documentació en 

profunditat. 

No obstant això, sí que es veuen algunes coses que es van repetint, tot i que no revesteixen 

una gran gravetat. Nosaltres centrarem la nostra revisió de les properes setmanes en tres 

àrees:  

En primer lloc, la concentració de contractes de serveis a proveïdors que representen 

quantitats acumulades superiors als límits establerts per als contractes menors. 

En segon lloc, examinarem amb més profunditat el percentatge d’execució de les inversions 

de l’any 2019, especialment de totes aquelles vinculades a subvencions i, dintre d’aquestes, 

les relacionades amb subvencions de la Diputació, algunes de les quals l’Ajuntament de 

Mataró no va poder justificar a temps a finals del 2019. 
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I en tercer lloc, analitzarem tota l’evolució del palanquejament de l’Ajuntament. 

Com deia el regidor, l’aprovació del Compte General és un formalisme legal que no implica 

estar-hi d’acord, però, en aquest cas, nosaltres hi donarem suport i votarem a favor de la 

formulació del Compte General de l’Ajuntament.  

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).  

Vots en contra: Cap.  

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

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

Ciutadans (2).  

   

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestio Econòmica 
 

6  - ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS, DRETS I 

OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, REFERIDA A 

31/12/2019 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 
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“I.- L’Ajuntament de Mataró va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 11 de 
juny de 2009, l’inventari de béns, drets i obligacions del consistori amb els moviments 
recollits a  data 31 de desembre de 2007 i amb un valor net total de 451.527.269,71 €.  
 
La primera actualització de l’inventari, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a 
data 31 de desembre de 2008, es va aprovar en la sessió plenària que va tenir lloc en data 3 
de setembre de 2009 amb un valor net total de 550.873.093,93 € (560.341.785,22 €, sense 
descomptar les provisions).  
 
La segona actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2009, es va aprovar en sessió plenària de data 7 d’octubre de 2010, amb un 
valor net total de 550.642.757,56 € (634.201.340,52 €, sense descomptar les provisions).  
 
La tercera actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2010 , es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2011, amb un 
valor net total de 556.550.053,96 € (660.985.332,07 €, sense descomptar les provisions).  
 
La quarta actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2011, es va aprovar en sessió plenària de data 6 de setembre de 2012, amb 
un valor net total de 679.359.372,06 €, sense descomptar les provisions.  
 
La cinquena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2012, es va aprovar en sessió plenària de data 5 de setembre de 2013, amb 
un valor net total de 739.042.480,85 €, sense descomptar les provisions.  
 
La sisena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2013, es va aprovar en sessió plenària de data 4 de setembre de 2014, amb 
un valor total de 761.477.969 €, sense descomptar les provisions.  
 
La setena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2014, es va aprovar en sessió plenària de data 3 de setembre de 2015, amb 
un valor total de 773.526.618,75 €, sense descomptar les provisions. 
 
La vuitena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2015, es va aprovar en sessió plenària de data 6 d’octubre de 2016, amb un 
valor total de 779.853.710,62 €, sense descomptar les provisions. 
 
La novena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2016, es va aprovar en sessió plenària de data 19 d’octubre de 2017, amb un 
valor total de 793.695.370,49 €, sense descomptar les provisions. 
 
La desena actualització, amb els moviment patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2017, es va aprovar en sessió plenària de data 4 d’octubre de 2018, amb un 
valor total de 802.680.447,38 €, sense descomptar les provisions. 
 
L’onzena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats i recollits a data 31 de 
desembre de 2018, es va aprovar en sessió plenària de data 4 d’octubre de 2019, amb un 
valor total de 821.083.906,15 €, sense descomptar les provisions. 
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II.- Ara correspon aprovar la dotzena actualització, amb els moviments patrimonials realitzats 
i recollits a data 31 de desembre de 2019.  
 
Les actualitzacions tenen lloc de conformitat amb el que disposa la normativa sectorial i 
responen a l’objectiu d’aprovar anualment, juntament amb el compte general de la 
corporació, els moviments patrimonials que han tingut lloc dins de l’any natural 
immediatament anterior.  
 
Resulten d’aplicació els articles 32.1 i 4 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio 
de las Administraciones Públicas; l’article 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya i els 
articles 100 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya.  
 
Per tot això, PROPOSO AL PLE , si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Aprovar l’actualització de l’Inventari de béns, drets i obligacions de l’Ajuntament 
de Mataró, amb la incorporació dels moviments patrimonials que han tingut lloc durant entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019, que queda amb un valor, sense descomptar 
provisions, de 815.069.049,52 €, segons quadre adjunt: 

 
 
 
 

QUADRE RESUM COMPARATIU 2018-2019 DE L’INVENTARI MUNICIPAL  

 31/12/2018 Moviments any 2019 31/12/2019 

Adscripció a AAMSA  
           62.192,71 

 
 

Adscripció a PUMSA  38.841,71  

Donacions històric-artístic  964.151,69  

Despeses pressupostàries per 

certificacions d’obra en equipaments 

diversos  

 
6.562.554,87 

 
 

Inversions realitzades per l’Ajuntament 

(fons bibliogràfic, elements de 

transport, processos informàtics, 

mobiliari,maquinària, software,..) 

 
13.636.567,57 

 
 

Crèdit llarg termini  502,97  

Baixa compensació préstec PUMSA  -11.118.659,00  

Baixes retorn fiança a l’Institut Català 
 -29.157,76  
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d’Energia 

Cancel·lació dels préstecs participatius 

PUMSA 
 -15.790.447,30  

Baixa de la Base Nàutica  -190.665,30  

Baixa per adscripció dos habitatges a 

favor PUMSA 
 -64.014,75  

Baixa despeses meritades exercici 2018 

i pagades exercici 2019 
 -86.724,04  

BÉNS I DRETS 821.083.906,15         -6.014.856,63 815.069.049,52 

OBLIGACIONS   78.344.216,62         -9.362.076,92   68.982.139,70 

TOTAL 899.428.122,77 
        -

15.376.933,55 
884.051.189,22 

 
 

Els moviments més importants de l’exercici 2019 han estat els següents : 
 

1) Alta per compra compra d’actius de PUMSA (6.124.247,32€),  mitjançant el seu 
pressupost de despeses, en concret de les partides pressupostàries amb 
classificació econòmica 622 Edificis i altres construccions, segons el detall següent: 

 
-Edifici de 23 habitatges situats al carrer Teià,5, per import de 1.609.398,90 € 
-Edifici de 26 habitatges situats al carrer València, 92-94, per import de 
1.575.585,42 € 
-Transmissió de 4 finques situades a la Ronda Barceló (Polígon 2 ) de Mataró, en 
pagament parcial de deutes preexistents, per import de 2.939.263,00 € 
  

 
2) Alta per la compra de 6 pisos per aplicació de dret de tanteig i retracte, per import 

de 384.916,49 euros, situats a : 
 

- Habitatge situat al carrer Mèxic, 95 1r 1a de Mataró, per import de 55.000,00 € 
- Habitatge situat a l’Av. Amèrica, 160, 3r 4a de Mataró, per import de 50.000,00 € 
- Habitatge situat al carrer Joan Maragall, 2, EN 2a de Mataró, per import de 77.000,00 € 
- Habitatge situat al carrer sant Valentí, 19, 8è 3a de Mataró, per import de 71.916,49 € 
- Habitatge situat al carrer sant Daniel,3, 2n3a de Mataró, per import de 60.000,00 € 
- Habitatge situat al carrer Estadi, 30, 4t 1a de Mataró, per import de 71.000,00 € 
 

3) Obra urbanitzadora ZV illa 3 PMU El Rengle, per import 298.858,28 euros. 
4) Obra urbanitzadora UA58 Josep Sabater i Sust- Fortuny, per import 368.134,58 

euros. 
5) Donacions per import de 964.151,69 euros. 
6) Despeses pressupostàries per certificacions d’obra en equipaments diversos, i 

infraestructures per un import de 9.832.468,68 euros. 
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7) Alta per fons bibliogràfic de les biblioteques Antoni Comas i Pompeu Fabra, per un 
import de 118.455,43 euros. 

8) Inversió en concepte d’elements de transport, per un import de 1.229.079,75 euros. 
9) Inversió d’equips per a processos informàtics, per un import de 614.184,20 euros. 
10) Inversió de mobiliari, per import de 369.362,02 euros. 
11) Inversió de maquinària, per import de 98.215,58 euros. 
12) Inversió instal·lacions tècniques, per import de 88.487,94 euros. 
13) Inversió immobilitzat intangible, per import de 208.768,15 euros. 
14) Baixa préstec amb PUMSA, per import de 11.118.659,00 euros. 
15) Cancel·lació préstec participatiu PUMSA, per import de 15.790.447,30 euros. 
16) Baixa de la Base Nàutica, per import de 190.665,30 euros. 
17) Retorn fiança Institut Català d’Energia, per import de 29.157,76 euros. 

 
 

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

1. Quadre resum comparatiu 2018-2019 de l’Inventari Municipal, amb els moviments de 
l’any 2019; 

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

desembre de 2019, desglossat per epígrafs;  
 

3. Llistat individualitzat de les variacions patrimonials de l’any 2019, classificades per 
epígrafs, amb el detall de les altes, baixes i modificacions, amb indicació de l’import 
dels moviments de cada epígraf  i amb el total general; 

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

desembre de 2019, desglossat per comptes comptables;  
 

5. Quadre-resum del l’import en euros dels moviments patrimonials classificats per 
comptes comptables, amb indicació del valor de cada compte, i amb el total global, a 
31 de desembre de 2019;  

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

de 2019; 
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7. Llistat-resum del patrimoni municipal del sòl de PUMSA, a 31 de desembre de 2019;  

 
8. Quadre de conciliació inventari – comptabilitat a 31 de desembre de 2019.  

 
 
SEGON.- Trametre una còpia d’aquesta actualització, degudament autoritzada el Secretari 
general de la Corporació, amb el vist-i-plau de l’Alcalde, al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.”  
 
 
 
 
 
La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora del grup municipal Socialista, s’absenta de la 

sessió . 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 24,  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 

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

Ciutadans (2). 

Vots en contra: Cap.  

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

Mataró.   

 
 
 
En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora del grup 

municipal Socialista.  

 

 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

7  - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEIS DE 
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RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS I DE LA NETEJA VIÀRIA I DE 

PLATGES PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 54.305.383,66 EUROS, 

IVA NO INCLÒS, PELS CINC DE DURADA DEL CONTRACTE, I 

MODIFICACIÓ DE L’ ESTRUCTURA DE COSTOS DEL CONTRACTE.  

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició 

Ecològica i Cultura, comença la seva intervenció recordant que aquest no és un ple més sinó 

que es tracta d’un ple molt important per al futur de la ciutat.  

Explicar el conjunt dels serveis que proporcionarà aquest contracte en només cinc minuts és 

molt difícil, però intentaré resumir-los al màxim. 

En primer lloc, hauríem d’analitzar d’on venim. La dotació del contracte d’aquest servei va 

patir una reducció importantíssima durant la crisi. Aquest és un contracte que es va rescindir 

durant el mandat passat per tal que avui puguem ser aquí. 

Ara mateix aquest contracte té una dotació molt baixa comparada amb altres municipis, 

perquè estem gastant 72 € per habitant en aquest servei, quan ciutats com Sabadell, 

Tarragona, Reus o Girona estan en dotacions aproximades de 100-110 € per persona. 

Evidentment, la primera cosa que havíem de fer abans de posar-nos a pensar en els serveis 

era decidir quins eren els recursos que nosaltres hi podíem destinar i treballar-los. 

Per entendre bé el contracte, cal parlar de tres grans conceptes:  

El primer d’ells i el més important, el Mataró Neta. El Mataró Neta aglutina tots els serveis que 

aquest contracte inclou. D’ara endavant, recollirem més, podrem netejar més, tindrem serveis 

concrets per netejar zones específiques de la ciutat que estan més necessitades, recollirem 

mobles a domicili i farem la recollida comercial porta a porta. 

En segon lloc, tenim el Mataró Sostenible. Aquest contracte preveu elements que estan 

relacionats amb el medi ambient i amb el canvi climàtic, perquè anem cap a nous models de 

recollida i perquè necessitem seleccionar millor la brossa a la nostra ciutat. Penseu que el 

percentatge de recollida selectiva que tenim ara és extraordinàriament baix (la gràfica des del 

2010 en endavant ha baixat enormement) i les pressions que ens arriben tant d’Europa com 

de la nova Llei de residus, que està a la taula del Parlament, ens obligarà legalment a recollir 



 19 

millor. És per això que aquest contracte preveu nous models de recollida i la incorporació al 

servei de vehicles elèctrics, així com el càlcul de la petjada de carboni. 

En tercer lloc, tenim el Mataró Circular. Tots estem d’acord que la situació de neteja i de 

recollida de residus de la via pública és una gran amenaça per a la nostra ciutat. Nosaltres 

creiem que hem de convertir aquesta amenaça en una gran oportunitat. El projecte del Mataró 

Circular vol dir que treballarem per recollir els voluminosos a les cases dels nostres veïns i 

veïnes i això anirà a parar al final al Parc d’Economia Circular, perquè hem d’ajuntar diferents 

elements que ara es posen de manifest, com són el Centre de Tractament de Residus de 

Mataró-Maresme, el futur Parc d’Economia Circular, la càtedra d’Economia Circular que tenim 

al Tecnocampus i, finalment, el contracte que avui portem a aprovació. 

Abans d’acabar, vull fer agraïments. Aquest contracte tenia la voluntat i la intenció de ser el 

contracte de l’Ajuntament i, per tant, de tots i cadascun dels grups aquí representats, dels 

quals hem acceptat la majoria de propostes. Hem treballat amb tots els grups municipals i vull 

agrair sincerament la feina dels portaveus i dels companys que els han acompanyat en les 

diferents reunions que hem anat fent: el Sr. Camprubí d’ERC; el Sr. Molero de Ciutadans; el 

Sr. Font, que ens ha fet aportacions fantàstiques, i la Sra. Martínez. També cal donar les 

gràcies als tècnics de la casa, que hi han treballat enèrgicament, i al Sr. Joan Campmajó i a la 

Sra. Imma Pruna. 

Moltes gràcies. 

 

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició 

Ecològica i Cultura, presenta la proposta següent 

 
“1.Mitjançant informe de 16/09/2020 del cap del Servei d’ Espais Públics  sol·licita la 
contractació dels serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i de platges 
del municipi de  Mataró per  un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a  54.305.383,66  euros, IVA no inclòs, pels cinc anys de  durada  del contracte, dividit 
en tres lots: 
 
Lot 1 : Servei de neteja viària i platges, serveis de recollida de residus domiciliaris i 
assimilables, i pla de comunicació fins 51.113.256,12 
 
Lot 2: Servei de recollida concertada de voluminosos fins a 2.555.902,40 €  
 
Lot 3: Servei de qualitat i proximitat fins a 636.225,14 € 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions 
previstes en el plec, el valor estimat del contracte és de  65.166.460,39 euros. 
 
2.El Ple de l’Ajuntament celebrat el 24 d’ abril de 2020 va aprovar l’ estructura de costos dels 
serveis de recollida de residus municipals i de la neteja viària i del platges del municipi de 
Mataró, que un cop finalitzat el termini d’ informació pública, va ser tramesa a informe del 
Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya.  
 
3. En la consideració sisena i a les  conclusions de l’ informe 3/2020 aprovat en la sessió  del 
Comitè de Preus de Contractes celebrada el 29 de juliol de 2020 s’ exposava que l’ 
estructura de costos proposada  per l’ Ajuntament de Mataró s’ han obviat el benefici 
industrial i les depeses generals o d’ estructura.  
 
4.Mitjançant informe de 8/09/2020 del cap del Servei d’ Espais Públics s’ exposa que en 
resposta a l’ informe del Comitè de Preus es proposa modificar l’ estructura de costos del 
servei dels lots 1 i 2, incloent el benefici industrial i les despeses generals com a cost no 
revisable del servei i recalculant els percentatges de cada component. 
 
5. Consta a l’expedient: 
 

• Informe de la secretària general  respecte de l’adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del 
sector públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons   respecte a la previsió  de crèdit adequat i suficient per 
fer front a les despeses derivades de la present contractació a les partides corresponents  
del pressupostos municipals,   que s’ aprovin pels exercici 2021 i 2025.  

 
6. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  Bon Govern i  
Mobilitat, PROPOSA al Ple de l’ Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’ estructura de costos dels serveis de recollida de residus 
municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró, lots 1 i 2, incloent el 
benefici industrial i les despeses generals com a cost no revisable del servei i recalculant  els 
percentatges de cada component. 
 
Segon.-  Iniciar l’expedient de contractació del servei de recollida de residus municipals i de 
la neteja viària i de platges del municipi de Mataró per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a  54.305.383,66  euros, IVA no inclòs, pels cinc anys de 
durada  del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions 
previstes en el plec, el valor estimat del contracte és de  65.166.460,39 euros. 
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Tercer.-  Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Quart.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 
proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’enviament de 
l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
Cinquè.- Autoritzar  la despesa futura de fins 59.128.917,69  €, iva inclòs. D’acord amb el 
previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present contracte a l’existència 
de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels pressupostos municipals que 
s’aprovin pels exercici 2021 a 2025, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació durant les esmentades anualitats. 
 
AFUT núm. 76790 per import de 769.832,41 € 
AFUT núm. 76788 per import de 2.811.492,60 € 
AFUT núm. 76592 per import de 55.547.592,68 € 
 

 

 

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

que els portaveus dels grups independentistes no serien capaços de recordar avui un dia tan 

trist com l’1 d’octubre. 

La capacidad de ridículo de los partidos independentistas no tiene límites. Fue un día muy 

triste en el que unos políticos irresponsables lanzaron a la calle a muchísimas personas 

contra el Estado de derecho, contra la democracia y contra muchísimos catalanes que 

estábamos totalmente en contra de esto.  

Y recuerden que cuando hablan de los mataroneses solo hablan en nombre de una parte, ya 

que, como se demostró en las elecciones posteriores, se obtuvo una mayoría 

constitucionalista y el partido más votado fue Ciudadanos.  

En relación con el contrato tan importante que nos ocupa, es claro que Mataró necesita un 

nuevo contrato. Agradecer al Gobierno su capacidad y sus ganas de trabajar juntos y de que 

entre todos llegáramos a un consenso en este sentido. 

Creemos que Mataró está sucio y necesita un cambio importante, pero, por otro lado, y así lo 

hemos manifestado en alguna comisión, no sabemos si este es el mejor momento para 

dedicar un gasto tan elevado que va a recaer, además, en el bolsillo de los ciudadanos. La 

situación de los ciudadanos es ahora muy complicada.  
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Por todo ello, nosotros nos vamos a abstener, no sin agradecer el esfuerzo que tanto 

técnicos como el Gobierno han realizado por intentar conseguir el mejor contrato posible 

para la ciudad.  

 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia el seu 

vot favorable al plec de clàusules administratives i tècniques particulars del servei de 

recollida de residus i neteja. 

També, des del nostre grup municipal, ens agradaria posar de manifest el nostre desacord 

amb l’increment de la taxa de la brossa. No ens agrada ni la forma com s’ha comunicat, ni 

que s’anunciï un augment de taxes amb l’estat actual del servei, que es pot considerar 

bastant deficient, i no ens agrada aquest aiguabarreig que es fa amb el tema de la 

pandèmia. En definitiva, mostrar el nostre desacord amb aquesta actuació del Govern. 

Parlant ja sobre el plec del contracte, val a dir que ens cal una ciutat on funcionin els serveis, 

que evolucioni, que es transformi i que avanci. Creiem que aquests tipus de contractes són 

els que fan la vida fàcil als ciutadans i en milloren la qualitat de vida. És aquí on s’ha de 

demostrar el lideratge local, sense lluites polítiques, i crec que ho hem aconseguit. 

Aquestes són les principals raons de la nostra implicació en la supervisió d’aquest contracte. 

A nivell programàtic, el nostre grup, Junts per Mataró, sempre hem dit que ens calia 

identificar quin era el millor model de recollida que s’adaptava a la nostra ciutat, estudiar la 

situació de la recollida dels grans productors i dels polígons industrials, potenciar un pla de 

millora de la neteja viària (organització del servei, equips necessaris i tractaments 

específics), dissenyar un pla pilot de contenidors i treballar tots aquests conceptes juntament 

amb l’Ordenança de Civisme per poder sancionar-ne els infractors.  

Podem dir que aquest plec segueix bastant el nostre full de ruta i per això hi estem d’acord. I 

també, que un 90% de les nostres propostes han quedat incloses, la qual cosa és d’agrair. 

Per citar-ne algunes: reubicació i reducció dels models de papereres existents a la ciutat, 

maquinària lleugera per a tasques d’escombrada manual, inclusió de maquinària d’aspiració 

directa, increment i substitució de màquines escombradores-bufadores, inclusió d’obertura 

automàtica de contenidors davant la presència de persones amb mobilitat reduïda, millora 

del temps de control de la qualitat dels serveis oferts, millora de les inspeccions del servei de 

neteja viària i proposta del control de la petjada de carboni. 
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Han quedat pendents algunes coses, com ara la creació d’una brigada d’actuació ràpida o la 

inclusió de detectors de fum en contenidors. I n’hi ha d’altres que ens costen de veure, com 

el concepte de “fer dissabte”, però provem-ho. 

Per acabar, tres reflexions ràpides:  

Tot aquest contracte va lligat a la conducta cívica de la ciutadania. Això ens porta al tema de 

l’Ordenança de Civisme, que cal treballar en paral·lel, i d’un bon pla de comunicació. És a 

dir, hem fet els ciutadans corresponsables d’aquest contracte. 

Una altra cosa interessant és que es valora un 30% l’econòmic i un 70% el tècnic. És 

important haver arribat al màxim que ens permet, sense complicacions, la Llei de contractes 

de l’Estat. Això vol dir que, en puntuar amb 70 punts la part tècnica, les empreses s’han 

d’esforçar més, han de treballar les millores i els equips que presenten, etc. És una forma de 

treballar que hem de seguir en aquest Ajuntament, prioritzant la qualitat tècnica per sobre de 

la part econòmica.  

D’altra banda, hem de superar el llistó del 50% de l’índex de recollida selectiva, perquè ara 

no hi arribem. Important per aconseguir-ho és el porta a porta, més les mesures dissuasives, 

més les bonificacions. Llàstima que ara ens treuen les bonificacions que teníem pel tema de 

la brossa. Això ho hem de parlar perquè va una mica en contra del que diu el contracte. 

Finalment, felicito els tècnics per la feina feta.  

 

 

 

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

hagués agradat, atesa la importància del tema que s’està debatent (el contracte més gran 

mai vist en aquest ple), que la sessió hagués estat presencial. Crec que va sent hora que 

comencem a fer plens presencials, com tants altres treballadors que acudeixen als seus llocs 

de treball. 

En segon lloc, estem d’acord que es tracta d’un molt bon plec de condicions. S’han acceptat 

moltes de les nostres propostes també, algunes d’elles en la línia que deia el Sr. Font. 

Voldria també fer esment de la importància que té per a nosaltres la tasca de l’oposició. La 

denúncia constant de l’estat de la ciutat, de la mala praxi de l’empresa anterior, que 

barrejava residus i que va acabar amb una multa de 150.000 €, i la situació dels treballadors 

va portar a la resolució del contracte i a la possibilitat de treballar un nou plec. 

Donarem el nostre suport al plec, però vull deixar clar que la posada en pràctica d’aquest pla 

és responsabilitat del Govern, de l’empresa que fa la licitació i, sobretot, de qui en controla 
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l’execució. Per això, una de les propostes que vam fer i que va ser acceptada era que el 

tercer plec, que és el que fa referència a temes de control, no pogués ser adjudicat a cap de 

les dues empreses principals que gestionessin el servei. 

Sempre hem insistit molt en la necessitat de controlar bé el servei i d’auditar-lo de manera 

constant. I també, com ha dit el Sr. Font, pensem que una petitíssima part dels nostres 

conciutadans, que no es comporta de manera cívica, ens ocasiona un cost a tots. 

M’agradaria saber quin és el sobrecost que aquesta mala conducta ens produeix a tots. 

D’altra banda, destacar que si el Govern municipal no ha estat capaç fins ara de fer complir 

l’Ordenança de Civisme ni la de Sorolls, caldrà fer un esforç enorme per fer complir tot el 

civisme que comporta aquest nou contracte i els objectius que ens posem. 

Un últim punt que ens preocupa és el cost del contracte. És suficient la taxa que estem 

plantejant? La taxa de cobertura és suficient? Serà suficient la dotació econòmica que s’ha 

previst quan desaparegui la subvenció de dos anys de la Generalitat de Catalunya?  

Ja els avancem que no acceptarem cap pujada d’impostos que estigui vinculada, 

indirectament, a aquest tema, i més ara que la llei ens permetrà utilitzar els romanents, i que 

suposo que serà possible fer alguns exercicis, sobretot pensant en inversions de cara a l’any 

vinent, que s’hagin de finançar amb romanents. 

Donarem suport al plec, perquè és un bon plec, i felicito tot l’equip tècnic de Sostenibilitat 

(Lluïsa Boatell i Maria Calvo) per l’excel·lent feina feta, el Regidor, el Sr. Campmajó i la Sra. 

Pruna. Però insisteixo que l’execució del plec és 100% responsabilitat del Govern municipal. 

Estarem pendents del seu compliment perquè no esdevingui un caríssim plec que s’ha 

executat malament.    

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, dona les gràcies als portaveus dels grups municipals i, en 

especial, al d’ERC, que no estava d’acord en com s’havia d’afrontar el pagament del 

contracte. Però avui el que estem votant és el contingut, és a dir, el plec del servei. D’un 

servei que ha de servir per a la ciutat i que n’ha de marcar el futur. Una ciutat més neta la 

farà més coneguda. Aprofitem tot el potencial que hi ha al voltant de l’economia circular 

perquè creiem que ens donarà una potencialitat fonamental per a la capitalitat de Mataró al 

Maresme i al conjunt de Catalunya. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 25,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2), corresponent als membres del grup municipal 

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

Junts per Mataró (2).     

Vots en contra: Cap.  

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

  

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona per aprovat el plec de clàusules del 

contracte més important de tots els que licita l’Ajuntament i que impacta fortament en el 

conjunt de la ciutat. 

Atesa la importància d’aquest contracte, m’agradaria també fer un seguit d’agraïments: 

A la bona predisposició dels grups per discutir i millorar la proposta inicial feta pel Govern, a 

l’equip tècnic i, en concret, al Sr. Campmajó, que fa molt de temps que dedica molts esforços 

a servir a tots els mataronins i, com no pot ser d’una altra manera, al regidor Gomar, per 

haver portat al ple aquest contracte, amb l’ampli consens de tot el consistori, i al regidor 

Jerez, que va participar intensament en les etapes prèvies de rescissió del contracte anterior. 

Enhorabona i gràcies a tothom per l’esforç. 

 

 

 

Direcció de Recursos Humans 

 

8 - QUARTA PRÒRROGA DE L'ADHESIÓ A L'ACORD DEL 

PROGRAMA "TREBALL I FORMACIÓ" PROMOGUT PEL SERVEI 

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

següent 

 

“Fets 

 
El dia 7 de setembre de 2016, s’adoptà l’Acord relatiu a la contractació de persones en 
situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
entre els representants de la Federació de Municipis de Catalunya, de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (en la seva condició de representants dels 
interessos generals de les institucions de govern local que agrupen, d’acord amb allò 
establert a l’article 133.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya), la Consellera del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i les 
organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de 
Treballadors de Catalunya (com a organitzacions sindicals més representatives de 
Catalunya). 

 
L’esmentat acord expressava la voluntat d’incrementar el nombre de contractacions en el 
marc dels plans d’ocupació com a mesura d’inserció laboral i millorar-ne la seva 
qualitat, atenent a les especificitats pròpies de les persones aturades que participen en 
aquests plans i tenint en compte igualment l’objectiu final de foment de l’ocupació de 
dites persones. Per aquest motiu, l’acord establia la retribució de les persones que 
fossin contractades per les entitats locals de Catalunya en el marc del programa Treball i 
Formació, amb la doble finalitat d’incentivar la contractació d’aquestes persones i 
garantir la suficiència retributiva. 

 
A tal efecte, tal com estipulava la clàusula segona de l’esmentat l’acord, el Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya, es finançava un salari brut de les persones participants amb 
1.000 € mensuals, més el prorrateig de les pagues extraordinàries, per la jornada 
completa, així com la durada del contracte i les despeses de la cotització empresarial a 
la Seguretat Social en les condicions i finançament establertes a la normativa que regula 
el programa de Treball i Formació. 

 
Per últim, la clàusula sisena de l’acord indicava que les entitats locals de Catalunya i les 
seves entitats dependents o vinculades podien adherir-se a aquest Acord mitjançant el 
corresponent acord de l’òrgan competent, adhesió que l’Ajuntament de Mataró va 
adoptar mitjançant acord de Ple municipal de data 1 de desembre de 2016 i posterior 
pròrroga del 3 d’octubre de 2019. 

 

En data 15 de maig de 2020, s’ha subscrit entre les mateixes parts la pròrroga de 
l’indicat Acord, signat el 7 de setembre de 2016, relatiu a la contractació de persones 
en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupats en el marc del 
programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 
adaptant-lo a les noves contractacions, als efectes de la pandèmia generada pel 
coronavirus COVID-19 i a la normativa actual. 
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En la clàusula sisena d’aquesta pròrroga es torna a establir que les entitats locals de 
Catalunya i les seves entitats dependents o vinculades poden adherir-se a aquest Acord 
mitjançant el corresponent acord de l’òrgan competent. 

 
Per tot l’exposat, es proposa l’adhesió d’aquesta Corporació a l’esmentada pròrroga de 
l’acord relatiu a la contractació de persones en situació d’atur inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupats en el marc del programa Treball i Formació promogut 
pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de data 15 de maig de 2020. 
 

 
Fonaments de Dret 

 
1. L’article 34.2. del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
estableix que es reconeix la legitimació negocial de les associacions de municipis, així 
com la de les Entitats Locals d’àmbit supramunicipal. A tals efectes, els municipis podran 
adherir-se amb caràcter previ o de manera successiva a la negociació col·lectiva que 
es dugui a terme l’àmbit corresponent. 

 
2. L’article 75 bis. de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del 
régimen local (article introduït por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local), estableix el règim retributiu 
dels membres de les Corporacions Locals i del personal al servei de les Entitats Local, 
disposant que: “En el marco de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en el artículo 93.2 de esta 
Ley, las Leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer un 
límite máximo y mínimo total que por todos los conceptos retributivos pueda percibir el 
personal al servicio de las Entidades Locales y entidades de ellas dependientes en 
función del grupo profesional de los funcionarios públicos o equivalente del personal 
laboral, así como de otros factores que se puedan determinar en las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado de cada año.” 

 
3. L’article 103 bis. de la llei 7/1985– introduït per la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local-, determina que 
les corporacions locals aprovaran anualment la massa salarial del personal laboral del 
sector públic local respectant els límits i les condicions que s’estableixin amb caràcter 
bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord corresponent en l’assumpte 
que ens ocupa, ho és el ple de la Corporació, a l’empara del disposat a l’art. 52 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 

 

Vist l´informe jurídic de data 16 de setembre de 2020. 
 

 
Per tot allò exposat, el Regidor-delegat d´Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA al PLE MUNICIPAL l´adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- L´adhesió de l´Ajuntament de Mataró a la pròrroga de l´acord relatiu a la 
contractació de persones en situació d´atur inscrites com a demandants d´ocupació no 
ocupats en el marc del Programa Treball i Formació promogut pel Servei Públic 
d´Ocupació de Catalunya, entre els representants de la Federació de Municipis de 
Catalunya, de l´Associació Catalana de Municipis i Comarques, el Conseller del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i les 
organitzacions sindicals Comissió Obrera Nacional de Catalunya i Unió General de 
Treballadors de Catalunya. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Junta de Personal i al Comitè d´Empresa.” 
 
 

 

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

seu vot favorable a la proposta.  

Obviamente, vamos a aprobar esta propuesta. Creemos que ante la situación de crisis 

económica actual, con el elevado índice de paro que hay en España y la cantidad de EREs y 

ERTEs, no queda más remedio que aprobar medidas como esta. Y esperemos que vengan 

muchas más. 

 

 

 

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

el seu posicionament favorable a la proposta. Estem contents que tant l’Ajuntament de 

Mataró com la Generalitat continuïn portant a terme aquest tipus d’accions, tot i que, com 

tothom sap, el govern espanyol va reduir un 55% la seva aportació al SOC per a polítiques 

d’ocupació. En total, 215 milions menys que havien de servir per pagar ERTOs que, alguns 

dels quals, malauradament, encara estan pendents de pagament. 

 

 

 

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, agraeix, d’una banda, 

el suport manifestat per la Sra. Sancho. I, de l’altra, en relació amb la intervenció del Sr. 

Teixidó, recorda que aquesta setmana coneixíem que sembla que per a l’any vinent tindrem 

a disposició una partida important destinada a polítiques actives d’ocupació, malgrat és cert 

que aquesta retallada ha repercutit especialment en els programes de formació ocupacional. 

Pensem que és una mala notícia, així com la caiguda que es preveu per part de la 
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Conselleria de Treball de la Generalitat de cara a l’any vinent en la majoria de programes 

que actualment finança el Servei d’Ocupació de Catalunya. Esperem poder-vos-en donar 

més informació en les properes setmanes. 

És voluntat de tots els grups municipals poder disposar dels màxims recursos possibles per 

reactivar les polítiques actives d’ocupació a la nostra ciutat.   

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 

Direcció de Promoció Econòmica 
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
 

9  - APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A 

L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS PER A LA 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ DE 

MATARÓ AMB MOTIU DE L'IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID19. 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 

“1.- La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, 
entre d’altres, fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de 
qualitat a la ciutat, promocionar la indústria, el comerç i l'emprenedoria; promocionar i 
consolidar l’economia social i solidària i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les 
inversions. 

2.- Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 
ha conduït a que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel 
control de la pandèmia. Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 
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463/2020, de 14 de març pel que es declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels 
ciutadans, però inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una 
paralització parcial de l’activitat econòmica, i en especial al sector comercial, sense 
precedents, limitant les condicions dels autònoms i empreses respecte les condicions 
del mercat en les que habitualment operen. 

3.- Un dels efectes més immediats del COVID19, i derivat del tancament obligat dels 
locals comercials i de restauració, ha estat la necessitat d’adequació de la seva activitat 
a la venda i distribució online, i de forma genèrica a la digitalització. 

Actualment, gran part de l’activitat comercial en general,i específicament de Mataró, te 
una presència molt baixa a la xarxa i no han fet el salt a implementar eines online de 
comunicació amb el client, sigui mitjançant un web, xarxes socials o altres, ni tampoc 
eines de gestió que els permetin una gestió més eficient del punt de venda. 

D’altra banda, la demanda (persones consumidores) ha incorporat amb intensitat les 
eines digitals de forma natural en el seu dia a dia, adaptant els seus hàbits de consum 

Arran de l’estat d´alarma, la venda online, i en general les necessitats de digitalització del 
sector comercial i de la restauració, s’han intensificat i aquesta tendència molt 
probablement es consolidarà. L’oferta comercial i de serveis ha d’aprofitar aquesta 
tendència en els hàbits de la demanda com una oportunitat i per tant adequar-se per 
continuar sent competitiu i diversificar els seus canals de venda, adaptant-se a les 
necessitats de la demanda. La persona consumidora desitja tenir una experiència 
positiva tant a l’entorn digital com a la botiga física. 

El teixit comercial, per tant, necessita fer la seva transformació en la digitalització cap a 
la omnicanalitat; especialment incorporant solucions de sistemes de comunicació, 
fidelització i venda online. Actualment els establiments comercials i de serveis disposen 
d’un gran ventall d’eines per transformar digitalment els seus establiments i adaptar-se a 
les tendències de consum, des d’un nivell més bàsic fins a la digitalització total del punt 
de venda. 

4.- Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia, en data 22 de 
maig de 2020 es va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de 
Mataró. La proposta d’establir una línia d’ajuts per facilitar la digitalització de l’activitat 
econòmica, aprovada en la sessió de 24 de juliol de 2020, se suma a les mesures de 
xoc per a la reactivació que es van aprovar per afavorir la reactivació econòmica i el 
foment de l’ocupació. 

Aquesta acció es considera especialment adient, tenint en compte l’impacte en 
l’economia i el teixit productiu que en aquest moment estem vivint per causa del COVID-
19, amb l’objectiu d’afavorir la reactivació econòmica, especialment dels sectors més 
afectats com el comerç i la restauració. 

5.- La Cap de Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró ha 
emès informe favorable a l’aprovació d’unes bases reguladores, amb caràcter de bases 
marc, per a l’atorgament de subvencions per a la transformació digital del comerç i 
restauració de Mataró amb motiu de l’impacte econòmic de la Covid19. 

Per a l’exercici 2020 el crèdit disponible per l’atorgament d’aquestes subvencions és 
inicialment de 
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100.000 euros, que anirà a càrrec de la partida pressupostària 420201/431420/47900 
del pressupost municipal vigent per a l’any 2020. No obstant, aquesta partida podrà ser 
ampliada durant el procés d’atorgament i d’acord amb l’article 58 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions, amb crèdits provinents d’altres convocatòries que van tenir una despesa 
inferior a la inicialment prevista. 

 
Vist l’informe favorable dels Serveis jurídics amb el vistiplau de Secretaria General, 
l’informe favorable d’Intervenció de Fons i el 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, proposo al 
Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases reguladores, amb caràcter de bases marc, per a l’atorgament 
de subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració de Mataró amb 
motiu de l’impacte econòmic de la Covid19, d’acord amb els termes que consten al 
document annex que consta a l’expedient. 
 

Segon.- Sotmetre les bases a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró. Transcorregut el termini fixat sense que s'hi 
hagin presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades.” 
 

 

 

 

BASES REGULADORES PER A L’ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS PER A LA 

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ DE MATARÓ AMB MOTIU DE 

L’IMPACTE ECONÒMIC DE LA COVID-19 

  

1.- Introducció 

La Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró té com a finalitat, entre d’altres, 

fomentar una economia productiva que generi llocs de treball estables i de qualitat a la ciutat, 

promocionar la indústria, el comerç i l'emprenedoria; promocionar i consolidar l’economia social i 

solidària i fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions. 

Actualment l’extraordinària situació generada per l’evolució del coronavirus COVID19 ha conduït a 

que diferents administracions hagin adoptat mesures imprescindibles pel control de la pandèmia. 

Entre elles, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel que es 

declara l’Estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19. 

Moltes d’aquestes mesures han buscat protegir la salut i garantir la seguretat dels ciutadans, però 

inexorablement, també han imposat restriccions que han comportat una paralització parcial de 

l’activitat econòmica, i en especial al sector comercial, sense precedents, limitant les condicions 

dels autònoms i empreses respecte  les condicions del mercat en les que habitualment operen. 

Un dels efectes més immediats del COVID19, i derivat del tancament obligat dels locals comercials 

i de restauració, ha estat la necessitat d’adequació de la seva activitat a la venda i distribució 

online, i de forma genèrica a la digitalització.   
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Actualment, gran part de l’activitat comercial en general,i específicament de Mataró, te  una 

presència molt baixa a la xarxa i no han fet el salt a implementar eines online de comunicació amb 

el client, sigui mitjançant un web, xarxes socials o altres, ni tampoc eines de gestió que els 

permetin una gestió més eficient del punt de venda. 

D’altra banda, la demanda (persones consumidores) ha incorporat amb intensitat les eines digitals 

de forma natural en el seu dia a dia, adaptant els seus hàbits de consum 

Arran de l’estat d´alarma, la venda online, i en general les necessitats de digitalització del sector 

comercial i de la restauració, s’han intensificat i aquesta tendència molt probablement es 

consolidarà. L’oferta comercial i de serveis ha d’aprofitar aquesta tendència en els hàbits de la 

demanda com una oportunitat i per tant adequar-se per continuar sent competitiu i diversificar els 

seus canals de venda, adaptant-se a les necessitats de la demanda. La persona consumidora 

desitja tenir una experiència positiva tant a  l’entorn digital com a la botiga física. 

El teixit comercial, per tant, necessita fer la seva transformació en la digitalització cap a la 

omnicanalitat; especialment incorporant solucions de sistemes de comunicació, fidelització i venda 

online. Actualment els establiments comercials i de serveis disposen d’un gran ventall d’eines per 

transformar digitalment els seus establiments i adaptar-se a les tendències de consum, des d’un 

nivell més bàsic fins a la digitalització total del punt de venda.  

Per tal d’aconseguir que la ciutat es reactivés a partir de la pandèmia, en data 22 de maig de 2020 

es va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró. La proposta 

d’establir una línia d’ajuts per facilitar la digitalització de l’activitat econòmica, aprovada en la 

sessió de 24 de juliol de 2020, se suma a les mesures de xoc per a la reactivació que es van 

aprovar per afavorir la reactivació econòmica i el foment de l’ocupació. 

 

2. Objecte 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, a aquells titulars 

d’establiments comercials ( de serveis, o assimilats)  i de restauració de Mataró, ja siguin  

autònoms, micro empreses o petites empreses, que portin a terme projectes o accions de 

transformació digital en la seva activitat durant el termini d’execució del projecte establert al punt 3 

de les presents bases. 

 

3.- Termini d’execució 

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció es determinarà a l’acord de la convocatòria. 

Per l’exercici 2020, el període d’execució de l’acció objecte de subvenció està comprès entre el 1 

de gener i el 31 de desembre de 2020. 

  

4.- Beneficiaris sol·licitants: condicions i requisits 

a) Les persones sol·licitants i/o beneficiàries de les subvencions a què es refereixen les presents 

bases seran exclusivament els autònoms, micro empreses o petites empreses, titulars 

d’establiments comercials ubicats a Mataró, que es corresponguin amb els següents formats:  
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• Establiments comercials individuals de venda al detall  

• Establiments individuals que prestin algun dels següents serveis assimilats: - Tallers i 

serveis de reparacions mecànics - Serveis fotogràfics i audiovisuals - Copisteries i arts 

gràfiques - Neteja i reparació de calçat – Sargit i reparació de roba - Agències de viatges 

detallistes - Tintoreries i bugaderies - Perruqueries, salons d’estètica i bellesa - Servei de 

menjar preparat i càtering - Bars i restaurants i qualsevol servei adreçat a les persones i/o  

empreses que compleixin els requisits establerts en aquest mateix article. 

• Parades de mercats públics i privats. 

 

Es consideraran micro i petita empresa, aquelles empreses que compleixin els criteris recollits a 

l’Annex I del Reglament UE número 651/2014, de la Comissió, sobre la definició de 

microempreses, petites i mitjanes empreses, segons el qual tenen la consideració de 

microempresa, les empreses que ocupen a menys de 10 persones i el seu volum de negoci anual 

o el seu balanç general anual no excedeix de 2.000.000 €; i petita empresa, les empreses que 

ocupen a menys de 50 persones i el seu volum de negoci anual o el seu balanç general anual no 

excedeix de 10.000.000 €. 

 

 b) Aquests establiments comercials, de serveis a les persones i de restauració hauran de disposar 

de local comercial amb venda i/o prestació de servei directa al públic.  

c) Així mateix, les condicions i requisits exigibles als beneficiaris, el compliment de les quals es 

manifestarà d’acord amb el que estableix la punt 10, són les següents:  

• En cas de ser persona jurídica, estar legalment constituïda i activa. En cas de ser persona 

física, complir amb els requisits legals per poder exercir una activitat professional. 

• Trobar-se en possessió dels permisos necessaris per exercir l’activitat. L'Ajuntament podrà 

comprovar que l'establiment disposa dels permisos corresponents a l'activitat, així com 

podrà sol·licitar documentació addicional que consideri oportuna per constatar la 

documentació aportada. 

• Haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Mataró.  

• Acreditar, amb anterioritat a l'atorgament definitiu de la subvenció, que es troba al corrent de 

les seves obligacions tributàries i fiscals i de reintegrament amb l'Ajuntament de Mataró i 

l'Agència Estatal d'Administració Tributària, així com també amb la Seguretat Social. 

• No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixin adquirir la condició de beneficiari / 

beneficiària previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE número 

276, de 18.11.2003). 

• No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes 

condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de 

gènere i segons Llei 17/2015, de 21 de juliol, d' igualtat efectiva de dones i homes. 

• Complir amb la normativa comunitària relativa de les ajudes de “minimis” (Reglament (UE) 

1407/2013 de 18 de desembre de 2013 relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat 
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de Funcionament de la Unió Europea), que estableix que l’import total dels ajuts que es 

puguin rebre no podrà superar la quantia de 200.000 € en un període de tres exercicis 

fiscals. Aquest límit s’aplicarà a tots els ajuts de “minimis” percebuts per la persona 

beneficiària, sigui quina sigui la seva procedència, forma i l’objecte dels mateixos. 

• Desenvolupar, a criteri de l’Ajuntament de Mataró, una activitat lícita que no suposi 

discriminació, atempti contra la dignitat i la igualtat de les persones, fomenti la violència o 

vagi contra els drets humans, no portar a terme accions que siguin il·legals, nocives, 

perilloses o molestes. 

• Complir amb el requisit que l’import de la subvenció ha de ser d’una quantia que, aïlladament 

o en concurrència amb altres subvencions o ajuts públics o privats, nacionals o 

internacionals, no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari. 

• Que la persona que subscriu la sol·licitud disposa de facultats de representació de 

l’empresa. 

 

5.- Accions subvencionables i condicionants de l’ajut 

Serà subvencionable aquella despesa que respongui de manera indubtable a la naturalesa de 

l’activitat subvencionada i que es realitzi dins del termini d’execució previst al punt 3 de les 

presents bases.  

Serà subvencionable la despesa per serveis prestats per empreses externes. En cap cas seran 

subvencionables els impostos indirectes ni els impostos sobre la renda i el cost del personal fix i 

eventual a càrrec de la persona física o jurídica. 

Les despeses subvencionables es classifiquen en dos tipus d’accions que no són excloents entre 

sí: 

1. Accions de comunicació i màrqueting: 

Contractació de serveis de comunicació digital per a: 

- Creació o remodelació del lloc web. 

- Creació, publicació i gestió de continguts pel web. 

- Creació i gestió de perfils comercials a les xarxes socials. 

- Instal·lació i configuració d'eines d'analítica de dades pel web / xarxes socials.  

- Creació i publicació de butlletins informatius (newsletters). 

- Adaptació del web al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 

 

Contractació de serveis de màrqueting digital per: 

- Elaborar un pla de màrqueting digital. 

- Crear campanyes de publicitat on-line 

- Serveis de posicionament a cercadors. 
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2. Accions de venda online, gestió de clients i del punt de venda: 

Contractació de serveis per a la transformació de l’empresa en negoci online: 

- Creació de continguts digitals corresponents als productes oferts per incloure’ls en 

plataformes de venda online. 

- Subscripció a plataformes de venda online (marketplaces o webs i apps de venda online), 

gestió i publicació del catàleg de productes. 

- Implementació de sistema de venda online propi. Gestió del catàleg de productes, 

contractació d’operadors logístics i distribució, creació i implantació de passarel·les de 

pagament. 

 

Digitalització dels processos de l’establiment o punt de venda: 

- Implementació i integració de sistemes d’informació de l’establiment: 

- Sistema de gestió de clients (CRM)  

- Sistemes de cartelleria digital (digital signage) amb gestió de continguts i analítica de dades. 

Implantació de software i hardware de cartelleria i digitalització de continguts i productes 

de l'establiment  

- Sistemes de gestió informatitzada: Software i hardware de terminal al punt de venda 

connectat a Internet i de terminal de cobrament automàtic. 

- Sistema de gestió de magatzem (control d´estocs)  

- Sistemes de fidelització de clients connectat a Internet.  

- Digitalització de l’experiència de compra a l’establiment 

 

6.- Aplicació pressupostària 

La dotació econòmica i la partida pressupostària es determinaran en l’acord de convocatòria 

corresponent. 

Per a l’exercici 2020 el crèdit disponible per l’atorgament d’aquestes subvencions és inicialment de 

100.000 euros, que anirà a càrrec de la partida  pressupostària 420201/431420/47900 del 

pressupost municipal vigent per a l’any 2020. No obstant, aquesta partida podrà ser ampliada 

durant el procés d’atorgament i d’acord amb l’article 58 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 

pel qual s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, amb crèdits provinents d’altres 

convocatòries que van tenir una despesa inferior a la inicialment prevista. L’ampliació de crèdit 

anirà destinada a l’atorgament de la subvenció d’aquelles sol·licituds, que reunint tots els requisits 

exigits, no se les hagi pogut atorgar la subvenció per haver-se esgotat el crèdit inicial. 

 

7-. Tipologia i quantia de l’ajut i règim de concessió 
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La quantia de la subvenció serà del 50% del cost total de projecte o accions (despesa 

subvencionable), amb un màxim de 3.000 euros per sol·licitud. 

Quedarà a càrrec del peticionari l’aportació de la resta del cost bé directament o per cofinançament 
de tercers (ens públics o privats, nacionals o internacionals).  
 

8.- Compatibilitat 

La percepció d’aquests ajuts, que tenen la naturalesa jurídica de subvenció, serà compatible amb 

altres procedents, qualsevol que sigui la seva naturalesa o l’Administració o entitat que les 

concedeixi, sempre i quan no es superi el cost total de l’activitat a desenvolupar. 

La persona sol·licitant haurà de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix 

concepte, tant a l’iniciar l’expedient administratiu com en qualsevol moment del procediment en 

que es produeixi, per la qual cosa s’estarà al que disposen els articles 33 i 34 del Reglament de la 

llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 

21 de juliol. 

Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió, i en tot cas, la concessió 

recurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o 

internacional, podrà donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada. 

 

9.- Sol·licituds i termini de presentació 

El termini de presentació de les sol•licituds per a l’exercici 2020 serà des del dia 18 de novembre 

fins el 9 de desembre de 2020, ambdós inclosos. 

Per la resta de convocatòries, el termini de presentació de les sol·licituds es determinarà en l’acord 

de cada convocatòria. 

Les sol•licituds presentades fora de termini donaran lloc a la seva inadmissió.  

La sol·licitud s'haurà de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica   

(https://seu.mataro.cat) mitjançant el model d'instància normalitzat. 

La presentació de sol·licituds, i en el seu cas, la documentació que s’hagi d’acompanyar, es 

realitzarà exclusivament per mitjans electrònics, a l'empara de l’article 14.3 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, atès que el 

col·lectiu de beneficiaris al que es dirigeixen aquestes subvencions ha vingut acreditant, davant 

d’aquesta Administració, en quantes actuacions ha realitzat al llarg del temps, la disposició dels 

mitjans tècnics i la qualificació per a utilitzar-los que els habilita, sobradament, per això. 

En qualsevol cas, aquelles persones que no disposin d’identificació electrònica hauran de 

contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana mitjançant cita prèvia obligatòria, a través del web 

municipal www.mataro.cat o a través del telèfon gratuït 010. 

La sol·licitud haurà d’anar signada per la persona física o pel representant legal de la persona 

jurídica titular de l’activitat comercial o de restauració. En cas de poder mancomunat, hauran de 

presentar un document en el que s’acrediti que ambdós apoderats donen consentiment a la 

presentació de la sol·licitud.  



 37 

Si de l’examen de la mateixa es comprovés que no s’ha complimentat degudament la sol·licitud, 

l’òrgan instructor requerirà a la persona interessada per a que la subsani en el termini de 10 dies 

hàbils. De no fer-ho, s’entendrà per desistida en la seva petició, d’acord amb el previst a l’article 

68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

Només es podrà presentar una sol·licitud per cada sol·licitant. 

 

De conformitat amb el que estableix l’art. 71 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les sol·licituds es tramitaran i resoldran 

seguint l’ordre rigorós d’incoació, en funció de la data de la seva presentació. Es considerarà com 

a data de presentació aquella en la que les sol·licituds reuneixen tota la documentació necessària, 

una vegada subsanades, en el seu cas, les omissions o defectes que, en la mateixa, s’hagin 

apreciat per l’òrgan instructor. 

Aquelles sol·licituds que compleixin amb els requisits exigits en les presents bases seran resoltes 

favorablement mentre existeixi crèdit disponible. Una vegada esgotat el crèdit pressupostari no es 

podran concedir nous ajuts, desestimant-se per aquest motiu, expressament, aquelles sol·licituds 

presentades i pendents de resolució. 

La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la 

subvenció. 

 

10.- Documentació a presentar amb les sol·licituds 

Totes les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació: 

1) Formulari de sol·licitud degudament complimentat i signat, que inclourà una declaració 

responsable relativa al compliment dels requisits als que fa referència al punt 4.c)  anterior, entre 

d’altres qüestions.  

La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament de Mataró per verificar en 

qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. La inexactitud, falsedat o omissió de 

caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvenció deixen 

sense efecte aquest tràmit i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de 

subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la mateixa, si es coneixen amb 

posterioritat a la concessió. 

 

2) Fitxa normalitzada que haurà d’indicar, de forma expressa: 

- Breu memòria del projecte pel qual es sol·licita la subvenció que inclourà, necessàriament, els 

següents aspectes: Antecedents i justificació, objectius, programa previst, calendari d´accions i 

cost total del projecte. Cal indicar el tipus d’establiment i tipus de servei que presta, i la seva 

justificació com a despesa segons l’objecte d’aquesta convocatòria i l’import de la subvenció 

sol·licitada. 
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- Pressupost que inclogui el NIF, les dades socials (adreça, telèfon i correu electrònic), descripció 

del servei i detall dels imports. En cas que a la data de presentació ja s’hagi realitzat el pagament 

de la despesa es podrà adjuntar la factura.  

3)  Las persones treballadores autònomes hauran d’acreditar: 

a)  DNI 

b) Alta a la Seguretat Social del Règim Especial de Treballadors Autònoms o a la Mútua de 

previsió social corresponent a la data de presentació de la sol·licitud. 

c) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, model 036 o 037, o, en el cas de 

Mutualistes, documentació equivalent. 

 

Als efectes de determinar la condició de micro o petita empresa sol·licitant, en el seu cas, es 

presentarà: 

a) CIF de l’empresa 

b) Documentació justificativa de la declaració de l’Impost de Societats del darrer exercici 

tancat. En el cas d’empreses de nova creació, previsió de balanç i compte de resultats del 

primer any de funcionament. En cas d’empreses subjectes al règim fiscal d’atribució de 

rendes, Declaració de la Renda de l’any anterior. 

c) Alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, de l’activitat que es realitza a Mataró. 

d) Escriptura de constitució de l’empresa sol·licitant i les seves modificacions posteriors 

degudament registrades al Registre Mercantil. 

e) Documentació justificativa a efectes de comprovació del nombre de treballadors de la 

sol·licitant (RNT i RLC) del mes de desembre de l’exercici immediatament anterior a la 

presentació de la sol·licitud, o qualsevol altre document que acrediti aquesta circumstància. 

 

4) Caldrà comunicar un número de compte corrent (IBAN) on s’hagi d’ingressar l’atorgament de 

l’ajut.   

5) En el seu cas, documentació vàlida en dret, que acrediti de manera fefaent la representació 

legal. 

6) Els sol·licitants hauran d’acreditar trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 

tributàries amb l’Administració de l’Estat, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Mataró. 

Serà suficient la declaració d’estar assabentat que l’Ajuntament consultarà d’ofici les dades i 

documents disponibles en altres administracions per a comprovar la veracitat de les dades 

aportades. La persona sol•licitant podrà exercir el seu dret d’oposició d’acord a la Política de 

privacitat informada a la pròpia petició.  

 

11.- Revisió tècnica 
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Les sol·licituds que siguin admeses a tràmit seran subjectes a una revisió tècnica en la qual es 

verificarà, que les accions previstes s’adeqüen als conceptes d’objecte, finalitat i despesa 

subvencionable, modalitats i accions subvencionables d’acord a l’establert al punts 4, 5 i 10 de les 

presents bases particulars. 

Aquelles sol·licituds per les que es consideri que la despesa no és subvencionable seran 

denegades per requisits tècnics. 

 

12.- Tramitació i concessió 

L’ordenació i instrucció de l’expedient es tramitarà des de la Direcció de Promoció Econòmica de 

l’ajuntament de Mataró, que realitzarà les actuacions necessàries d’acord amb allò previst a 

l’article 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Una Comissió de valoració, creada a aquest efecte, emetrà informe amb la proposta, que elevarà a 

l’òrgan competent, per al seu atorgament. Aquesta comissió està composta pels següents 

membres: el/la Cap de Servei de Promoció de Ciutat i Comerç, el/la Cap de Secció de Comerç, 

un/a tècnic/a del Servei de Promoció de Ciutat i Comerç de l’Ajuntament de Mataró i l’assessor/a 

jurídic/a de la Direcció de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró, o les persones en que 

aquestes puguin delegar. 

L'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds serà el/la regidor/a delegat/da de l’àrea de 

Promoció de Ciutat i Comerç. 

Transcorreguts tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud sense que s’hagi emès 

resolució expressa i aquesta hagi estat notificada, la persona sol·licitant podrà entendre 

desestimada la seva petició per silenci administratiu. 

 

13.- Pagament  

L’import de la subvenció atorgada s’abonarà una vegada s’hagi presentat i validat la documentació 

justificativa que s’especifica en el punt següent. El pagament es realitzarà mitjançant transferència, 

al compte bancari indicat per la persona beneficiària en la sol·licitud.  

 

14.- Justificació 

Per percebre les subvencions atorgades,  les persones beneficiàries hauran de justificar-ne 

l’aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació de la documentació 

següent, sempre signada i segellada: 

a) Fitxa normalitzada que inclourà: 

- Memòria de l’acció realitzada, que comprendrà una descripció de les actuacions del projecte, 

resultats esperats i/o obtinguts, imatges de tots els elements justificatius de les actuacions que 

es descriuen a la memòria tècnica i que s´inclouen com a despesa, així com de les desviacions 

produïdes entre el pressupost i la despesa total incorreguda, entre d’altres consideracions que 

el beneficiari consideri oportunes. 

  -  Memòria econòmica que inclogui: 
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• Relació classificada de totes les despeses relacionades amb el desenvolupament de 

l’acció subvencionada, amb identificació del creditor, el document, el concepte de despesa, 

l’import, data d’emissió i  la data de pagament.  

• Relació detallada d’altres ingressos i subvencions que hagin finançat l’activitat 

subvencionada amb indicació de l’import i la procedència. 

 

b) Factures de les despeses subvencionades que reuneixin els requisits tècnics exigits per les lleis 

i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i 

cognoms de qui expedeix la factura o raó social i de a qui s’adreça, NIF, descripció de l’operació i 

contraprestació total, tipus impositiu aplicat o referència als preceptes aplicables en cas 

d’operacions exemptes de l’impost, lloc i data de l’emissió).  

La data de les factures ha d’estar compresa dins del termini que s’acordi a la convocatòria. 

Per a l’exercici 2020, la data de les factures ha d’estar compresa entre l’1 de gener i el 31 de 

desembre de 2020. 

 

c) Documentació acreditativa del pagament de les factures presentades mitjançant transferència 

bancària o rebut domiciliat, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han d’indicar, almenys, les 

circumstàncies següents: la identificació de la persona beneficiaria i l’ordenant del pagament, NIF, 

número de rebut, import i el concepte o número de factura a què correspon, data de pagament, 

segell i signatura. 

La convocatòria determinarà la data màxima de presentació de la documentació justificativa. 

S’estableix com a data màxima de presentació de la documentació justificativa de la convocatòria 

de l’exercici 2020, el dia 1 de març de 2021. 

En cas de no produir-se aquesta justificació per part del beneficiari en els termes i terminis 

establerts en aquestes bases, l’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de revocació de la 

subvenció concedida d’acord amb la legislació vigent. 

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts, però és esmenable, l'òrgan 

instructor ho notificarà a l'interessat/da i li concedirà un termini de 10 dies hàbils perquè ho esmeni 

lliurant la documentació al registre corresponent.  

 

15.- Obligacions de les persones beneficiàries 

a)  Acceptar i complir la normativa general reguladora de les subvencions, aprovada per 

l'Ajuntament, i la restant normativa d'aplicació: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la Llei, en els 

preceptes que li resultin d’aplicació. 

b)  Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que dugui a terme l'Ajuntament. 

 

16.- Règim sancionador 
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1. Les persones beneficiàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que 

sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei 

general pressupostària i la Llei general tributària. 

 2. L’Ajuntament de Mataró iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 

abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 

 

17.- Protecció de dades de caràcter personal 

D’acord amb del Reglament (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016, sobre la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes 

dades, així com amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran 

tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar aquestes bases i les respectives convocatòries 

d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la normativa sobre protecció de dades 

estableix. 

 

18.- Règim jurídic 

1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són 

lliurament revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de 

subvencions i les presents bases reguladores, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en 

anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 

2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de 

concessió directa mitjançant convocatòria oberta, en base a l’ordre cronològic de presentació de 

les sol•licituds, sempre que hi hagi crèdit pressupostari suficient i d’acord amb els principis de 

publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència. 

3. Les persones sol·licitants han de complir, amb caràcter general, les obligacions establertes a 

l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general subvencions, per tal de poder ser 

beneficiàries de les subvencions regulades en les presents bases. 

4. En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen les bases reguladores 

generals de subvencions aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997, la 

Llei 38/2003, de 17 novembre, General de Subvencions i el seu Reglament, aprovat pel Real 

Decret 887/2006, de 24 de juliol,  la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, les bases d’execució del pressupost municipal vigent i la Llei 47/2003, de 26 de 

novembre, General Pressupostària. Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del Règim Local a Catalunya. Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local en tot allò considerat com a norma bàsica. Llei 

19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 

17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de 

comerç, serveis i fires i Decret 179/1995, de 16 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals 



 42 

5. Aquestes bases reguladores es sotmetran a informació pública per un període de 30 dies 

mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al web municipal 

www.mataro.cat. La convocatòria de les subvencions, així com la relació de les persones 

beneficiàries i l’import dels ajuts concedits i els seus reintegres, si s’escau, es publicaran a través 

de  la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BNDS) d’acord amb l’article 20 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 

19.- Vigència 

Aquestes bases seran vigents mentre no es modifiquin o es deroguin expressament. 

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

seu vot favorable a la proposta. 

Creemos que la digitalización de empresas ha sido parte de la subsistencia de muchos 

negocios de Mataró. Desde nuestro grupo municipal, deseamos que estos 100.000 € se 

queden cortos porque muchos comercios y autónomos lo soliciten, y que Mataró dé un salto 

cualitativo en cuanto a digitalización de sus empresas y comercios.  

 

 

 

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

manifesta que, tal com van fer a la comissió informativa, votaran a favor d’aquest ajut i de 

qualsevol altra iniciativa que ajudi a pal·liar els efectes de l’actual crisi econòmica, sigui quin 

en sigui l’import. 

Nosaltres, com ja ha passat amb altres ajudes, considerem que aquest topall de 3.000 € per 

sol·licitud pot quedar una mica curt, tenint en compte la necessitat real dels sol·licitants. Cal 

que pensem que aquesta mateixa subvenció que s’està oferint des de l’Ajuntament de 

Barcelona té un topall de 7.500 € per sol·licitud, és a dir, més del doble que la nostra. 

Entenem que Mataró no és Barcelona, però cal que ho tinguem en compte.  

És una mica el que també ens pot passar amb les ajudes al finançament per a autònoms i 

emprenedors, com ja vam comentar, o amb el programa “Aixequem persianes”. Són ajudes 

que van en la bona direcció, però els cal més dotació pressupostària. 

Respecte a aquest ajut en concret, convé citar l’estudi que ha realitzat l’exregidora Dolors 

Guillén, on conclou que a Mataró una majoria no considera encara la transformació digital i el 
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màrqueting online, malgrat que els consumidors i clients estan més connectats que mai i 

demanen més interactivitat i multicanalitat. Afirma també que el comerç local de Mataró no 

pot menystenir el canal online perquè ens deixa fora del mercat potencial. És a dir, recomana 

més formació especialitzada, assessorament en temes digitals i orientació sobre com fer de 

qualsevol botiga una estratègia global de negoci. 

Creiem, doncs, que l’Ajuntament ha de treballar assessorant, orientant i destinant-hi més 

recursos. 

 

 

 

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

la vàlua de l’estudi de la Sra. Guillén, al qual ha fet esment el Sr. Canela.  

Aquestes mateixes conclusions les han tingut en compte el Capgros i l’Associació de 

Botiguers, i és per això que estan posant en marxa un marketplace a fi de desenvolupar i 

consolidar aquest nou canal de venda, que ara, amb aquesta subvenció, es pretén estendre 

al màxim nombre d’empreses mataronines possible. 

Aquesta és una de les mesures que forma part del paquet del pla de la Taula de 

Reconstrucció i, avui, dia 1 d’octubre, fa mesos de l’última reunió de la taula (que es va 

reunir per darrera vegada el 24 de juliol). 

Els temes que tractem en aquesta taula, les mesures que s’han d’impulsar i la urgència de la 

situació per a molts dels autònoms i comerciants de la ciutat, exigeix que ens reunim amb 

més freqüència. És per això que demano que la Taula es reuneixi tan aviat com sigui 

possible.  

 
 
 
 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, està totalment d’acord amb la necessitat de continuar apostant per la transformació 

digital, tant del comerç com de les empreses en general, i també de la restauració. Per això, 

en primer lloc hem de felicitar la Sra. Guillén per l’estudi que ha fet i que ens ajuda a 

entendre que encara queda molta feina per fer, sobretot de pedagogia i formació, en 

referència a les empreses, perquè realment vegin la digitalització com una eina útil per fer 

arribar els seus productes a la ciutadania. 
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També vull agrair la feina que s’està fent des de la Taula de la Reconstrucció pels agents 

socials i els grups polítics. Recordem que s’ha fet una tasca molt bona a nivell de les 

mesures d’emergència que vam prendre, tant a nivell social com d’impuls econòmic, i que 

avui es plasma en aquestes bases-marc que continuaran vigents fins que es consideri 

necessari. És una feina molt propositiva i constructiva i els emplaço a continuar-hi treballant.   

 

 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, agraeix públicament la col·laboració de tots els 

grups de l’oposició a la Taula per a la Reconstrucció Econòmica i Social. Aquesta mesura és 

una proposta que va sortir a la Taula i, per tant, neix de l’entesa de tots els grups municipals, 

així com dels agents socials que hi participen, patronal i sindicats. Gràcies a tots.  

 
 
 

 
 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 

 

10 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

LA POSADA EN MARXA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN 

MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES 

D’ARRENDAMENTS D’HABITATGE. 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

proposta de resolució següent, amb la incorporació de les esmenes presentades pel grup 

municipal d’En Comú Podem Mataró i pel grup municipal Socialista: 

 

“L’accés a l’habitatge és un dels grans reptes de país pendents de resoldre. Venim patint 
una crisi d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per 
l’increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen més del 50% dels seus 
ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la ciris provocada per la 
pandèmia de la Covid19, on moltes famílies han vist reduïts els seus ingressos i les ajudes 
extraordinàries públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió 
habitacional a les que s’han vist abocades. 
 
El Parlament de Catalunya, a través de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, va 
instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de mesures 
legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre que Catalunya comptés amb una 
regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans i, en particular, per dotar les 
administracions públiques de les eines necessàries per a limitar els increments de preus del 
lloguer d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment d'aquest mandat, 
el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures 
urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, text que no fou 
convalidat. 
 
El passat 9 de setembre el Parlament de Catalunya, amb el suport dels grups parlamentaris 
d’Esquerra Republicana, Catalunya en Comú, la CUP i JxCat, van aprovar la llei de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, una 
llei que permetrà fixar topalls al lloguer en els municipis amb més demanda. El text sorgeix a 
partir d’una proposta treballada i acordada conjuntament amb el departament de Justícia, el 
Sindicat de Llogaters i els grups signants. 
 
Aquesta proposta, regula un règim excepcional per contenir els lloguers aplicables en les 
conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, és a dir aquells municipis o àrees en 
què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de lloguer.  
 
Mataró forma part de la seixantena de municipis d’arreu del país als quals la llei dona  
inicialment cobertura. Així mateix, la nova llei fixa en cinc anys el període màxim per 
mantenir sense revisar la classificació d'una zona amb aquestes característiques, a través de 
l'índex de preu de lloguer. També preveu excepcionalitats excloent per exemple els 
habitatges amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinats a polítiques 
socials. D'aquesta manera, la renda que es pacti a l'inici del contracte no podrà superar el 
preu de referència per a un lloguer en circumstàncies semblants; ni tampoc, amb 
excepcions, podria apujar-se el lloguer en cas que l'últim contracte, si fos dels darrers cinc 
anys, fos molt més baix.  
 
A més de cercar l’equilibri entre els drets i Interessos de les parts, la llei reconeix i acull els 
principis d’autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que permetin 
atendre i adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi de 
proporcionalitat. Finalment la llei també Incorpora modificacions de la Llei 18/2007 de 28 de 
desembres del dret a l’habitatge que Introdueixen en el règim de control i sancionador, nous 
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apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es flexibilitza en els contractes de 
lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten d'un procés de gran rehabilitació, cas 
en el qual l'increment del preu que les parts han considerat de referència per al lloguer d'un 
habitatge de característiques anàlogues es pot arribar a fixar en l'àrea superior de l'índex de 
referència. 
 
Atesa la importància d’aquesta nova llei de mesures urgents en matèria de contenció de 
rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de la seva posada en marxa de forma 
immediata, el grup municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres  proposa l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 

1- El Ple de l’Ajuntament de Mataró, mostra el seu compromís perquè sigui aplicada la 

llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 

d'arrendament d'habitatge a la nostra ciutat. 

 
2- El Govern municipal portarà, com a primer punt  a la Taula de treball d’Habitatge, la 

nova llei esmentada, amb l’objectiu de marcar l’estratègia, per exigir que Mataró sigui 

ratificada com a “Àrea amb mercat d’habitatge tens”.  

 
3- Tenint en compte el compromís adoptat en la proposta d’habitatge, del mes anterior,  

l’Ajuntament de Mataró iniciarà una ronda de contactes amb els equips de govern de 

les ciutats i pobles del Maresme, així com, amb el Consell Comarcal, per alinear a 

tothom en l’exigència d’aplicació de la llei, partint que és un problema generalitzat 

arreu del país. 

 
4- El Govern Municipal informarà a la ciutadania dels seus drets en aquesta qüestió, 

mitjançant el nou Servei Integral de protecció a l’habitatge, l’oficina de consum o 

qualsevol altre departament de l’administració local. 

 
5- El Govern Municipal establirà un seguiment periòdic en el sí de la Taula d'Habitatge, 

per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa.  

 
6- El Govern Municipal donarà trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat de Catalunya i a les associacions 

municipalistes (ACM i FCM), al Consell Comarcal del Maresme i a les associacions 

mataronines de defensa del dret a l’habitatge.” 

 
 

 

 

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

seu vot contrari a la proposta.  

Ya el Consell de Garanties Estatutàries del Parlament de Catalunya ha concluido que el 

Parlament no tiene competencias para legislar sobre las materias que regula esta ley. Es 

más, se va a impugnar ante el Tribunal Constitucional.  
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Como siempre, los partidos independentistas en el Parlament proponen una ley para que 

haya lío, como decía el vicepresidente primero del Parlament en un tuit. Es decir, que lo que 

menos les importaba era el tema de la vivienda. Lo único que querían era hacer ruido a fin 

de que se lo acaben tumbando y volverse a hacer las víctimas. 

En Cataluña ya tenemos la Ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda, que hace 13 años que se 

aprobó y que dice que se tiene que crear desde la Generalitat el 15% de vivienda social en 

20 años. El porcentaje que se lleva realizado a día de hoy es de un 2%. Parece que a los 

partidos proponentes no les interesa la vivienda y solo les preocupa el procés y hacer 

propaganda.  

Podemos constatar que los últimos presupuestos de la Generalitat no dedican los fondos 

necesarios para cubrir las necesidades de vivienda social que necesitan los catalanes y 

somos la comunidad autónoma que menor porcentaje de su presupuesto invierte en 

vivienda, la mitad de la media del resto de comunidades españolas. 

La realidad es que prefieren destinar los recursos a TV3, a la apertura de embajadas en 

Australia o en Japón, etc. 

Además, hay varios estudios que demuestran que la regulación de precios no sirve. Por 

ejemplo, en Berlín se ha puesto de manifiesto que lo único que se consigue es que aumente 

el mercado negro y que la gente no invierta dinero en rehabilitación ni mantenimiento, lo que 

hace que las viviendas no sean dignas para vivir. 

La Generalitat tiene los recursos y las leyes para realizar vivienda pública y atajar el 

problema de la emergencia habitacional. Si no lo hace es porque los partidos 

independentistas quieren seguir viviendo del victimismo. 

Desde Ciudadanos queremos que el gobierno de España contemple que el Fondo Social de 

viviendas constituidas con las viviendas de entidades financieras pase a ser permanente, 

facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables. 

Por todo ello, nuestro voto será contrario.  

 

 

 

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

que tot parteix des del moment en què el Parlament de Catalunya insta el govern de la 

Generalitat a impulsar de manera urgent l’aprovació de mesures legislatives, sobretot en el 

marc del dret civil propi de Catalunya i, en particular, per dotar les administracions públiques 
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de les eines necessàries per limitar l’increment dels preus del lloguer en àrees de forta 

demanda. 

Pel que fa a la regulació del contracte del codi civil —la legislació paral·lela a la Ley de 

Arrendamientos Urbanos—, espero que continuï endavant i que cada vegada es faci més 

extensa, però, en el cas del control dels lloguers, aquest grup municipal, i tot i que Junts per 

Catalunya en seu parlamentària hi va donar suport, no ens hem amagat mai que no hi 

creiem. No hi creiem perquè es torna a produir aquesta tendència d’establir marcs 

reguladors en el mercat de l’habitatge. Novament, es tracta de traslladar al mercat, via 

regulacions, allò que l’Administració no pot garantir a través de serveis o planificació. 

Entenem perfectament que l’habitatge té la seva funció social, que està delimitada per les 

lleis d’urbanisme i d’habitatge corresponents, però aquesta regulació va més enllà, com la 

que es va aprovar durant el mandat passat per demanar als promotors que fessin una 

reserva del 30% per a habitatge de protecció social més enllà de la reserva dotacional que 

tenien en el sòl per fer-ne. 

La realitat és que això no funciona, sinó que ho preguntin a l’Ajuntament de Barcelona, que 

ja ho està aplicant. Quantes llicències han tirat endavant en aquestes condicions? 

Tornant al tema dels preus dels lloguers, el control dels preus sempre ha acabat igual: 

augmentant el preu del lloguer en el sector no protegit —creant més perjudicats que 

beneficiats— i potenciant la gentrificació. És veritat que d’entrada hi ha un segment 

d’inquilins que es beneficia d’aquesta mesura a curt termini, perquè poden evitar els 

augments de lloguer que, d’altra banda, s’haurien produït. Però al final aquest control de 

preus no pot controlar la reacció del mercat i això fa que baixi absolutament l’oferta de 

lloguers de manera que es creen mercats paral·lels. Tenim precedents com San Francisco i 

Berlín.  

En qualsevol cas, aquest decret està aprovat i Mataró forma part de la seixantena de 

municipis on té vigència. En un dels acords es demana que es declari com a àrea de mercat 

tens, és a dir, on s’hagin de produir pujades superiors a la mitjana de Catalunya, que les 

famílies destinin més d’un 30% dels seus ingressos al lloguer, etc. Ja veurem si ho 

aconseguim. 

Nosaltres, veient la voluntat de traslladar a la Taula de l’Habitatge totes aquestes qüestions i 

considerant que és important que es reuneixi aquesta Taula, el que farem és abstenir-nos-hi 

en espera de participar activament en la seva transposició al mercat de Mataró. 

Finalment, ja que parlem de la Taula de l’Habitatge, estaria bé que s’hi introduïssin també 

agents del sector, com ara la Cambra de la Propietat de Mataró, associacions de propietaris 
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o promotors. A aquest efecte, em sembla adient recordar que la Cambra de la Propietat, en 

un informe fet a l’agost del 2019, va concloure que, durant el primer trimestre de l’any passat, 

els preus de lloguer van tocar sostre a Mataró, fixant de mitjana un nou lloguer a la ciutat en 

637 € mensuals.  

 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, comença la seva 

intervenció agraint novament que un tema tan important com el de l’habitatge es tracti en el 

ple.  

Ante la propuesta presentada hoy, podríamos hacer dos cosas: o acogernos a las palabras 

escritas en la misma, o marcarnos un camino a seguir como ya se ha dicho.  

Aprobar esta propuesta no es solamente que en Mataró se limite una cuota, quiere decir que 

este consistorio lo que quiere es proteger la economía de una gran mayoría y no la de unos 

pocos que están acostumbrados a especular a sus anchas con algo tan esencial de la vida 

como es la vivienda. 

También queremos decir que no normalizamos que el beneficio de estos especuladores sea 

a costa de un bien de primera necesidad, queremos decir que este consistorio pide que se 

trate como derecho fundamental el derecho a la vivienda, llenándolo de contenido. Es decir, 

pedir que una vez más se ponga a las personas en el eje de las políticas en esta materia.  

Y sí, como ya dijimos en el mes anterior y de ahí las enmiendas, acordamos que es 

importante que este tema se lleve a la Mesa de Vivienda, que está convocada para este 

mismo mes de octubre, para así poder marcar la estrategia a seguir e implicar a los demás 

municipios en algo tan importante. El problema de los desorbitados precios del alquiler es 

generalizado en todo el país.  

Finalmente, agradezco la voluntad de diálogo y la aceptación por parte del grupo de ERC de 

las enmiendas presentadas, siendo un tema tan importante para la ciudadanía.  

 

 

 

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

la regidora Martínez com el Govern s’hagin sumat a la iniciativa.  
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Penso que mai s’ha de renunciar a cap eina, siguin quins en siguin els hipotètics resultats. 

S’ha de provar, perquè hi ha un bé superior que és treballar per la ciutadania i en un tema 

que preocupa molt. 

I sí, tenim aquest vici al Parlament i a l’Ajuntament d’intentar desenvolupar normes i 

iniciatives per beneficiar tots els ciutadans, sense preguntar a ningú quina és la seva opció 

política.  

No em costa gaire imaginar, en el cas que el grup de Ciutadans arribés al Govern, quina 

seria la seva orientació respecte d’això. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).  

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

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

Mataró.     

 

 

 

 

11  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER A LA CREACIÓ D’UN 

POTENT EQUIPAMENT CULTURAL I MULTIDISCIPLINAR A LA ILLA 

DE CAN CRUZATE.  

 

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

la proposta de resolució següent 
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“L’illa de Can Cruzate ocupa un solar d’aproximadament 975 metres quadrats de superfície 
al bell mig de centre històric de Mataró, entre la plaça de l’Ajuntament, la plaça Gran, i els 
estretíssims carrers d’en Palau, de Santa Maria i del Carreró.  
 
Actualment és un gran solar malmès i abandonat, on abans hi havia onze cases diferents, 
que encara conserven, en les façanes que es mantenen, alguns elements arquitectònics 
d’interès. La més gran d’aquestes finques és precisament la que dóna nom a l’illa, també 
coneguda com a Cals Notaris, que té una interessant façana amb vuit finestrals amb arcs 
neogòtics.  
 
A Mataró ningú dubta de la càrrega històrica de l’indret, ja que els dos carrers principals de 
l’antiga vila romana d’Iluro es creuaven allà mateix. També amb la fi de l’època medieval, es 
vertebrava des d’aquesta cruïlla l’inici de l’expansió de Mataró, que el segle XVIII fou la 
segona ciutat de Catalunya. A més els immobles de l’illa de Can Cruzate han allotjat, al llarg 
del temps, edificis d’ús públic com la Casa de la Vila, l’escrivania, les carnisseries, el forn de 
pa comunal o l’Escola d’Arts i Oficis.  
 
L’Ajuntament de la ciutat, aparentment, n’ha estat sempre ben conscient i ho prova la 
portada del núm. 23 del butlletí municipal “Més Mataró” del mes de novembre de 2007 que 
en el seu interior en fa explícita referència.  
Qualsevol mataroní pot anar a l’hemeroteca de l’ arxiu municipal i consultar-ho.  
 
L’any 2005, l’empresa municipal PUMSA va convocar un concurs públic d’idees per a 
l’edificació d’aquesta zona, en la que es van presentar 47 propostes. Un jurat format per 
membres de PUMSA, del Consell del Patrimoni Municipal i per diversos arquitectes van 
estudiar-les i van declarar finalistes les propostes titulades “Ens mou la llum”, “Projectar el 
buit” i “Tall”, a més de concedir una menció especial a “0808”.  
 
La cosa no acabar aquí, ja que durant l’any 2008, la mateixa PUMSA va iniciar la primera 
fase de les obres de renovació de l’illa de Can Cruzate, i que va consistir en la consolidació i 
l’enderroc de part dels edificis situats als carrers d’en Palau, de Santa Maria i el Carreró. 
Posteriorment, es van dur a terme els enderrocs restants i es va realitzar treballs 
arqueològics a tot el solar.  
 
Però el projecte final va quedar guardat en un calaix i aquell consistori ens va deixar en 
herència, entre d’altres igualment coneguts, un solar buit i malmès, en el que l’única inversió 
coneguda en els últims mandats, han estat la construcció d’uns d’urinaris públics. 
 
Del 2005 fins avui, han passat moltes coses a la ciutat, malauradament definitòries d’un 
procés de suburbalització de la capital del Maresme, cada cop més irreversible. On el centre 
de la ciutat, no funciona, ni com a centre històric, tampoc cultural, administratiu o comercial.  
 
Mataró necessita tornar a bategar amb força i ho ha de fer ràpidament. Per tant és hora de 
definir una estratègia més ambiciosa que vagi més enllà de parar els cops que rep.  
 
Com a societat, hem d’actuar contra la crisi econòmica i social amb la mateixa contundència 
i esforç com ho hem fet per pal·liar la crisi sanitària, buscant la complicitat de tothom, de les 
persones, les entitats, les empreses i els sindicats.  
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Mobilitzar el talent, mobilitzar els recursos públics i privats perquè ningú caigui al buit. No ens 
podem permetre que la ciutat quedi al albir de la seva actual vulnerabilitat.  
 
Mataró no pot renunciar a tenir un espai públic en condicions que ens faci més competitius 
en l'àmbit del turisme, el comerç, la cultura, la innovació o, fins i tot, com a ciutat 
universitària. Només invertint per millorar l'espai públic augmentarem la qualitat dels nostres 
carrers  
 
Pel que fa al centre de la ciutat, cal potenciar-lo com a centre històric, cultural, administratiu i 
comercial. No ho aconseguirem sense executar un seguit d’iniciatives dinamitzadores que 
ajudin a configurar una atmosfera motivadora on la cultura, el comerç, l’oci i l’artesania es 
desenvolupi creant teixit urbà. Es diu que el comerç de proximitat dóna vida als centres de 
les ciutats, fomentant-hi les activitats, la interacció social i el dinamisme de les nostres 
poblacions. A més, crea llocs de feina, aposta per l’excel·lència i l’especialització i, sovint, és 
la base de l’economia d’una família. Tot això és cert, però també ho és, i molt, que 
l’aprofitament del patrimoni cultural, històric i artístic és igualment un actiu per a la ciutat i 
una manera de preservar la nostra identitat. 
 
A Mataró, es comença a tenir consciència que cal donar un tomb radical al procés 
desertització del centre. Tenim algunes experiències que ens mostren com evitar alguns dels 
errors comesos. Equipament importants, com la Nau Gaudi, el Museu tèxtil a Can Marfà, 
l’àmbit del Cafè de Mar, el de la Presó amb el Cafè Nou i la Sala Cabanyes i la Casa Coll i 
Regàs no poden ser, com ara, illes dins d’un desert, sinó vèrtexs del que pot esdevenir un 
gran districte cultural que no desenvoluparem si no interrelacionarem aquests equipaments 
entre ells i amb la quotidianitat ciutadana, com a “límits geogràfics” d’un autèntic districte 
cultural, amb un planejament urbanístic coherent i amb mesures fiscals que creïn al seu 
voltant teixit urbà, és a dir activitat humana i econòmica, és a dir riquesa.  
 
L’àgora (avui darrere de l’ Ajuntament) ha de deixar de ser el quarto traster de la ciutat. Per 
això que cal desenvolupar un dels punts del programa de l’actual equip de govern que es 
compromet a crear un gran equipament cultural a l’entorn de Can Cruzate, que permeti la 
racionalització i optimització dels béns patrimonials (no només dels municipals) que 
s’ubiquen en tot aquell indret  
 
Al voltant d’això, la plaça gran i el seu subsòl (no ho oblidem) o les restes romanes al final 
del carrer d’en Pujol que porten vint anys tancades sense fer-hi cap inversió, ens pot 
permetre donar-hi a tot plegat, una bona empenta que la ciutat necessita.  
 
 
Per això, entenem que l´impuls del centre de la ciutat fa imprescindible l’adopció de les 
següents mesures, que interessem s’ adoptin amb l’aprovació dels següents 
 
ACORDS:  
 
1. Prioritzar una solució definitiva de l´illa de Can Cruzate, com a ròtula del centre històric a 
través de la creació d´un potent equipament cultural i multidisciplinar a l'illa de Can Cruzate, 
en ple cor de Mataró, que ajudi a atraure visitants i impulsi el comerç de proximitat. Un 
equipament singular, que doni personalitat a tot l'entorn i que potenciï el seu paper de motor 
generador d'activitat i peça principal sobre la qual promocionar la ciutat de portes enfora. La 
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creació explotació només es possible amb la coordinació de tots els equipament culturals, 
tan públics o privats, que actualment conflueixen a la plaça de l’Ajuntament.  
 
2. Potenciació del centre històric arqueològic a través de:  
 

a) Adequar les troballes i restes de Can Fulleracs, a la cantonada del carrer de Sant 
Cristòfor amb el carrer d’en Pujol, i fer-les visibles, ja que fa anys que és propietat 
municipal i que pot oferir una panoràmica del Cardo Maximus a través de les restes del 
clavegueram conservades.  

 
b) Les troballes en el subsòl de Can Cruzate, on la Subdirecció General del Patrimoni ja va 

apuntar que conté les restes d'una domus romana que seria la més important després 
de la que hi ha a Tàrraco i en la qual es conserva un “impluvium” que el de la Torre 
Llauder.  

 
c) El subsòl de la plaça Gran, a partir de la descoberta d'un accés subterrani localitzat en 

les obres de Can Cruzate, probablement un hipogeu, i continuant les prospeccions per 
corroborar l'existència o no d'una cambra soterrada. 

 
3. Rellançament com a Centre administratiu. Centralitzant les oficines municipals i els 
diversos departaments municipals a les antigues oficines de l’antiga seu de la Caixa 
d´estalvis Laietana, avui propietat de la Fundació Iluro, entitat que ja s’ha mostrat disposada 
a estudiar qualsevol proposta municipal en conveni signat amb l’Ajuntament.  
 
4. Potenciació del Mercat de la Plaça Gran, consolidant el mercat del Rengle amb productes 
de qualitat i de Km.O.  
 
5. Creació del Centre Cultural Puig de Cadafalch, bé a la seva casa natal al carreró, o en 
l’edifici que actualment ocupa els Serveis de Cultura de l’Ajuntament al carrer Sant Josep.”  

 

 

 

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

seva abstenció. 

En realidad, nosotros estamos por la rehabilitación de esta zona y de muchas otras zonas de 

Mataró, y consideramos que estas opciones que se plantean desde el grupo de Junts son 

muy interesantes y se deben tener en cuenta, pero son solo una posibilidad más del 

rendimiento que se le puede sacar a esta parte de la ciudad. Por lo tanto, consideramos que 

se tienen que tener en cuenta, pero que no son las definitivas.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, confirma el seu 

suport a la proposta. No és que pensem que tot això es pot realitzar a curt termini, però sí 

que pensem que la revitalització de tota aquesta àrea del centre vol dir també la revitalització 

de tot Mataró. 

Hi ha altres projectes, com el de Can Fullerachs, que ja formaven part de plans d’actuació 

municipal dels anys 2007-2008-2009; també hi ha els concursos que fan referència a Can 

Cruzate, que ha sigut objecte del Pla d’Impuls del Centre; així com les antigues oficines de la 

Caixa Laietana, que només tenen un client a Mataró, que és l’Ajuntament; també l’edifici de 

Bankia al Pla d’en Boet... 

En definitiva, em sembla que és una proposta que posa molts elements sobre la taula per 

poder-los estudiar i planificar, perquè l’absència de recursos econòmics en aquests moments 

per fer-ho no implica que no puguem pensar-ho i tenir-ho tot preparat per a quan n’hi hagi.  

Considerem que és important que ens posem a la feina. 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, desitja que la proposta de Junts es pugui materialitzar, més aviat que tard, com una 

acció dintre del Pla d’Impuls del Centre (PIC). Però, com vostè sap, el projecte del PIC 

aglutina un conjunt d’accions que comparteixen molts d’aquests objectius que vostès estan 

plantejant en aquesta proposta: posar en valor el conjunt històric i cultural de la ciutat, 

activar l’economia del centre, embellir i fer més agradables les zones de lleure i passeig de 

la ciutat. 

Des del Govern estem completament convençuts que l’illa de Can Cruzate, la plaça Gran i 

els seus entorns conformaran en un futur un espai que serà singular i emblemàtic al centre 

de la ciutat. I en aquest sentit, compartim la majoria de les coses que vostès diuen a la 

proposta. 

De fet, en el concurs del Pla d’Idees que vam fer a l’anterior mandat sobre el PIC, 

demanàvem que es fes una especial èmfasi en aquest conjunt que inclou la façana de 

darrere de l’Ajuntament i també de la mateixa plaça de l’Ajuntament i de l’illa de Can 

Cruzate, atès l’enclavament i el potencial estratègic d’aquest entorn. D’aquí van sortir 

diverses idees, algunes d’elles molt potents i atractives per a la ciutat. 

No obstant això, el nostre vot serà contrari a la proposta, perquè tot el que vostè proposa i 

que vol prioritzar té uns costos importants que exigeixen uns pressupostos molt elevats. 
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Recordem que quan vam fer el projecte de remodelació del mercat de la pl. Gran, ja llavors 

vam parlar de prop d’1 milió d’euros, que és el valor estimat de compra als propietaris que 

queden. Els enderrocs i treballs que cal fer podrien pujar a més d’1 milió i mig, i tot això 

sense comptar el cost del projecte ni l’execució. 

Amb això no vull dir que hi renunciem i, de fet, en els darrers anys hem intentat aconseguir 

fons europeus per a l’arranjament del mercat i també hem contactat, en diverses ocasions, 

amb possibles inversors interessats en l’operació. Li puc garantir que continuarem cercant 

els fons de finançament que ens permetin seguir avançant en aquesta línia. 

En els pressupostos d’aquest mandat, tenim el compromís de poder disposar de 4 milions 

pel que fa a les inversions del PIC, amb les prioritats que ja hem anat explicant: 

l’arranjament de les llambordes de la pl. Santa Anna, la nova reurbanització del Camí Ral de 

la Mercè, la urbanització i conversió en zona de vianants dels carrers Sant Josep i 

Argentona, l’embelliment de La Riera i alguns petits arranjaments a la pl. Gran, així com 

alguna millora a la façana de l’Ajuntament, si fos possible. 

Com a regidora de Comerç i Promoció de Ciutat, li puc dir que, en un moment en què ens 

trobem amb tantíssimes necessitats i amb tan pocs recursos, ja ens és molt difícil mantenir 

aquest compromís. Per tant, la seva proposta ens és del tot inassumible. 

El nostre vot serà negatiu, malgrat coincidim en la importància del projecte. 

 

 

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

la Sra. Sancho que Junts no pretén prioritzar el centre per sobre dels barris perquè les 

ciutats són un tot. Però si no s’arregla el centre, difícilment les millores també arribaran als 

barris. 

D’altra banda, agraeixo el suport del Sr. Teixidó. Evidentment, aquesta és una proposta que 

es posa sobre la taula per parlar-ne. 

I a la regidora Moreno, dir-li que nosaltres presentem aquesta proposta perquè ja a l’any 

2005 l’empresa PUMSA va convocar un concurs públic d’idees per a l’illa de Can Cruzate. El 

que nosaltres intentem dir és que no podem continuar a Mataró amb aquesta tendència a fer 

plans estratègics sense centrar-nos per tal que passin coses concretes. 

Trobo greu que en un ple municipal vostè em digui que Mataró renuncia a poder arreglar 

Can Cruzate. No sé si n’és conscient, de la seva renúncia política. Em sembla que és un 
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error molt greu per part d’aquest Govern no centrar esforços per aconseguir petites victòries 

que poden aportar grans beneficis a la ciutat, i Can Cruzate és un d’aquests punts. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

i corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    

Vots en contra: 15, corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2) 

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

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, confirma que la proposta de Junts per Mataró 

decau.  

El punt número 12 de l’ordre del dia era una proposta de resolució que havia presentat el 

grup de Ciutadans, però la Sra. Secretària ens ha informat que ha estat retirada.  

 

 

 

 

12 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA 

RELATIVA AL SUPORT I L'ELABORACIÓ D'UN PLA D'AJUDES 

ESPECÍFIC AL SECTOR DE L'OCI NOCTURN, LA RESTAURACIÓ I 

ELS LOCALS MUSICALS. 
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona la paraula a la Sra. Sancho per si vol fer 

algun comentari al respecte.  

 

 

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

que la Sra. Moreno els ha fet un parell de comentaris sobre la proposta de resolució i, com 

que prefereixen mirar-s’ho bé, la tornaran a presentar en el proper ple.  

 

 

 

 

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

13  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ PER L’ESTABLIMENT DE REDUCCIÓ DEL LÍMIT DE 

VELOCITAT A 30 KM/H DE MANERA GENERALITZADA. 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, presenta el prec 

següent 

 

“Amb el següent prec el grup municipal de Junts per Mataró insta a modificar la regulació 
de la circulació de tot tipus de vehicles per la ciutat. Ens cal ser referent com a capital de 
comarca i avançar-nos com ja han fet altres ciutats a la reforma del Codi de Circulació. El 
principal objectiu és situar a les persones en el centre de la planificació urbana i aconseguir 
una mobilitat urbana sostenible, més segura i saludable.  
 
La situació actual ens demana aconseguir que la situació del trànsit sigui més tranquil·la i 
permeti una major conciliació amb els vianants i amb altres tipus de vehicles, com les 
bicicletes o els patinets. Des de Junts per Mataró creiem que ha de ser un dels objectius 
principals d’aquest Ajuntament.  
 
La regulació proposada consisteix amb la reducció del límit de velocitat a 30 km/h de 
manera generalitzada. Ens caldria, a modus legislatiu, intervenir també en les disposicions 
relatives de circulació de bicicletes, regular els vehicles de mobilitat personal i la revisió de 
les obligacions de la resta dels conductors amb les bicicletes i vehicles de mobilitat personal.  
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Implantar una velocitat genèrica de 30 km/h en ciutat no abasta tot el territori urbà, sinó que 
afecta específicament als carrers d'un carril per a cada sentit de circulació. Segons dades de 
la DGT- Direcció General de Tràfico, només el 20% dels carrers suporta el 80% del trànsit, 
són les artèries principals de dos o més carrils o anells de circumval-lació, Aquestes vies 
poden tenir una limitació de 50 km / h.  
 
Es vol d’aconseguir que els usuaris i usuàries de les bicicletes circulin, amb caràcter general, 
pels carrils bici o per la calçada a una velocitat màxima de 25 km/h. NO es podrà circular per 
la vorera.  
 
Es vol d’aconseguir que els usuaris i usuàries dels vehicles de mobilitat personal circulin, 
amb caràcter general, pels carrils bici i per la calçada a una velocitat màxima de 25 km/h. NO 
es podrà circular per la vorera  
 
També, es vol, que a les vies 30 els vehicles de motor no avancin bicicletes o vehicles de 
mobilitat personal, però quan hi hagi més d’un carril per cada sentit es faci per l’altre, 
mantenint una distància mínima d’1,5 metres  
 
Els municipis que ja han establert límits de velocitat de 30 km / h justifiquen aquesta mesura 
en un estudi de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) de 2011 sobre atropellaments i 
velocitat, en què es reflecteix que el risc de morir com a conseqüència d'un atropellament es 
redueix com a mínim cinc vegades si la velocitat de el vehicle que impacta és de 30 km / h 
en lloc de 50.  
 
També redueix un 3% el risc de resultar ferit greu i un 4% el de patir un accident amb 
víctimes mortals; disminueix el soroll (d'un 33% -a 50 km / h- es passaria a un 6%); els 
nivells de diòxid de nitrogen ( al voltant del 10-15%); hi ha menys embussos, la circulació és 
més fluida en acostar les velocitats de circulació d'automòbils i altres tipus d'usuaris de la 
via, com els ciclistes.” 
 
 
 
 
 

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

Mobilitat, passa a fer alguns comentaris respecte de la proposta presentada. 

En primer lloc, recordem que ja portem gairebé dues setmanes amb l’anunci en exposició 

pública de la posada en marxa de l’Ordenança de Mobilitat de Mataró. Està a punt. Portem 

pràcticament un any treballant-la; la Comissió ja té l’esborrany enllestit i, un cop completada 

l’obligatorietat de fer públic l’anunci, presentarem l’avantprojecte i posarem en marxa ja els 

tràmits per a la seva aprovació cap al desembre o gener, inicialment, i cap al mes de març, 

definitivament. 

Aquesta proposta ve del contingut dels treballs anteriors del Pla de Mobilitat Urbana i 

Sostenible de Mataró, que està aprovat inicialment i que també anava en aquesta línia. La 

proposta tècnica i la proposta política és aquesta, és a dir, que Mataró esdevingui una ciutat 
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en la qual la majoria dels carrers siguin vies 30 com a molt. L’excepció seran aquelles vies 

interurbanes o les artèries principals que connecten els barris o els districtes, que són 

bàsicament les rondes. Hi haurà un catàleg de vies que s’hauran de senyalitzar amb 50, 

perquè la norma seran les de 30 i ja no caldrà senyalitzar-les. 

En pocs dies o setmanes tindrem redactat el text articulat de la proposta i avantprojecte 

d’ordenances, i ja veurà que tot allò que vostè demana hi quedarà reflectit. 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, aclareix que la 

proposta que ell vol fer al Govern és que siguin valents i que s’avancin. És a dir, abans que 

surti l’Ordenança i que fem les modificacions, que d’entrada ja tinguem aquest concepte en 

marxa.  

Li posaré l’exemple de l’Ajuntament de Terrassa:  

El 29 de novembre del 2019, els seus companys del grup Socialista van demanar que 

Terrassa es convertís en Ciutat 30 i ho van fer abans de modificar res i fer una nova 

ordenança municipal en temes de circulació. D’aquesta manera, vas a un tema molt més 

concret i t’estalvies molta feina, perquè si això ho introduïm un cop tinguem l’Ordenança mig 

embastada, ho canviarà tot.  

D’altra banda, nosaltres sabem que la DGT no ho té aprovat i, si ara senyalitzem les vies 30, 

acabarem posant una gran quantitat de senyals verticals, horitzontals..., que no ens servirà 

de res. És una qüestió d’avançar-nos-hi i d’estalviar-nos diners. 

 

 

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

Mobilitat, considera que, mentre no es modifiqui per ordenança la limitació genèrica de 

Mataró, hauríem de senyalitzar tots els carrers. És a dir, si ho fem per ordenança sempre 

serà 30 i no caldrà posar-hi senyals. Si no ho fem per ordenança, hauríem de senyalitzar 

tots els carrers com a vies 30. En definitiva, ens hem d’esperar a tenir l’ordenança per fer-ho 

de manera endreçada. Aquesta és la meva opinió. 
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14  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ SOBRE LA SENYALITZACIÓ A LA RONDA O’DONNELL DE 

PERAMÀS-ESMANDIES. 

 

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

el prec següent 

 
“El passat 1 de juliol de 2020 es va produir un accident de trànsit entre dos vehicles a 
l’encreuament de la Ronda O’Donnell amb el carrer Jeroni Pujades. La Ronda O’Donnell és 
una de les principals arteries de la mobilitat a la ciutat al connectar l’entrada a Mataró des del 
Camí del Mig i el polígon industrial del Pla d’en Boet amb la resta de la ciutat en la seva 
connexió amb la Via Europa i el Camí de la Geganta a la Plaça Granollers, a més de ser la 
columna vertebral del barri de Peramàs-Esmandies. Aquesta situació fa de la Ronda 
O’Donnell una zona amb una elevada afluència de trànsit de vehicles i persones que, 
juntament amb la manca de places aparcament i el gran nombre d’encreuament, genera 
situacions de congestió.  
 
Des de l’encreuament amb el carrer Jeroni Pujades es pot girar en ambdós sentits de la 
Ronda O’Donnell i, a més, en ocasions es troba mancat de visibilitat suficient per maniobrar 
quan hi ha molts vehicles estacions en els laterals. Si a això se li suma que els vehicles que 
pujen i baixen per la Ronda van de mitjana a una velocitat superior al dels altres carrers amb 
el que es connecta, els problemes de mobilitat són evidents. Entre altres factors, l’elevada 
velocitats a la Ronda i la manca de visibilitat poden haver provocat la coalició del dia 1 de 
juliol.  
 
És per tot això i tenint en compte la situació de mobilitat exposada a la Ronda O’Donnell del 
barri de Peramàs-Esmandies que el Grup Municipal de Junts per Mataró sol·licita:  

  
• Millorar la senyalització als encreuaments dels carrers amb la Ronda O’Donnell.  

•  Establir una quadricula de creus grogues en els dos carrils de baixada de la Ronda 
O’Donnell en el seu pas per l’encreuament amb el carrer Jeroni Pujades per tal 
d’evitar que els vehicles de la Ronda s’aturin en aquesta àrea quan el semàfor estigui 
en vermell i bloquegin el canvi de carril sentit pels vehicles que des del carrer Jeroni 
Pujades es vulguin incorporar a la Ronda en sentit pujada.  

 
• Fer passar el tram de la Ronda O’Donnell de velocitat màxima 50km/h a Zona 30km/h 

per reduir la velocitat del trànsit i reduir l’impacte en possibles col·lisions. “ 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, explica que la ronda O’Donnell presenta un llit a l’esquerra complicat i el Pla de 

Mobilitat, aprovat inicialment i pendent d’aprovació definitiva, inclou propostes d’actuacions 

per resoldre aquesta complexitat. Es va plantejar i, de fet, és una de les propostes, que la 

ronda O’Donnell es pugui deixar com a via d’únic sentit de baixada. 

En qualsevol cas, estem a dos-tres mesos que hi hagi una afectació important a la ronda, 

que és l’inici de la col·locació del carril bici de l’anella ciclista (en serà una de les vies 

principals). Amb motiu d’aquesta actuació i en el marc del Pla de Mobilitat, el que farem és 

tenir-ho en compte i parlar-ne amb la resta de grups municipals, a veure si repesquem la 

proposta després de fer les sessions informatives al barri. 

Una de les fórmules per reduir el risc d’accident a la ronda O’Donnell és fer-la via de sentit 

únic i una altra podria ser la que ha comentat vostè, fent canvis de sentit o prohibicions. 

En qualsevol cas, ho estudiem i ens emplacem a veure com encaixa amb el projecte del 

carril bici. Aquest mateix problema també el tenim en altres rondes i carrers de Mataró, com 

ara la ronda Barceló, la ronda Prim, etc.  

Estem oberts a parlar-ne de cara a configurar una nova ronda O’Donnell a partir de la 

instal·lació de l’anella ciclista. 

 

 

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

la resposta, hi està d’acord i reconeix que és conscient que aquesta mateixa problemàtica 

també es produeix en altres carrers. 

 

 

 

 

15  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ ALS 

GREUS PROBLEMES D'OKUPACIÓ IL·LEGAL A MATARÓ 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta 

la pregunta següent: 

 

“Dado el inquietante incremento de viviendas okupadas ilegalmente en Mataró que ha 
generado a su vez un aumento de la inseguridad ciudadana y, con ello un incremento de la 
alarme social de los ciudadanos de Mataró,  
 
La Fiscalía General del Estado ha dictado la Instrucción 1/2020 sobre criterios de actuación 
con relación a las medidas cautelares que se tienen que aplicar en caso de okupación illegal 
de vivienda. 
 
Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía está interesado en 
que se conteste a lo siguiente con referencia a este hecho: 
 

1. ¿Se ha formado ya a la policía local de Mataró en la ejecución de las medidas 
establecidas en dicha Instrucción? 
 

2. Puede este gobierno informar a este Grupo Municipal sobre: 
 

i. ¿El número de viviendas vacías en Mataró, por barrios? 
ii. ¿El número de okupaciones (diferenciando entre ilegales y “por 

necesidad” en Mataró por barrios?” 
 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, en primer lloc, 

per precisar quina és la situació real amb dades fefaents, explica, tal com es va informar a la 

Comissió de Seguretat celebrada el passat dimecres, no és cert que hi hagi hagut un 

increment d’habitatges ocupats a Mataró. Des del 2017, any en què la Policia Local va crear 

la Unitat de Convivència i Civisme, dedicada a l’atenció de les demandes ciutadanes 

relacionades amb ocupacions d’immobles, es duu a terme un registre específic 

d’intervencions vinculades a ocupacions.  

Les dades registrades reflecteixen una tendència sostinguda a la baixa de les intervencions: 

mentre que al 2018 es van fer 276 intervencions, el 2019 se’n van fer 200. Aquesta 

tendència baixista es torna a reflectir en les dades d’aquest any, ja que, si comparem les 

dades del que portem d’any amb el mateix període de l’any passat, el 2019 havíem registrat 

134 intervencions respecte a les 119 d’enguany. La baixada és encara més acusada si 

comparem els períodes de juny a agost (35 respecte a 16). 
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En el que portem d’any, s’han frustrat 28 intents d’ocupació, mentre que al mateix període 

de l’any passat en van ser 23. No obstant això, aquest Govern està desenvolupant un 

protocol en el qual, a més de protocol·litzar les actuacions que ja s’estaven realitzant, com 

ara l’atenció als requeriments de seguretat i convivència, la identificació dels ocupants, la 

informació i oferiment d’accions als afectats o la detecció de defraudacions i informació a les 

companyies subministradores, s’afegeixen noves actuacions que, dins les competències 

municipals, tenen com a objecte garantir la seguretat i convivència ciutadanes. 

Principalment, s’ha creat un equip de coordinació per a la intervenció en immobles ocupats 

de risc amb els serveis d’Habitatge, Salut, Urbanisme, Benestar Social, Mediació i 

Seguretat, Civisme i Convivència, per a la identificació d’immobles ocupats on hi hagi una 

situació de risc per a la seguretat o la salut de les persones per raó de la seva manca 

d’habitabilitat, salubritat o deficiències estructurals. Els casos de risc imminent poden arribar 

a comportar el desallotjament dels ocupants. Com a dada, en el marc del protocol 

d’intervenció en immobles ocupats, des de primers d’any hem resolt més de 40 ocupacions. 

Aprofito l’avinentesa per traslladar públicament la gratitud dels afectats a tots els serveis 

municipals implicats.  

A més, tal com indica a la seva pregunta, s’han dictat, tant per la Fiscalia General de l’Estat 

com per la Secretaria d’Estat de Seguretat, una instrucció i un protocol en aquesta matèria. 

La primera, relativa a la petició al jutjat per part dels fiscals, de l’adopció de la mesura 

cautelar de desallotjament en determinats casos d’ocupacions d’immobles, sempre que hi 

hagi indicis racionals de delicte i un perjudici per al legítim posseïdor. 

I la segona, relativa a l’homogeneïtzació de l’actuació dels cossos policials en el mateix 

àmbit. 

Les dues directrius suposen un avenç en la problemàtica, atès que, d’una banda, s’aborda la 

possibilitat de l’adopció d’una mesura cautelar de desallotjament que satisfaria el dret de 

l’afectat de recuperar el seu immoble immediatament i dissuadiria de la comissió d’aquest 

tipus de delictes en no existir una perspectiva de permanència a l’immoble. I, de l’altra, 

garanteix la seguretat jurídica dels cossos policials en les seves actuacions vinculades a 

ocupacions. 

Respecte d’això, properament tindrem una reunió amb la Fiscalia d’Àrea Mataró-Arenys de 

Mar per tractar els criteris i les qüestions procedimentals aplicables en matèria d’ocupacions.  

Finalment, pel que fa al nombre d’habitatges buits, els recordo que no procedeix la 

realització d’un registre d’habitatges buits per barri, ja que, per actuar des de la Disciplina 
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d’Habitatge, això no comporta cap circumstància d’interès per fer complir l’obligació que 

porta emparellada un títol, com és la de conservar, mantenir i donar-ne l’ús que li correspon. 

   

 

 

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

que ella no li ha preguntat si les ocupacions s’havien incrementat. 

Por otro lado, yo le pregunto cuántas viviendas hay ocupadas y usted me habla de las 

intervenciones. Que haya menos intervenciones no significa que haya menos viviendas 

ocupadas, quiere decir que igual ustedes son mucho menos eficientes o que han tenido 

ustedes a muchos policías de baja que no han repuesto. Seguramente, al no tener los 

recursos adecuados, en mayo y junio afloró el problema por haber disminuido mucho las 

intervenciones. Mírenlo porque hay un problema muy grave. 

Además, si usted piensa que esto no estaba incrementando y que esto no era un problema, 

¿por qué le van a pedir ayuda a la Generalitat de Catalunya para tener aquí a las ARRO? 

Finalmente, piensen ustedes que para solucionar un problema el primer paso es 

dimensionarlo y llegar a un diagnóstico. Si ustedes no saben cuántos pisos vacíos hay en la 

ciudad ni cuántos pisos ocupados, no nos vamos a adelantar jamás al problema. Vamos a ir 

siempre detrás y siempre a peor. 

Me gustaría que se hiciera un esfuerzo por saber cuántas viviendas hay ocupadas para 

conocer la dimensión del problema. 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, reitera a la Sra. 

Sancho, pel que fa als habitatges ocupats, que ells tenen un registre en què es reflecteixen 

tots els habitatges que han tingut alguna incidència o requeriment ciutadà.  

Con lo cual, si han bajado las intervenciones es porque han bajado los requerimientos 

ciudadanos relativos a problemas de ocupaciones ilegales de inmuebles. 

En todo caso, ya sabemos que a ustedes les interesa magnificar este problema con el uso 

del miedo, pero los datos son los que son. No quiere decir que a nosotros no nos preocupen 

los problemas que se generan en cuanto a seguridad y convivencia, y por ello estamos 

actuando de una manera contundente, tal y como avalan los datos.  
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16  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’APLICACIÓ I RESULTATS DE DIVERSES INICIATIVES 

APROVADES AL PLE RESPECTE A HABITATGE. 

 

La senyora Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Durant els darrers temps s’han aprovat al Ple de l’Ajuntament de Mataró diverses iniciatives 
orientades a l’increment d’habitatge disponible per al lloguer assequible. 
Una d’elles, a finals de l’any 2016 va ser l’ordenança municipal reguladora del procediment 
sobre verificació d’habitatges buits. El seu objectiu: detectar aquells pisos que portessin més 
de dos anys buits de manera "injustificada" i poder requerir posteriorment als seus 
propietaris que els destinessin al lloguer assequible. En cas que no ho fessin, aquesta 
mateixa ordenança preveia multes de fins a 18.000 euros. El Govern municipal va anunciar 
la revisió l’any 2017 d’un mínim de 368 pisos per aquell mateix any, d'un parc d'un total de 
3.382 pisos potencialment buits.  

Una segona iniciativa l’any 2018 (a partir d’una proposta dels grups municipals d’ICV-EUiA i 
de ERC-Mov.Esquerres, però sotscrita també pel PSC, CUP, Volem i CiU) demanava que el 
Govern Municipal de Mataró tramités les modificacions legals necessàries per tal que es 
destinés un 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions (superiors a un sostre 
urbanístic a determinar), de venda o de lloguer, a habitatge de protecció oficial situat en el 
mateix edifici. 

Dues iniciatives que intentaven posar sobre la taula algunes eines eines legals disponibles 
més per abordar el problema de l’habitatge i per fer-ho, buscant l’imprescindible 
corresponsabilització de tota la societat, en especial del sector immobiliari i aconseguint 
també, que l’habitatge social estigui repartit a tota la ciutat. 
 

Per aquest motiu, el Grup Municipal d'ERC-Moviment d'Esquerres, formula la següent 
pregunta/prec: 

Pregunta: 
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1. Quants habitatges han estat inspeccionats anualment des de 2017? Quantes multes (i de 
quins imports) s’han imposat anualment des de 2017?   Quins resultats de captació (en 
numero de pisos) s’ha aconseguit des de 2017? 
 
2. Quan portarà el Govern Municipal a aprovació les modificacions normatives necessàries 
per desenvolupar la iniciativa del 30% d’habitatge protegit a noves promocions i 
rehabilitacions? “ 

 

 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, en resposta a la primera 

pregunta, informa que en el marc del Programa d’Inspecció del 2017, es van inspeccionar un 

total de 352 habitatges, dels quals un total de 140 tenien indicis d’estar desocupats. A finals 

de l’any 2019 i amb l’aprovació del Pla de Mandat, s’ha reactivat el pla d’inspecció d’aquesta 

manera:  

S’han sol·licitat i analitzat les dades de consums anormalment baixos d’aigua als habitatges i 

s’ha creat un tràmit a la Seu Electrònica per augmentar el nombre d’habitatges 

presumptament buits detectats. De la mateixa manera, s’estan realitzant sessions 

informatives amb les diferents associacions de veïns per treballar de manera conjunta en la 

comunicació d’aquestes situacions. I, de manera paral·lela, s’han tornat a comprovar de nou 

les dades de padró i de consum d’aigua de 140 habitatges que al 2017 figuraven com a 

desocupats, i sobre els quals, per tant, es podien acreditar els dos anys de desocupació 

continuada que marca la llei.  

A dia d’avui portem 35 inspeccions sobre els habitatges resultants d’aquest procés, entre els 

quals hem obert 17 expedients per habitatge buit. A través de la Disciplina d’Habitatge, 

recentment posada en marxa, no s’ha captat encara cap habitatge per aquesta via.  

Pel que fa a la segona pregunta, val a dir que el Govern municipal té el compromís de 

desenvolupar aquest tema i, com a mostra, el compromís 70 del nostre Pla de Mandat, que 

tenim previst que es desenvolupi per a l’any 2021, sense que ara mateix li pugui donar una 

resposta concreta sobre el quan. Això sí, s’està treballant des del Servei d’Urbanisme sobre 

la modificació de la normativa, necessària per desenvolupar aquesta iniciativa que vam 

aprovar entre tots en el mandat passat. 
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La senyora Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, recorda que 

és una necessitat imperiosa que tenim al municipi i que cal donar-hi solució tan aviat com 

sigui possible. 

 

 

 

 

 

17 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’AMPLIACIÓ DEL CENTRE COMERCIAL MATARÓ PARC. 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 

“Abans de les darreres eleccions municipals l'alcalde de Mataró i aleshores candidat del 
PSC, va signar un Decret , pel qual s'havien de començar els treballs previs per la 
modificació del Pla General d'Ordenació Urbana en la zona C1, que és la que correspon al 
Mataró Parc.  
 
També, en diferents ocasions, l’alcalde de Mataró s’ha posicionat a favor d’aquesta 
ampliació.  
 
D'altra banda, els regidors de l'actual govern i membres d'En Comú Podem Mataró, van dir 
públicament i d'acord amb el seu programa electoral, que rebutjaven la instal·lació i/o 
ampliació de qualsevol gran superfície comercial estigués dins o fora de la trama urbana i 
concretament s’han manifestat contraris a l’ampliació d’aquesta superfície comercial. 
 
A la vista d'aquesta evident contradicció entre el socis de govern i atenent a que el comerç 
representa prop del 19% de l'ocupació a Mataró i a fi i efecte de clarificar l'orientació de 
l'actual equip de govern de la ciutat en aquest àmbit, formulem la següent pregunta: 
 
Té intenció el govern de realitzar les accions necessàries per facilitar l'ampliació d'aquest 
centre comercial?” 
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, confirma que efectivament es va aprovar en un decret d’alcaldia al mes de març del 

2020, on se’ns encarregaven uns estudis previs per a l’ordenació urbanística dels quatre 

sectors que estan situats a la banda de muntanya de l’autopista C-32. 

L’objectiu és la implementació de l’anella verda i de la corona d’espais lliures que envolten la 

ciutat i, alhora, donar resposta a l’actual situació d’inseguretat jurídica del sector C-1 i a la 

voluntat també de l’operador, que en diverses ocasions ha mostrat interès per ampliar el 

centre comercial.  

El decret també preveia que els estudis contemplin aspectes urbanístics, ambientals, de 

mobilitat, de viabilitat econòmica i també de model comercial. 

Al llarg de tots aquests mesos s’ha anat abordant aquesta tasca des del Servei d’Urbanisme, 

però també s’ha fet amb intervencions puntuals de PUMSA i Promoció Econòmica. La 

mobilitat és un dels principals temes que hem de resoldre, així com la tipologia dels 

possibles establiments comercials a implementar i també la seva relació amb la trama 

urbana consolidada, i ja s’han començat a fer alguns estudis econòmics, sobretot pel que fa 

a anàlisis urbanístics i als espais resultants del dibuix de l’anella verda.  

També hem obert diverses línies de diàleg per compartir el projecte amb la Generalitat, 

perquè no podem oblidar que aquests estudis acabaran amb una modificació del Pla 

General que la Generalitat haurà d’aprovar de manera definitiva. És per això que estem 

treballant amb els departaments tant d’Urbanisme com de Comerç i Mobilitat de manera 

simultània.  

Encara no en tenim el resultat final, i menys en el moment actual tan ple d’incerteses. El que 

sí que podem afirmar és que mantenim el nostre compromís amb la ciutadania. Volem 

aconseguir que Mataró tingui aquesta gran anella verda que funcioni com a corredor i pulmó 

de la ciutat.  

Tenim intenció de refer el planejament i d’acabar amb aquesta incertesa, i també volem 

donar resposta a l’interès d’ampliació del Mataró Parc, respectant, això sí, un model 

comercial dual en equilibri amb el comerç de proximitat del centre i dels barris de Mataró. 
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El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, confirma que 

l’anella verda és un desig de tothom: de tota la ciutadania, del Govern, de l’oposició i de tots 

els que vivim a Mataró, dins i fora de la ciutat.  

El Govern de la ciutat té com a primera obligació atendre totes les necessitats de la 

ciutadania, però després hi ha altres decisions —que no es prenen tan sovint— que van més 

enllà de la pròpia legislatura i que marquen el camí de la ciutat a 15, 20 o 30 anys vista.  

En aquest sentit, m’agradaria compartir amb vostès la reflexió següent: què haurà portat 

l’ampliació d’aquest centre comercial a 30 o a 20 anys vista? Jo m’imagino que haurà 

destruït llocs de treball a tots els centres comercials de Mataró, haurà creat alguns altres 

llocs de treball de baixa qualitat, haurà desertitzat molts dels centres comercials que tenim a 

la ciutat... Aleshores, sí que pot ser que reordenem tot aquell sector, però molts petits 

autònoms i empreses es veuran obligats a tancar i obriran moltes més botigues 

multinacionals o de grans corporacions. 

Crec que tenim una oportunitat per mirar a llarg termini.  

D’altra banda, el Govern ha d’apostar decididament pels centres comercials però de la 

pròpia ciutat: Cerdanyola comercial, la gran botiga de Peramàs, Mataró Centre, els 

bulevards de Mataró, el comerç de Rocafonda i el Port i el Front Marítim. Aquest és el 

veritable repte. 

Per últim, m’agradaria donar l’oportunitat al Sr. Morales d’explicar quina és l’opinió del seu 

grup respecte d’aquesta ampliació. El cito explícitament com a regidor d’Ocupació i 

Empresa. Vull saber què pensa de quin tipus d’ocupació es crearà i què n’opina.  

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, insisteix que fa molt de temps que cal avançar i anar més enllà d’aquesta mentalitat 

que ens porta sovint a polaritzar les coses.  

El Mataró Parc, tal com constaten innombrables estudis, és un gran pol d’atracció cap a la 

ciutat de Mataró. Això té un valor i s’ha d’aprofitar.  

Són models comercials perfectament complementaris i nosaltres fa temps que apostem per 

aquesta dualitat. Una dualitat que ha de jugar a favor de la reactivació econòmica i comercial 

de la ciutat. Per tant, per a nosaltres no hi ha cap incoherència. 
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La nostra prioritat és la reordenació del sector, és a dir, la transformació de la ciutat en 

aquesta anella verda i que també ens permetrà poder esponjar barris, com ara Vista Alegre, 

Rocafonda, etc., que també se’n podran beneficiar.  

Estic convençuda que l’ampliació del Mataró Parc pot perfectament ser pol d’atracció de 

visitants a Mataró i servir de lligam amb la resta de comerç de la nostra ciutat.  

 

 

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, tal com ha comentat 

la Sra. Moreno, recorda que ara estem acabant els estudis que apunten a l’impacte que això 

tindrà en matèria de mobilitat, de sostenibilitat, sobre el comerç de la ciutat, etc. Per tant, 

aventurar-nos ara en un debat que encara no hem ni encetat seria precipitar-nos. Crec que 

s’està fent una molt bona feina en aquest sentit i val la pena esperar. 

Respecte a la meva opinió i a la del meu grup, que no pateixi el Sr. Camprubí per la 

coherència del nostre grup, ja que d’això ens n’encarregarem nosaltres mateixos. 

 

 

 

 

18  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ACTIVITAT CULTURAL A MATARÓ. 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 

“El passat 12 de març quedaven aprovats els pressupostos municipals per a l’any 2020 amb 
una clara retallada en les partides dedicades a les activitats culturals. Deixant evident la 
nul·la prioritat del govern cap al quart pilar de l’estat del benestar. 
 
Dos dies més tard, el govern de l’estat espanyol decretava l’estat d’alarma, amb confinament 
obligatori, que va paralitzar la societat i també, és clar, qualsevol activitat cultural, fins a finals 
del mes de juny. 
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Amb l’acabament de l’estat d’alarma i la situació de nova normalitat, a nivell nacional hi ha 
hagut plans de recuperació en tots els àmbits, incloent el sector cultural. 
 
Mica en mica, i acompanyats pel lema #CulturaSegura han pres forma iniciatives culturals 
tant públiques com privades arreu del país, però Mataró, un cop més, ha anat a la cua de 
tota aquesta recuperació de l’activitat i es poden comptar amb els dits d’una ma les activitats 
que hi ha hagut a la ciutat durant els últims mesos: L’hora del conte a les biblioteques, el 
festival Nosaltres (organitzat privadament), alguna acció del MAC a Can Palauet, una obra 
de teatre a Can Gassol… i para de comptar. 
 
Tot això sense oblidar evidentment la cancel·lació de l’única aposta del govern durant 
aquests mesos, el “Mataró s’enlaira”, com a substitutiu de la festa major de la ciutat, que va 
ser absolutament menystinguda i va passar totalment desapercebuda. 
 
Els últims dies, sembla que s’ha obert un bri d’esperança per al sector cultural. 
La Sala Cabanyes (entitat privada) ha aixecat el teló i darrere d’ella, un concert del cicle 
“Músiques tranquil·les”, el festival Panòptic i l’aplec nocturn de sardanes (totes elles tampoc 
iniciatives municipals) i per fi, l’obertura del teatre Monumental, de la qual, per cert, a la 
ciutadania no se li ha fet cap mena de comunicació. 
 
La setmana passada, el regidor en cap de cultura, anunciava la posada en marxa d’un pla 
per adequar espais tancats i a l’aire lliure, per poder-hi desenvolupar activitats culturals.  
 
També ens explicava, per si no ho sabíem, que la cultura a la ciutat està en un estat crític. 
 
Ens n’alegrem que per fi (encara que sigui massa tard), hagin vist que la cultura, com a bé 
essencial (decretat pel govern de la Generalitat), és necessària per recuperar i reconstruir 
Mataró. 
 
A tot això, des del grup municipal d’Esquerra republicana-Moviment d’esquerres ens 
agradaria saber: 
 
- Què s’ha fet des de la regidoria de cultura durant l’últim mig any per reactivar la cultura 

a la nostra ciutat? 
- Quines reunions s’han fet amb entitats i associacions de la ciutat, en els últims 6 

mesos? 
- Quantes vegades s’ha reunit el Consell de cultura, per tractar a fons el problema?” 
 

 
 
 
 

 

La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cooperació i 

Desenvolupament, agraeix les preguntes perquè li donen l’oportunitat d’explicar el que s’ha 

fet durant aquests sis mesos. 
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El nostre Govern té com a prioritat la cultura, com no pot ser d’una altra manera, perquè la 

cultura forma part de la Taula de Reconstrucció de la ciutat.  

En el moment en què vam caure sota el tsunami de la pandèmia i es va decretar el 

confinament de la població, l’equip de Cultura va començar a treballar a fi de buscar 

solucions.  

El que vam fer en primer lloc va ser gestionar les anul·lacions, els compromisos, 

espectacles, projectes... Vam començar a reprogramar amb la incertesa de no saber quan 

seria possible tornar a la normalitat. Per tant, la regidoria de Cultura, amb aquest gran repte 

al davant, va agafar la tecnologia com a aliada i va posar en marxa, des del web 

(culturamataro.cat), una activitat consistent a obrir finestres, amb propostes com la del 

Museu, les biblioteques o l’Aula de Teatre. Cadascú amb els seus projectes i la seva 

activitat. La ciutadania necessitava l’aliment de la cultura i nosaltres no ens vam aturar.  

Alhora, es va treballar en la celebració virtual del Sant Jordi, el Dia dels Museus o el Dia de 

la Dansa. Érem conscients del moment tan greu que estàvem vivint: se suspenia la Setmana 

Santa, la Romeria, Sant Jordi al carrer...  

Alhora, la comunicació amb les entitats i les associacions veïnals ha estat constant, a través 

de la via telemàtica, telefònica o electrònica, ja fos per elaborar propostes de treball, 

gestions per temes de subvencions, convenis o anul·lacions. 

També s’han fet comunicacions amb el sector cultural de la ciutat. Els vam informar sobre 

les diferents línies d’ajuts per a entitats i empreses culturals, acompanyant i donant-los 

suport constant perquè la cultura i les persones ens importen. Considerem que és un bé de 

primera necessitat. 

Després vam passar a la fase de desescalada i vam començar a sortir al carrer. Va ser el 

moment de posar en marxa i d’obrir a poc a poc les portes, sense tancar les finestres, dels 

equipaments: museus, sales d’exposicions, la Nau Gaudí... A finals de maig-principis de 

juny, les biblioteques anaven recuperant l’activitat. 

En cada cas s’han hagut d’elaborar protocols de funcionament i s’han adaptat al dia a dia de 

la nova realitat. 

A l’estiu es van fer diferents activitats a poc a poc. L’Aula de Teatre va oferir formacions. I a 

nivell de territori, vam ser coorganitzadors del “Poesia i més”. També vam participar en la 

Biennal Internacional de Cinema de Venècia. I mentrestant, treballàvem intensament amb 

les entitats vinculades a la celebració de la festa de Les Santes, consensuant-ho amb els 

partits polítics del consistori i plantejant alternatives, així com, posteriorment, dissenyant la 
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programació del “Mataró s’enlaira”, que malauradament es va haver de suspendre una 

setmana abans de la seva celebració davant del risc de rebrot que començava a haver-hi. 

Com ja sap, l’exposició de Gegants i Figures de la Cultura Popular de la nostra ciutat va ser 

un gran èxit de visites per a les famílies, grans i petits.  

D’altra banda, excepte la Sala Cabanyes, estem parlant d’iniciatives que compten amb el 

suport municipal, com el festival Nosaltres, que ha estat coorganitzat per l’Ajuntament, així 

com el Cicle de Músiques Tranquil·les, que forma part del projecte del nostre partner la Casa 

de la Música, o el festival de cinema Panòptic, que disposa del suport municipal i que es va 

iniciar la setmana passada. També, la setmana anterior, com vostè diu, vam començar a fer 

exposicions al MAC, a Can Palauet, i també es va poder fer l’aplec de sardanes. Vam donar 

suport al Premi Ventura Ametller, etc. 

Amb tot això, el que li vull dir és que nosaltres sempre hem apostat per la cultura. Aquesta 

setmana passada hem obert el Teatre Monumental, amb el Rèquiem de Mozart. 

 

  

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, considera que no 

comparteixen la mateixa diagnosi i potser tampoc ho facin ni les entitats esmentades ni la 

pròpia ciutadania.  

No volem caure en l’error de criticar les feines dels tècnics de la regidoria de Cultura, que 

segurament han treballat prou durant aquest temps, sinó que el que fem és qüestionar les 

decisions polítiques que es prenen per sobre d’aquests tècnics i que, a falta de voluntat 

política, han suposat no fer activitats culturals a la ciutat. 

Vostè ara m’ha fet una enumeració de totes aquestes cosetes que s’han fet a la ciutat, i 

només faltaria que Mataró no fes cosetes. El regidor ens deia, i vostè també s’hi referia, que 

s’han començat a buscar espais per fer activitats a l’aire lliure, però és que només faltaria. 

Les grans ciutats d’aquest país estan fent activitats des del mes de juliol. Per exemple, 

Barcelona, que no para de fer activitats, festa major inclosa. 

Vostè ha dit que la cultura és una prioritat per a vostès, però això no quadra amb el fet que 

fos la principal retallada en els pressupostos que vam aprovar ara fa mig any. 

Sobre el tema del Consell Municipal de Cultura, no me n’ha parlat, però em consta que la 

darrera reunió va ser fins i tot abans d’iniciar aquesta legislatura, al març del 2019. Potser 

fora bo que una comissió municipal que recull entitats del sector cultural, grups polítics, 
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sindicats, associacions de veïns, etc., s’hagués reunit, primer, a l’inici de la legislatura, 

després, davant la retallada pressupostària, i, per acabar, per afrontar la crisi de la covid-19. 

Per tant, si tan prioritària és la cultura per a vostès, demostri’ns-ho. 

 

 

 

 

19  -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESPAI 

MATARÓ I L’ATENCIÓ CIUTADANA.  

 

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

següent: 

 

“Fa exactament dos anys, la premsa publicava un anunci de l’Ajuntament de Mataró: “Un 
segon Ajuntament a Can Xammar”. Sota d’aquest titular, el govern municipal comunicava la 
decisió d’emplaçar una nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OFIAC), abans de finalitzar l’any 
2019, a l’edifici de l’antiga llibreria Actua.  
 

L’anomenat Espai Mataró, concebut pel govern com “una àgora ciutadana”, tenia un doble 
objectiu: Per una banda, millorar la relació entre la ciutadania i l’administració i per l’altra, 
dinamitzar la zona la Plaça de la Muralla i Can Xammar -que ja es considerava degradada 
en aquell moment-  
 

La pandèmia de la COVID19 ha impactat amb força, també, en les necessitats i la manera 
d’interactuar de la ciutadania. Fet que s’ha fet notar a l’administració més propera a les 
persones, l’Ajuntament. En aquest sentit, considerem que el personal d’atenció ciutadana ha 
fet un gran esforç, cosa que s’ha de reconèixer i agrair, però es podrien adoptar algunes 
mesures per fer més accessible l’atenció ciutadana, especialment per reduir l’escletxa 
digital.  
 

Cal remarcar que encara romanen tancades les OFIAC del Pla d’en Boet, Molins i Cirera. Cal 
destacar també, que tant la promoció i difusió, com la tramitació d’un significatiu nombre de  
subvencions i ajudes, es fa únicament i exclusiva per mitjans electrònics, amb la qual cosa 
un elevat volum de la població objectiu d’aquestes facilitats queda automàticament exclosa. 
 

Per aquests motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment 
d’Esquerres formula les següents preguntes:  
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● Quines són les intencions del govern municipal pel que fa el desenvolupament de 
l’Espai Mataró a la Plaça de la Muralla? 

 

● Quan té previst el govern municipal reobrir les OFIAC de Pla d’en Boet, Molins i 
Cirera? 
 

● Quan té previst el Govern Municipal la reobertura dels serveis d’atenció presencial a 
ple rendiment?” 

 

 

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

Mobilitat, explica que a finals de l’any 2019 es va publicar la licitació de les obres, després 

d’haver aprovat, primer, el pressupost del 2019 i, després, cap al mes d’octubre, una altra 

partida per complementar el que havíem previst. Durant l’esclat de la crisi de la covid-19 

s’haurien d’haver iniciat les obres, però ha estat justament després de l’estat d’alarma que 

es va reiniciar el procediment que havia començat al mes de desembre del 2019.  

L’obra està adjudicada i l’empresa adjudicatària va presentar el pla de seguretat al mes 

d’agost. Al mes de setembre es va fer la visita d’obra i aquesta setmana comencen les 

obres. És a dir, les obres s’han reprès en un període de temps molt raonable, i aquest és 

dels primers contractes que es van posar en marxa després del confinament. 

Pel que fa a les previsions d’obertura de les OFIAC i de reobertura dels serveis d’atenció 

presencial a ple rendiment, així com del conjunt dels serveis administratius i tècnics 

municipals, ara mateix s’estan fent torns per temes de salut laboral. No tenim una data 

concreta d’obertura de les oficines actualment tancades ni d’obertura del 100% dels serveis 

d’atenció ciutadana. Creiem que hem fet un esforç obrint l’atenció al públic des del primer 

moment, cosa que no han fet altres administracions, tot i que s’està fent d’una manera més 

limitada, per raó de seguretat de la ciutadania i dels propis treballadors, i s’està treballant per 

torns combinant el teletreball amb la presencialitat.  

 

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la resposta. 

Compartim també que la prioritat és la salut dels treballadors, però la covid-19 no pot servir 

per tapar-ho tot. És a dir, si s’anuncia un nou espai per a finals del 2019-principis del 2020 

com a tard, com és que la crisi sanitària ho ha aturat si l’estat d’alarma va començar a mitjan 

mes de març? Ja hauria d’estar obert aquest espai. Cal trobar una solució. 
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D’alta banda, els preguem que prioritzin l’obertura de les OFIAC als barris per poder atendre 

la gent gran que ho pugui necessitar. 

 

 

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

Mobilitat, contesta que obriran més oficines als barris de seguida que sigui possible i que 

incrementaran la presència del personal municipal.   

 

 

 

 

20 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ARBRAT VIARI. 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent 

 
“Després de la demanda insistent per part de ciutadans i del grup municipal d’ERC-MES, 
l’any 2017 va sortir a licitació un contracte per replantar 1.261 arbres a la ciutat, que eren els 
que els serveis de l’ajuntament havien comptabilitzat com arbres morts.  
 
Però a data d’avui són molts els carrers on falten arbres o hi ha arbres morts: carrers de Sant 
Francesc d’Assis, del Prat, Solís, Cooperativa, Jaume Balmes, d’Ibran, Jordi Joan, Santa 
Rita, avingudes de Lluís Companys, Corregiment, rondes del Doctor Turró, Jacint Verdaguer, 
Camí Ral, la zona de la Pollancreda i molts d’altres carrers de la ciutat. 
 
A més, hem comprovat que alguns del tutors no compleixen els requisits tècnics de llargària 
o que alguns arbres no disposen d’una capçada del 50% de la seva alçada. 
 
Per tot l’exposat el grup municipal d’ERC-MES formula les següents preguntes: 
 

1) Com valora el govern municipal l’execució del contracte de replantada de 1.261 

arbres ? 

2) Es van plantar els arbres d’acord amb el Projecte per als treballs de replantada de 

l’arbrat viari 2017-2019? 
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3) Com és que des de la finalització del contracte de replantada tornen a faltar tants 

arbres a Mataró i n’hi ha molts d’altres que estan morts? 

4) Quan es tornaran ha replantar els arbres que falten i quan es substituiran els arbres 

morts?” 

 
 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal, en resposta a les preguntes, comença dient que la valoració que en fa el Govern 

és positiva perquè l’objectiu es va complir. Es decir, la plantada de árboles se completó. 

Con relación a los trabajos, los mismos se realizaron de acuerdo con el proyecto. 

Respecto a la tercera pregunta, decir que eso es así simplemente porque los árboles se 

contabilizaron hasta el período de julio. Desde julio ha seguido habiendo pérdidas 

acumuladas. Hay que tener en cuenta que cuando hubo el temporal Gloria, se perdieron 

más de un centenar de árboles en menos de una semana. Después, hay que añadirle las 

pérdidas por enraizamiento, las pérdidas por accidente y las pérdidas por envejecimiento del 

propio árbol.  

Con relación a la última pregunta, está previsto replantar los árboles en 2021, en el mes de 

abril-mayo. 

 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, respecte a la 

propera replantada d’arbres prevista per al 2021, se n’alegra però mostra els seus dubtes al 

respecte, perquè ja hi ha hagut recents incompliments per part del Govern en aquest tema. 

Recordem el Parc de la Pollancreda, per exemple. Al ple de juliol del 2018, a una pregunta 

d’aquest grup municipal, el regidor corresponent va assegurar que s’estava treballant en un 

pla per replantar arbres. Han passat més de dos anys i encara no n’hi ha cap. 

Pel que fa a la valoració positiva que fa el Sr. Ricis del contracte de replantada de 1.261 

arbres, convé recordar que l’empresa va presentar la darrera factura al març del 2019. És a 

dir, ja fa un any i mig que l’ha cobrada i, per tant, tot el contracte, per un import de 333.000 

€, ja està cobrat. Doncs, hem comprovat que dels 1.261 arbres que s’havien de plantar, 

gairebé 300 no es van arribar a plantar mai. Aquí no hi comptem els arbres que es van 

replantar i que, després, a causa d’accidents o pel temporal Glòria, ja no hi són. Estem 
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parlant de gairebé 300 arbres que no es van replantar mai i que l’empresa ha cobrat. Són 

tots els arbres corresponents a aquests carrers: Capcir, Pallars, Batista i Roca, Carrasco i 

Formiguera, Remences o la Via Sèrgia, entre d’altres.  

Com a recordatori, cal dir que l’empresa encarregada de replantar els 1.261 arbres, que es 

una empresa del grup de Florentino Pérez, va ser sancionada per l’Ajuntament d’Alcalá de 

Henares amb una multa de 187.000 €, quan els tècnics municipals i l’oposició, que allà és el 

PSOE, demanaven una multa de més de 5 M €. 

Per tant, agrairia que el regidor Ricis ens expliqués per què s’han pagat uns serveis que no 

s’han prestat. Estem parlant del 25% dels arbres per un valor aproximat de 72.000 €. 

En definitiva, no esperin a tenir més de 1.000 arbres morts per començar a replantar-los. I, 

d’altra banda, demanem que se’ns informi demà al matí o en els propers dies de per què es 

va pagar una factura sense que s’hagi completat la prestació del servei, així com de les 

mesures que pensen adoptar.  

 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i 

Forestal, considera que si li haguessin formulat aquestes preguntes prèviament, ja hauria 

pogut tenir les respostes.  

Nosotros realizamos unos pliegos, las empresas se  presentan y la que gana el concurso es 

la que ejecuta la obra. Esto es el único que puedo decir respecto a dicha empresa. No  

tengo más información, pero investigaremos lo que usted nos dice. 

A mí me consta que se han plantado todos los árboles que había que plantar, de modo que 

habrá que comprobarlo y mañana le contestaré. 

 

 

 

 

 

21  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

MANTENIMENT DELS SEMÀFORS. 
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El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent 

 
“Durant els darrers mesos hi ha hagut a la ciutat nombroses incidències en la xarxa 
semafòrica que, o bé han trigat molts dies a solucionar-se o bé a hores d’ara encara estan 
pendents de solució. Des del grup municipal d’Esquerra Republicana - Moviment 
d’Esquerres Mataró pensem que amb el manteniment i reparació d’incidències dels semàfors 
cal ser molt curosos, doncs el seu mal funcionament o directament el no funcionament 
d’aquests poden provocar accidents de trànsit amb vehicles i vianants involucrats. De fet, ja 
hi ha hagut situacions en què, sortosament, no s’ha hagut de lamentar ferits. 
 
Per aquest motiu, a banda de les preguntes, demanem al govern municipal que vetlli perquè 
no es tornin a repetir situacions de risc a les cruïlles semafòriques per culpa de no solucionar 
les incidències en el mínim de temps indispensable. 
 
A la vista del mal funcionament dels semàfors, el grup municipal d’Esquerra Republicana - 
Moviment d’Esquerres Mataró formula les següents preguntes: 
 
1) A Mataró, quina empresa és l’encarregada del manteniment i reparació dels 

semàfors? 
2) Com es detecten les anomalies en el funcionament dels semàfors? 
3) Quin és el temps màxim de reparació dels semàfors una vegada es té coneixement 

de la incidència? 
4) Aquest any 2020 s’ha acomplert aquest temps màxim de reparació? 
5) El govern municipal aplicarà mesures amb la finalitat que no es tornin a repetir més 

endarreriments en la reparació de semàfors?” 

 

 

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

Mobilitat, està d’acord amb el Sr. Bernabeu que és preocupant que, des de la DANA Glòria, 

tant els semàfors com els senyals estan patint més anomalies del que seria habitual. 

Qualsevol ciutadà de Mataró pot advertir que en els darrers mesos hi ha hagut més 

incidències en semàfors i senyals. 

Respecte al contracte, actualment estem en un moment d’impàs entre l’anterior contracte, 

que ja va finalitzar, i els actuals contractes menors que tenim amb tres empreses: Aluvisa, 

SOFTLED i 89 Plus. A partir d’aquí, cal reconèixer que s’està trigant més temps del que ens 

agradaria a resoldre la situació per diverses raons que no tenen a veure amb la covid-19. 

Ara mateix detectem les anomalies als semàfors a través dels controladors semafòrics, que 

ens informen de si el semàfor està actiu o no, així com de la policia local, i no s’escapa a 
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ningú que la pròpia ciutadania és un dels elements que més informació facilita sobre 

aquesta mena d’incidències.  

Reitero, doncs, que ara mateix estem en un impàs, treballant en un nou contracte que millori 

la situació actual, i mentrestant estem recorrent a contractes menors que no són el més 

desitjable.  

Assumeixo la necessitat de resoldre aquest problema al més aviat possible. 

 

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, agraeix la resposta 

sincera del Sr. Jerez. 

Atesa la situació de manca de contracte per al manteniment dels semàfors, hem d’entendre 

també que no hi ha contracte per al control i manteniment de les càmeres de vigilància ni 

dels controls d’accessos amb pilones retràctils? Abans tot estava en el mateix contracte. Ens 

preocupa especialment, en aquests moments de problemes d’inseguretat ciutadana, que les 

càmeres no tinguin manteniment.  

Des d’ERC, no entenem com en el tema dels semàfors, que són un element cabdal de la 

seguretat viària, no hi hagi una ràpida reparació i no n’estigui contractat el manteniment. En 

els darrers dos anys n’havíem tingut. Quan teníem contracte de manteniment, l’empresa 

tenia l’obligació de mantenir actualitzada en format digital la informació de totes les cruïlles 

de la ciutat i de presentar diàriament un comunicat sobre el seu funcionament, les 

deficiències detectades i l’hora de reparació dels semàfors.  

D’altra banda, no m’ha contestat el regidor quin és el temps màxim de reparació dels 

semàfors ni si s’està complint, ni quines mesures aplicarà el Govern perquè això no es torni 

a repetir. 

En definitiva, el que volem és que, en cas d’avaria, el temps de reparació del semàfor sigui 

el més breu possible, ja que estem parlant d’un tema de seguretat. 

 

 

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

Mobilitat, està totalment d’acord amb el Sr. Bernabeu. La seguretat és una prioritat i hem de 

fer tot el possible perquè les incidències es resolguin en el menor temps possible.    

 



 81 

 

 

 

 

 

22 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER PROMOURE LA UTILITZACIÓ DE 

MÈTODES QUE PERMETIN LA COMUNICACIÓ ENTRE LES 

PERSONES SORDES I EL PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ 

MUNICIPAL. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta el 

prec següent: 

 
“ATENDIENDO QUE: 
 
Todos los ciudadanos tienen derecho a poder acceder a las instituciones en igualdad de 
condiciones. Actualmente, en muchas ocasiones las personas sordas se quejan de que no 
pueden ser atendidas en las oficinas municipales con el cuidado y la atención que necesitan 
debido a que la obligatoriedad del uso de la mascarilla les impide una de sus herramientas 
fundamentales como es la labiolectura que suelen utilizar para entenderse con su 
interlocutor cuando este no conoce el lenguaje de signos. 
 
Como entendemos que la administración es un servicio básico de utilidad para todos los 
ciudadanos de Mataró y la accesibilidad de todos ellos debe estar asegurada por los 
poderes públicos, creemos conveniente pedir a este gobierno municipal: 
 
RUEGO: 
 
Que el Ayuntamiento de Mataró promueva la utilización de recursos que potencien y 
posibiliten la comunicación vía oral a través de medios de apoyo que permitan la labiolectura 
por medio de mascarillas transparentes o cualquier otro método adecuado a fin de que estos 
ciudadanos puedan ser atendidos por las diferentes administraciones y personal 
dependiente del ayuntamiento sin sentirse discriminados mientras dure la obligatoriedad del 
uso de la mascarilla.” 
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La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

agraeix el prec del Sr. Molero.  

A Mataró, ja des de l’any 2006, estem treballant tot el tema de l’accessibilitat. Primer en un petit 

grup de treball, però després, vinculat al Consell de Benestar Social, es va constituir la Taula 

d’Accessibilitat. Aquesta Taula, que a hores d’ara funciona, està formada per 19 entitats de 

Mataró que treballen dins l’àmbit de la diversitat funcional i del Departament de Benestar Social 

de l’Ajuntament de Mataró. 

Paral·lelament, també disposem d’un tècnic que treballa específicament en un estudi sobre 

l’accessibilitat comunicativa a la ciutat, sobretot a l’Ajuntament.  

Gràcies a la Taula i a l’estudi, hem pogut detectar algunes necessitats i també posar en marxa 

algunes mesures. Per exemple, l’any 2017 l’Ajuntament va incloure al seu web un programari 

que facilita l’accés als continguts de persones amb diferents tipus de discapacitats, una eina 

que va ser testada pels membres de la Taula d’Accessibilitat. 

En aquests moments estem revisant el nostre web per poder garantir una millor comunicació 

amb les persones que pateixen algun tipus de discapacitat, tant auditiva, visual com cognitiva, 

entre d’altres.  

Com vostè deia, la llengua de signes és la llengua habitual per a moltes persones sordes, i 

comptem, quan ho necessitem, amb intèrprets que ens ajuden a comunicar-nos-hi, però és 

veritat que algunes de les persones sordes no coneixen aquest tipus de llenguatge i només es 

poden comunicar amb lectura labial mitjançant la interpretació dels moviments dels llavis. 

La covid-19, una vegada més, ens ha deixat un repte més: tot i que les mascaretes dificulten 

aquest tipus de comunicació, fer-les transparents ha estat la solució. En l’última comanda que 

l’Ajuntament ha fet en matèria de protecció, ja estava prevista la compra d’aquest tipus de 

mascaretes perquè tots els serveis que s’adrecen a la població tinguin un romanent al seu 

servei que els permeti utilitzar-les en cas de necessitat. 

Garantir una ciutat inclusiva que promogui i protegeixi la diversitat i que lluiti contra la 

discriminació per qualsevol raó, així com garantir la igualtat d’accés a la informació i recursos 

de la ciutat per persones amb altres capacitats són dos dels nostres grans reptes.  
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El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, agraeix que 

s’accepti el prec, en nom de totes les persones que ho necessiten, i espera que aquesta 

mesura es pugui aplicar amb la màxima brevetat. 

Sabemos que las mascarillas transparentes no son el mejor método. Hemos hablado con 

personas que tienen esta problemática, y a veces se empañan, etc., pero es una opción, como 

puede haber otras muchas. Esperemos que se usen lo menos posible, porque ello será síntoma 

de que todo ha mejorado. 

 
 
 
 
 
 
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona per conclòs el ple d’avui.  

Moltes gràcies a tots els regidors i regidores. Vull enviar també una salutació a totes les 

persones que han seguit en streaming la sessió d’avui i, en general, a tota la ciutadania. 

Bona nit a tothom.  

 
 
 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:00 hores, el Sr. President aixeca la 

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.  

 

 

L’ALCALDE     LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona  

 

 


