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 ACTA NÚM. 17/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 3 DE DESEMBRE 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 tres de desembre de dos mil vint, 

essent les 19:30 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 3 de desembre 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 3 de desembre de 2020, a les 19:30 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.  
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Atès el RD 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’esta d’alarma per contenir 
la propagació d’infeccions causades per el SARS-CoV-2. 
 
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.  
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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  
 

ORDRE DEL DIA 
 

1 Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió ordinària del dia 5 de novembre de 
2020.   

 
 
2   DESPATX  OFICIAL 
 
 

 DICTAMENS 
  
   CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 
  
  Presidència  
3 Aprovar el canvi de denominació i de matèries dels consells municipals de 

Seguretat i Prevenció i el de Solidaritat, Cooperació i Convivència.  
 
4  Donar compte Decret de l’Alcaldia 7342/2020 de 10 de novembre, relatiu a 

clarificar el Decret núm. 4705/2020 de 9 de juliol, d´Organització i competències del 
govern municipal 

 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 Servei de Gestió Econòmica 

 
5 Seguiment del 3r trimestre 2020 del Pla d’Ajust aprovat pel Ple i el Ministeri al juny 

de 2012 i aprovada la seva revisió pel Ple del 25 de setembre de 2013 i posterior 
modificació de les condicions financeres en el 2019 

 

6 Aprovar l’expedient de modificació del pressupost i de les bases d’execució de 
l’exercici 2020 

 
7 Proposta addenda al Conveni entre l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Hospital 

de Sant Jaume i Santa Magdalena per a la concertació d’un préstec a llarg termini 
a favor de la segona 

 
 
 Servei d’Ingressos 

8 Ratificació del decret núm. 6844, de 22 d´octubre, de reducció de quotes del padró 
de la taxa per l’ocupació de la via pública 

 
9 Ratificació del decret núm. 6843, de 22 d´octubre, de reducció de quotes del padró 

del preu públic per la gestió dels residus comercials 
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10 Ratificació del decret núm. 7047, de 30 d´octubre, de reducció del cànon municipal 

de diverses concessions demanials 
 
 
 Servei de Compres i Contractacions 

11 Aprovació de la pròrroga del servei de neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, wc públics 
de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Pumsa, Mataró Audiovisual i 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.  

 
12 Aprovació de la modificació de l’acord marc per la prestació del servei a domicili de 

suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.  
 
 
 Direcció de Recursos Humans 

 
13 Incorporació d’un nou article 34 bis a) i 34 bis b) al Text Únic dels Acords 

Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
laboral de l’Ajuntament de Mataró i incorporació d’un nou article 34 bis al Text Únic 
dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.  

 
14 Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 7320/2020 de 10 de novembre, d’aprovar 

la modificació temporal del paràgraf cinquè de l’article 15 del Text Únic dels Acords 
Municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Mataró per la situació ocasionada per la COVID’19. 

 
 
 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 
15 Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació relativa a 

l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes-Galicia-
Premià.  

 
16 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí 

Ral de la Mercè. 
 
17 Aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla especial del Patrimoni 

Arquitectònic Camí Ral de la Mercè. 
 
18 Aprovació provisional del Nou Pla de millora urbana PMU 05 àmbit Illa 1a -torre 

Barceló-. 
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 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
  Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadania 
  

19 Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 9-11-2020 relatiu a 
l’aprovació del Pla de Ciutats amigues amb la Gent Gran 2020-2023. 

 

 
  Direcció d’Ensenyament 

 
20 Canvi de representant del Grup Municipal Junts per Mataró al Consell Escolar 

Municipal. 
 
 
 CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 Protecció Civil i Salut 

21 Aprovació inicial del Protocol d´actuació municipal per risc de vent i de la 
modificació del Protocol per baixes temperatures (PBT) i del Pla d´actuació per 
prevenir els efectes de l´onada de calor sobre la salut (POCS) per formalitzar-hi 
una fase de pre-alerta. 

 
 
 
  IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 
22 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per l’elaboració, indicació i difusió de rutes als espais forestals. 
 
23 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la 

creació d´un banc municipal de patrocinis. 
 
24 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía per ampliar el pla de rescat social i econòmic per a les famílies, 
autònoms i empreses i sectors associatius, culturals i esportius del municipi davant 
la crisi provocada pel segon rebrot de la pandèmia covid-19. 

 
 
  PRECS I PREGUNTES 

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

sobre la informació a la ciutadania de totes les ajudes existents i disponibles. 
 
26 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a l’adequació de l’accessibilitat de l’espai arqueològic Torre Llauder.  
 
27 Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació a l’assentament que ha sorgit a la zona del Sorrall.  
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28 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la situació del 
trànsit de vehicles a la Riera i Centre. 

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

recolzament al sector de l’oci nocturn de Mataró i la creació d’ajuts econòmics per 
aquests sectors. 

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

MES sobre les mesures preses per evitar l’addicció al joc. 
 
31 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES  

referent a la instal·lació i gestió d’infraestructures de producció d’energies 
renovables. 

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

sobre les utilitzacions dels equipaments culturals municipals. 
 
33 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre el projecte d’educació, Mataró Educa+. 
  
34 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte de la 

col·lecció Bassat a Mataró. 
 

 
 

L’Il.lm. Sr. Alcalde obre la sessió, i abans de començar el Ple, indica que hi ha un acord de 4-

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

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

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

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

 

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

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

punts de l’ordre del dia.  

 

 

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

ORDINÀRIA DEL DIA 5 DE NOVEMBRE DE 2020.    

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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2 - DESPATX  OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 

Presidència 

 

3  - APROVAR EL CANVI DE DENOMINACIÓ I DE MATÈRIES DELS 

CONSELLS MUNICIPALS DE SEGURETAT I PREVENCIÓ I EL DE 

SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I CONVIVÈNCIA.  

 

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

“Antecedents 

El desembre de 2012 es va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Mataró. En ell s’hi aprovava la creació de diferents òrgans de participació, 
bona part d’ells existents prèviament a l’aprovació del Reglament, entre els quals hi 
trobem el Consell Municipal de Seguretat i Prevenció i el Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i Convivència. 

En el present mandat, i d’acord amb la distribució per àmbits funcionals, el Decret 
d’Alcaldia 5433/2019 creava la Oficina de Mediació i Convivència, adscrita a la Direcció 
de Seguretat, Civisme i Convivència. Fins a aquest Decret, les competències en matèria 
de mediació i convivència s’ubicaven en l’anterior Àrea de Serveis a les Persones i, més 
concretament, en el Servei d’Igualtat i Ciutadania.  

Així mateix, el Decret d’Alcaldia 4705/2020, atribueix les competències en convivència i 
civisme, mediació i relació amb la comunitat a l’àmbit de Qualitat Urbana (i sub-àmbit de 
Seguretat, Civisme i Convivència). 

Finalment, en sessió ordinària del Ple Municipal de 3 de setembre, es va aprovar la 
modificació de les Comissions Informatives Municipals (CIM), creant la CIM de Qualitat 
Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència, òrgan on s’informen les propostes en matèria 
de convivència i civisme. 

Alhora, l’anterior Consell de Solidaritat, Cooperació i Convivència requereix adaptar-se a 
l’evolució de les polítiques de solidaritat i cooperació, que tracten d’anar més enllà de 
l’enfocament Nord-Sud i del paradigma del desenvolupament davant d’un món cada cop 
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més globalitzat, interconnectat, interdependent i complex. Per generar consciència i 
actuar sobre les relacions de poder que generen les discriminacions, persecucions i 
manca d’equitat, es fa necessari comptar amb una ciutadania crítica, conscient, implicada 
i transformadora, i treballar en els àmbits propis de l’enfocament de Justícia Global.  

En aquest sentit, el concepte de Ciutadania Global incideix especialment en el caràcter 
transformador de l’educació i en l’exercici d’una ciutadania responsable que és conscient 
del món en el que viu i que sap que les seves accions locals tenen un impacte global. En 
ell s’hi engloben àmbits com els drets humans, la cultura de pau, la igualtat, la 
sostenibilitat ambiental, social i econòmica i la interculturalitat.  

 

Fonaments de dret 

Article 91 del Reglament Orgànic Municipal  

Article 1.2 del Reglament marc dels Consells municipals, annex al Reglament de 
Participació Ciutadana 

Decret d’Alcaldia 5433/2019, de 5 de juliol, per aprovar l’adequació de l'organització de 
l’administració municipal. 

Decret d’Alcaldia 4705/2020, de 9 de juliol, de modificació del Decret d’Alcaldia 
5433/2019, de 5 de juliol, d’organització i competències del govern municipal.  

 

Proposta de resolució 

Atès que s’han produït modificacions en la organització municipal i en els òrgans 
complementaris de Govern assignant les competències en civisme i convivència a la 
Direcció de Seguretat, Civisme i Convivència. 

Atès que les polítiques de solidaritat i cooperació requereixen d’una adaptació conceptual 
i, en conseqüència, dels instruments de participació de què disposen. 

Atès que l’article 91 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que «per  acord  
plenari  es  poden  crear  consells municipals de  participació  amb  relació  als  àmbits 
d'actuació  pública  municipal,  per  tal  d'integrar  la  participació  dels  ciutadans i  
ciutadanes i  llurs associacions  en  els  assumptes  municipals».  

Atès que l’article 1.2 del Reglament marc dels Consells municipals inclòs en el Reglament 
de Participació Ciutadana indica que «els consells sectorials són espais on exerceixen la 
participació els diferents agents, entorn les matèries específiques relacionades amb 
l’àmbit de l’activitat objecte de cadascun dels consells». 

Per tal de garantir la coherència i el flux d’informació entre la organització municipal i els 
òrgans de participació afectats, així com adaptar els instruments de participació de les 
respectives polítiques municipals, 

 

PROPOSO: 

1. Modificar la denominació del Consell Municipal de Seguretat i Prevenció pel de 
Consell Municipal de Seguretat i Convivència, incorporant-hi les matèries 
vinculades a la convivència i civisme, mediació i relació amb la comunitat. 
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2. Modificar la denominació del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i 
Convivència pel de Consell Municipal per la Solidaritat i la Ciutadania Global.  

3. Comunicar la decisió als membres dels dos consells actualment existents.” 

 

 

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), 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     

 

 

 

4  -  DONAR COMPTE DECRET DE L’ALCALDIA 7342/2020 DE 10 DE 

NOVEMBRE, RELATIU A CLARIFICAR EL DECRET NÚM. 4705/2020 

DE 9 DE JULIOL, D´ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES DEL 

GOVERN MUNICIPAL 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, dóna compte del següent decret: 

 
 
“Per Decret núm. 4705 de 9 de juliol de 2020 l’Alcalde va resoldre modificar l’Organització i 
competències del Govern municipal. 
 
En aquest Decret, entre d’altres  determinacions, s’especifica de forma detallada la 
delegació de competències a favor de regidores i regidors del Govern municipal.  
 
La competència delegada abasta  de forma genèrica les matèries compreses a la delegació  
amb l’única limitació de les delegacions de caràcter específic (comeses específiques) i les 
delegades a la Junta de Govern Local. Les regidories delegades ostenten  totes les facultats 
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delegables que l’ordenament jurídic atorga  a l’Alcalde com a òrgan administratiu de la 
Corporació, potestat sancionadora inclosa. 
 
Per evitar confusió en aquest darrer aspecte així com en algunes puntuals matèries 
delegades, i en virtut de les atribucions que em confereixen els articles 53 i 56 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya (TRLMC), i del que disposen els articles 43 a 46 i 114 a 118 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel 
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre (ROF),  

 
RESOLC: 

Primer.-  Clarificar el Decret núm. 4705/2020 de 9 de juliol, d’Organització i competències 
del Govern municipal, en el sentit següent: 
  

 Les competències delegades per aquesta resolució abastaran de forma genèrica les 
matèries compreses a la delegació, amb l’única limitació de les delegacions de caràcter 
específic (comeses específiques) i les delegades a la Junta de Govern Local.  
 

 Els titulars de la competència delegada ostentaran totes les facultats que 
l'ordenament jurídic concedeix a l'Alcalde com a òrgan administratiu de la Corporació, 
potestat sancionadora inclosa. 
 

 Les resolucions adoptades per delegació s'entendran dictades per l'Alcaldia com a 
titular de la competència originària, i en conseqüència esgotaran la via administrativa.  
 

 Les competències delegades s'entenen sens perjudici de la facultat d'avocació per 
part de l'òrgan delegant. 
 

 Els acords adoptats pels Regidors-Delegats en relació a les matèries delegades 
tindran el mateix valor jurídic que les dictades per l'Alcaldia com a titular de la competència 
original, gaudint en conseqüència de presumpció de validesa i executivitat. En conseqüència 
els recursos de reposició interposats contra resolucions adoptades per delegació seran 
resoltes pel mateix regidor delegat.   
 

 La competència per al reconeixement o liquidació de totes les obligacions municipals 
dels pagaments a justificar, la tramitació pressupostària de factures, l'aprovació dels 
documents comptables de reconeixement d'obligacions i d'autorització, disposició i 
reconeixement d'obligació, així com l’ordenació de tots els pagaments derivats de 
compromisos de despesa legalment adquirits es delega en la regidoria delegada 

d’Administració General, és a dir, al Sr. Juan Carlos Jerez  Antequera. 

 La competència general per concedir llicencies d’obres i ocupació de via pública per 
guals correspondrà a la regidoria delegada de Mobilitat és a dir, al Sr. Juan Carlos Jerez  

Antequera. 

 La competència general per concedir llicencies d’obres per a la realització de rases o 
canalitzacions a la via pública correspondrà a la regidoria delegada d’Espai Públic i 

Equipaments Municipals, és a dir, la Sra. Elisabet Ruíz Moreno. 
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Segon.-  Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió 

que celebri. Així mateix s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per a general 
coneixement.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 
 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestio Econòmica 
 

 

5  - SEGUIMENT DEL 3R TRIMESTRE 2020 DEL PLA D’AJUST 

APROVAT PEL PLE I EL MINISTERI AL JUNY DE 2012 I APROVADA 

LA SEVA REVISIÓ PEL PLE DEL 25 DE SETEMBRE DE 2013 I 

POSTERIOR MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS FINANCERES EN 

EL 2019 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es 
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les 
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la 
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe 
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis 
que s’adjunten al present. 
 
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució 
dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor 
anterior també se’n donarà compte al Ple.  
 
El Ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al 
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels 
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reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i 
2009. 
 
Posteriorment, al mes de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmic-
financer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de 
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats 
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb 
l’assumpció anterior es deixa de complir. 
 
L’Ajuntament  es va acollir a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat 
en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les 
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers. 
 
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat 
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les 
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.  
 
El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics va 
adoptar un Acord pel què s’aprova, entre d’altres mesures, la Mesura 3 consistent en 
l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018 
amb càrrec als compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (en endavant, 
FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament 
s’ha acollit a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara. 
Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa,  ha 
estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019.  

En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a 
l’exercici 2020.  
 
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe 
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el 

compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust. 
 
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració, Bon Govern i Mobilitat o qui 

legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al 
compliment i efectivitat de l’anterior acord.”  
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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6 - APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 

I DE LES BASES D’EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2020 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, explica que la Covid-19 ha provocat unes repercussions en les finances municipals 
que ha obligat a l’Ajuntament de Mataró a prendre una sèrie de mesures, amb l’objectiu de 
minimitzar l’impacte de la pandèmia tant en l’àmbit social com econòmic. Mesures que es 
complementen amb les preses arran de la signatura pel conjunt dels grups municipals i dels 
agents socials de la ciutat, amb l’Acord per a la Reconstrucció social i econòmica de Mataró.  
 
L’impacte de la pandèmia sobre les finances locals es concreta en: 
 
-  Mesures econòmiques i fiscals, no s’han cobrat els serveis que no s’han prestat, s’han 

bonificat o compensat taxes, s’han atorgat ajuts socials i d’impuls econòmic. 
 
-  Pèrdua d’ingressos per l’aturada de l’activitat econòmica i l’ajornament o suspensió 

d’activitats municipals. 
 
- Majors despeses per fer front a la lluita contra la pandèmia: compra de material de 

protecció, actuacions de neteja, suports a les persones més vulnerables,... 
 
-  Dèficits en els comptes dels ens dependents que, igual que l’Ajuntament, han tingut 

majors despeses i menors ingressos. En el cas de PUMSA també han fet reduccions de 
les quotes dels lloguers d’habitatges, naus i locals.  

 
En data 16 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Mataró en Ple va aprovar una primera 
modificació de crèdit del pressupost 2020 que va permetre ajustar la despesa i, per altra 
banda, es va dotar de crèdit pressupostari aquelles despeses urgents que no disposaven de 
crèdit suficient.  
 
En aquella mateixa modificació pressupostària es va procedir a la creació d’un Fons de 
contingència pel COVID-19 per import de gairebé 1,3 M€ per fer front a les necessitats de 
crèdit que anessin sorgint. I a més es va dotar d’un fons per al Pla de Reconstrucció pe un 
import total de 3,5 M€ (1.751.335,84€ per a despesa d’inversió i 1.757.538,49€ per a 
despesa corrent). 
 
A data d’avui, les previsions situen l’impacte de la crisis sanitària de la Covid-19 en les 
finances locals en 11M€. És per això que, tal com ja vàrem anunc iar que caldria fer, ens 
disposem a aprovar una segona modificació del pressupost 2020. En aquest cas disposarem 
de recursos procedents de: 
-  el romanent de tresoreria de 2019 
-  millora dels ingressos rebuts al 2020 respecte a la previsió feta (PIE, subvenció Escoles 

Bressol, taxa d’escombraries domiciliària,..)- les subvencions d’altres administracions 
-  ajustaments de les despeses previstes per aquest 2020 
-  l’ajornament dels préstecs del Ministeri concertats pel Grup Tecnocampus 
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Continua dient que aquesta segona modificació pressupostària també preveu l’aplicació del 
crèdit del fons Covid a diverses despeses provocades per l’actual situació de crisi. En 
concret:  
 
- Dotar de crèdit pressupostari per atendre a les necessitats de despeses en l’Ajuntament i 
dèficits en els ens dependents, derivades de l’actual crisis sanitària. Els imports més 
significatius són el dèficit que es preveu en el Mataró Bus i en la societat PUMSA. El 
finançament prové de: 

-  Del Fons de Contingència COVID-19 (1.289.002,28€) 
-  De l’ajornament de les quotes del préstecs atorgats pel Ministeri al Grup 

Tecnocampus (1.310.721,44€).  
-  D’estalvis de Capítol 1 (74.375,63€).  

 
- Dotar de crèdit pressupostari per a les accions contemplades a la Taula de Reconstrucció, 
finançades: 

-  Del Fons per la reconstrucció COVID-19 per a despeses corrents (521.195,41€).  
-  Del Fons per la reconstrucció per inversions COVID-19 (9.680,00€). 

 
A banda, la modificació incorpora l’habilitació de crèdit per a la compra d’un terreny (Mas 
Miralles, a Cerdanyola, del que som propietaris del 10% de finca de 2.854 m2 destinats a 
construir 44 habitatges i 96 places d’aparcament, i que ens van oferir comprar l’altre 90% per 
part del propietari. És una política de reserva de sòl per esponjar un barri tant dens com el de 
Cerdanyola i que ens permetrà futurs usos més socials). 
 
Amb la modificació del pressupost també complint amb el pagament d’una indemnització 
imposada per sentència (residència de la Fundació MareNostra) i altres despeses diverses. 
El seu finançament és mitjançant baixes en despeses financeres, reduccions de partides per 
baixes o anul·lacions d’activitats o serveis no realitzables per la situació de la pandèmia.  
 
Per últim, s’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la 
classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar i la modificació i inclusió 
de subvencions nominatives a les bases d’execució. 

 

 

A continuació presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets: 
 

S’ha aprovat per decret l’avantprojecte d’expedient de modificació de crèdit del pressupost 
municipal de l’exercici 2020, en base al qual s’elabora la següent proposta de modificació 
pressupostària que respon a l’impacte directe que la COVID_19 té en les finances 
municipals.  

La Covid-19 ha provocat unes repercussions en les finances municipals que ha obligat a 
l’Ajuntament de Mataró a prendre una sèrie de mesures, amb l’objectiu de minimitzar 
l’impacte de la pandèmia tant en l’àmbit soc ial com econòmic.  En concret: 

 Mesures econòmiques i fiscals 
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No s’han cobrat els serveis que no s’han prestat, s’han atorgat ajuts socials i d’impuls 
econòmic. 

 Pèrdua d’ingressos 

L’aturada de l’activitat econòmica i l’ajornament o suspensió d’activitats municipals, han 
provocat una reducció dels ingressos previstos per aquest exercici 2020. 

 Majors despeses 

Des del primer moment, el govern municipal ha hagut de fer front a despeses no 
previstes: compra de material de protecció, actuacions de neteja, suports a les persones 
més vulnerables, ... 

 Dèficits en els comptes dels ens dependents 

Les repercussions de la pandèmia també incideixen en els pressupostos dels ens 
dependents. Els seus comptes preveuen dèficits per aquest exercici. 

La signatura de l’Acord Institucional per a promoure un Pla de Reconstrucció, va fer  
necessari preveure recursos per poder donar suport a línies d’ajuda i/o finançament 
d’accions que es prevegin al Pla.  

En data 16 de juliol de 2020, l’Ajuntament de Mataró en Ple va aprovar una primera 
modificació de crèdit del pressupost 2020, on es va procedir a realitzar una revisió del 
pressupost, el que va permetre ajustar la despesa en base a l’anàlisi d’activitats que es va 
preveure no realitzar degut a la crisi i, per altra banda, es va dotar de crèdit pressupostari 
aquelles despeses urgents que no disposaven de crèdit suficient. En aquesta mateixa 
modificació pressupostària es va procedir a la creació d’un Fons de contingència pel COVID-
19 per import d’ 1.289.002,28€ per fer front a aquelles necessitats de crèdit que anessin 
sorgint. A més, en aquella modificació es va dotar d’un fons per  al Pla de Reconstrucció 
amb una dotació d’ 1.751.335,84€ per a despesa d’inversió i de 1.757.538,49€ per a 
despesa corrent. D’aquest darrer en la modificació del mes de juliol ja es va aplicar crèdit per 
ajuts de microcrèdits per un import de 200.000€, i per ajuts a la transformació digital del 
comerç i la restauració de Mataró per import de 100.000€.  

A data d’avui, les previsions situen l’impacte de la crisis sanitària de la Covid-19 en 11M€. 
Aquest import correspon als menors ingressos previstos en la liquidació de l’exercici, en 
majors despeses i en dèficits en els seus ens dependents. 

Per fer front a l’impacte de l’actual crisi, l’Ajuntament disposa de recursos procedents de: el 
romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2019, les subvencions d’altres administracions, 
ajustaments que cal fer en el pressupost de despeses de l’exercici 2020, l’ajornament dels 
préstecs del Ministeri concertats pel Grup Tecnocampus i l’excedent d’ingressos rebuts al 
2020 (PIE, subvenció Escoles Bressol, taxa d’escombraries domiciliària,..) 

Aquesta segona modificació pressupostària preveu l’aplicació del crèdit del fons Covid a 
diverses despeses provocades per l’actual situació de crisi. També s’inclou l’aplicació de part 
del fons de reconstrucció. 

A banda,  la modificació incorpora l’habilitació de crèdit per a la compra d’un terreny, el 
pagament d’una indemnització imposada per sentència i altres despeses diverses. El seu 
finançament és mitjançant baixes per anul·lació.  

Per últim, s’incorporen diverses transferències de crèdit entre partides a fi d’adequar la 
classificació pressupostària al destí concret de la despesa a realitzar i la modificació i inclusió 
de subvencions nominatives a les bases d’execució. 
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En concret, la modificació pressupostària consisteix en: 

 L’augment de crèdit per majors o noves necessitats de despesa per import de 
2.297.596,72€ que corresponen a una indemnització imposada per sentència, la compra 
d’una finca, major dotació per hores extres i algunes despeses diverses. El seu 
finançament prové de:  

- 800.000€ amb baixes per anul·lació de crèdit pressupostari destinat a despeses 
financeres que s’estimen reductibles donat que els tipus d’interès han estat inferiors 
als considerats en l’elaboració del pressupost 

- 1.396.624,37€ amb baixes o anul·lacions de crèdit pressupostari sense pertorbació 
del servei al que anaven destinats.  

- 100.972,35€ amb el crèdit disponible del Fons de Contingència, dotat en el 
pressupost inicial d’acord amb el que estableix l’article 18.4 del RDL 8/2013, de 28 de 
juny, de mesures urgents contra la morositat i de suport a les entitats locals amb 
problemes financers. 

 Dotar de crèdit pressupostari per atendre a les necessitats de despeses en l’Ajuntament i 
dèficits en els ens dependents, derivades de l’actual crisis sanitària. Els imports més 
significatius són el dèficit que es preveu en el Mataró Bus i en la societat PUMSA. El 
finançament prové de: 

- Per import de 1.289.002,28€, per l’aplicació íntegre del Fons de Contingència COVID-
19 

- Per import de 1.310.721,44€, per l’ajornament de les quotes del préstecs atorgats pel 
Ministeri al Grup Tecnocampus. L’import total dels préstecs ajornats ascendeix a 
1,7M€ 

- Per import de 74.375,63, finançades amb sobrants del capítol 1.  

 Dotar de crèdit pressupostari per a les accions contemplades a la Taula de 
Reconstrucció, finançades: 

- 521.195,41€ en aplicació del Fons per la reconstrucció COVID-19 per a despeses 
corrents. 

- 9.680,00€ en aplicació del Fons per la reconstrucció per inversions COVID-19  

 Transferències de crèdit entre diverses partides pressupostàries a fi d’adequar la 
classificació de la partida a les despeses a què es destinen,  per import de 1.117.782,80€  

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

 
Cal especificar que el Grup Tecnocampus aporta al finançament 1.310.721,44€ en concepte 
de les quotes dels préstecs concedits pel Ministeri i que han resultat suspeses segons la DA 
12 del RD 15/2020, però per altra banda l’Ajuntament l’aporta 308.763€ pels dèficits 
econòmics previstos a data de tancament degut al Covid i 200.000€ per donar suport en la 
matrícula de setembre per als estudiants del Tecnocampus, per tant es procedeix per 
diferència a donar de baixa de l’import de la seva aportació inicial la quantitat de 
801.958,44€.  
 
Vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica on s’informa d’aquesta modificació 
pressupostària i l’informe de la Intervenció de Fons. 
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Fonaments de dret 
 

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

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

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

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

5. RDL 781/86, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local. 

6. Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens 
locals de Catalunya. 

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

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

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

10. Nota informativa sobre el règim de tutela financera dels ens locals per a l’exercici de 
2020, de data 25 de juny de 2020 

 

Per tot el que s’ha exposat el sotasignat proposa al Ple, la resolució dels següents 
ACORDS: 
 
PROPOSO: 
 
PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdits pressupostaris del pressupost de l’exercici 

2020, consistents en crèdit extraordinari per import de 3.139.685,68 € i suplement de crèdit 
per 2.971.905,60€ segons el següent detall: 
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CRÈDITS EXTRAORDINARIS

partida Nom partida projecte Import

120100/923220/46600 Aportació quota Xarxa Innpulso 9232219001 3.000,00

300000/15113D/62100 Compra de terreny Mas Miralles 1511320001 1.051.000,00

300300/151130/48900 Indemnitzacions Sentència judicial 1511310001 976.220,72

410401/151100/14301 Secció Llicències i Disciplina d'Obres 1511010001 24.131,42

420100/241000/14301 Suplències Servei d'Ocupació 2410010001 21.905,20

710100/15321B/60900 Inversió en pavimentació vies públiques Pl. Sta. Anna-PIC1532115001 1.017.880,95

710200/42521Z/64100 Plataforma intel·ligent d'energia 4252120001 9.680,00

710300/165120/46500 Conveni Gestió Energètica Consell Comarcal 1651210002 4.000,00

850100/341130/48904 Subvencions nominatives derivades Taula reconstrucció 3411310003 31.867,39

3.139.685,68
 

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

partida Nom partida projecte Import

120100/433710/14301 Altre personal interí Servei Estratègia I Governança 4337120001 4.697,95

120200/920310/21600 Manteniment aplicacions informàtiques 9203119001 13.117,40

120200/92031Z/64102 Inversions programari aplicacions corporatives 9203110016 2.178,00

120202/920320/21600 Manteniment sistemes 9203213007 2.200,00

300000/311510/46700 Aportació al Consorci Sanitari del Maresme 3115115001 5.856,00

300000/491110/44901 Aportació Mataró Audiovisual 4911120001 54.921,78

300000/922210/44900 Aportació PUMSA 9222110001 805.475,28

310400/323200/22700 Neteja escoles 3232015001 101.355,70

310400/324100/22200 Despesa telefonia IES Miquel Biada 3241015005 4.668,08

310400/324100/22700 Neteja IES Miquel Biada 3241015005 7.712,11

310400/324220/22200 Despesa telefonia escoles adults 3242215001 11.203,40

320100/920250/15100 Gratificacions funcionaris 9202510001 150.000,00

410000/150230/22706 Estudis i treballs tècnics Urbanisme 1502312001 14.520,00
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420000/433710/14301 Altre personal interí Dir. Promoció Econòmica 4337120001 4.697,95

420200/432180/22602 Difusió campanyes de comunicació 4321816001 20.500,00

420200/432180/22799 Treballs altres empreses campanyes de comunicació 4321816001 15.000,00

420201/431310/22799 Treballs fets altres empreses mercats marxants 4313115001 3.000,00

420201/431420/22799 Treballs altres empreses comerç urbà 4314215001 14.500,00

420201/431420/22799 Treballs altres empreses comerç urbà 4314220001 5.000,00

710202/920710/21200 Manteniment edificis municipals 9207110001 3.099,21

710400/134110/21000 Manteniment de la Mobilitat 1341115001 60.000,00

710400/441110/47900 Aportació Corporación Española de Transporte 4411115002 1.400.000,00

720500/135100/13101 Servei de Protecció Civil (subvencionat) 1351015001 76.604,61

820102/324200/13000 Retrib. bàs. pers. laboral CFA Can Noe 3242015001 30.000,00

820201/231310/46500 Transferència per gestió Transport Adaptat 2313115005 64.207,24

820201/231310/46700 Transferència Consorci Sanitari del Maresme 2313115008 40.000,00

820202/231420/48900 Subvencions i convenis Promoció Social 2314215001 25.000,00

820203/231130/48900 Subvencions i Convenis Infància 2311315001 5.000,00

820400/152000/14301 Retribucions Secció d'Habitatge 1520015001 8.790,88

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210004 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210006 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210002 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210008 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210007 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210003 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210009 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421210001 900,00

850100/342120/48905 Subvencions Promoció Esportiva 3421212002 900,00

850401/231210/22799 Contractació de serveis Casals de gent gran 2312215001 5.180,00

850401/231520/22799 Contract. Serveis dinamitz. I participació juvenil 2315215005 5.320,00

2.971.905,60
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Finançat amb baixes de crèdit per anul·lació per import d’ 6.111.591,28 € segons el següent 
detall: 
 

BAIXES

Partida Nom partida projecte Import

120100/923240/22707 Estratègies desenv local - Serv consultoria extern 9232417002 3.000,00

120200/151210/21600 Manteniment aplicacions de cartografia 1512110002 6.220,40

120200/330110/21600 Manteniment aplicacions de Serveis Culturals 3301110004 2.200,00

300000/922210/44901 Aportació Grup Tecnocampus Mataró 9222110001 801.958,44

300000/929110/50000 Fons de Contingència 9291113001 100.972,35

300000/929110/50001 Fons de Contingència COVID-19 9291113001 1.289.002,28

300000/929110/50002 Fons per la reconstrucció COVID-19 9291113001 521.195,41

310200/011110/31001 Interessos préstecs de l'interior 0111105001 800.000,00

310802/933110/22699 Altres despeses Patrimoni 9331110001 7.099,21

320200/920200/12103 Servei de Desenvolupament i Organització 9202010001 150.000,00

710100/15321Z/61000 Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19 1532120002 9.680,00

710201/32321E/63200 Connexió tub verd escoles zona Pla d'en Boet 3232118009 65.000,00

710201/32321E/63200 Connexió tub verd escoles zona Pla d'en Boet 3232118008 49.000,00

710202/31111H/62200 Nou Centre d'acolliment animals de companyia 3111119001 687.000,00

710202/43141A/60900 Pla d'Impuls del Centre PIC 4314115002 1.000.000,00

710202/43141A/60900 Pla d'Impuls del Centre PIC 4314120001 17.880,95

710301/42521Z/63200 Projecte comunitaris energètiques-Autoconsum 4252120001 250.000,00

720001/231720/22799 Contractes serveis de convivència i sensib nova ciut 2317218001 9.075,00

720400/132200/12103 Servei de Policia Local 1322016001 270.000,00

820202/231410/22799 Contractació serveis centre d'acollida 2314115001 64.207,24

850100/342220/22799 Treballs altres empreses instal·lació piscina 3422210001 8.100,00

Total 6.111.591,28
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SEGON.- Aprovar la modificació de les bases d’execució del pressupost de l’exercici 2020 

d’acord amb l’Annex 1. 
 

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, mitjançant la publicació d’un anunci en el 

B.O.P., d’acord amb els què estableix el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Si no es presenten al·legacions durant el 
termini de 15 dies hàbils d’exposició pública, la modificació pressupostària esdevindrà 
definitiva.” 
 
 
 
 

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

considera que aquesta segona modificació pressupostària de l’exercici actual es tracta d’una 

modificació purament instrumental. És a dir, estem agafant 6 milions d’euros d’una despesa 

que ja teníem prevista per adjudicar-la a despeses que estan sorgint o que s’han prioritzat 

per part del Govern, malgrat que la priorització que s’ha fet no deixa de ser una mica 

discutible. Sí que estem d’acord, per exemple, amb la compra del solar de Mas Miralles a fi 

d’esponjar el barri de Cerdanyola Nord, que tan necessita aquest espai, però potser 

qüestionem el moment en què això es produeix. Hem de tenir en compte que aquesta 

compra més aquesta indemnització per la residència d’1 milió d’euros que ens ha caigut ara, 

més la inversió en la pavimentació de la plaça Santa Anna, estem parlant de 3 milions 

d’euros.  

Nosaltres ens preguntem si era el millor moment per utilitzar aquests recursos en aquests 

actius, la qual cosa no vol dir que hi estiguem totalment en desacord. 

Finalment, volem reclamar que, un cop l’Ajuntament pugui disposar d’aquest romanent de 

tresoreria, es puguin dedicar aquests recursos exclusivament a ajudar els sectors que estan 

patint més la crisi a la ciutat. En aquest cas, hosteleria, restauració, comerç, autònoms i 

petita empresa.  

Pel que fa a la resta, nosaltres no ens oposarem a aquesta modificació pressupostària, però 

sí que ens hagués agradat que aquests recursos s’haguessin portat a la Taula de 

Reconstrucció per ajudar autònoms i sectors afectats. Són diners que es necessiten ara, 

perquè d’aquí a mig any no sabem com estaran tots aquests sectors.  

 

 
 

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

que el seu grup va votar favorablement a l’anterior modificació de pressupost.  
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Nosotros apoyaremos todas las medidas que se tomen relativas a la gestión del covid-19, 

como ya anunciamos en su momento. No obstante, no podemos apoyar esta modificación de 

crédito básicamente por dos motivos:  

En primer lugar, ha habido una sentencia en contra que indica que en algún momento ha 

habido una mala gestión. Y en segundo lugar, si bien estamos completamente de acuerdo 

con el objetivo final de la compra del solar, porque disminuir la densidad de población en el 

barrio de Cerdanyola es fundamental, no acabamos de ver el tema de la oportunidad. No 

creemos que gastarse 1 millón de euros en la compra de un solar, en medio de una 

pandemia, sea lo adecuado. 

En definitiva, no podemos votar a favor de la modificación pero tampoco en contra, ya que se 

trata de medidas que van destinadas a ayudar a los sectores productivos más afectados, 

autónomos y familias. Por todo ello, nos abstendremos.  

 

 

 

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

seva intervenció recordant els presos polítics i exiliats que una vegada més, i ja seran tres, 

hauran de passar les festes de Nadal a la presó, lluny de les seves famílies. 

Pel que fa al tema que ens ocupa, la nostra impressió és que els ajustos de més despesa i 

de menys ingressos en partides que han tingut estalvis o que no s’han executat estan, en 

termes generals, ben plantejats.  

Algunes observaciones més genèriques:  

El govern d’Espanya, gràcies a la pressió de les associacions municipalistes i grups 

independentistes al Congrés, va flexibilitzar la regla de la despesa i va permetre l’ús sense 

limitació dels romanents municipals. En aquest cas, seguim pensant que aquests romanents 

s’haurien de destinar amb més intensitat, tal com s’ha dit i com hem proposat en més d’una 

ocasió, a la recuperació econòmica i social, entre d’altres, d’autònoms, petites i mitjanes 

empreses i comerç de la ciutat.  

En segon lloc, malgrat que hi ha un acord entre la Federació Espanyola de Municipis i les 

associacions catalanes i la pràctica totalitat de grups parlamentaris al Congrés, el govern 

espanyol encara no ha definit quines seran les aportacions als ajuntaments per sufragar les 

despeses que ens ocupen. Es parlava d’entre  3.000 i 5.000 milions repartits de forma 

inversament proporcional als romanents municipals. Es parlava de liquidar uns 

endarreriments dels voltants de 700 milions, i també de quantitats per sufragar els dèficits 
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que, en el cas de Mataró, sobrepassen el 1.300.000 € del transport urbà. Es parlava també 

de donar accés als fons de la Unió Europea, etc. Tot això hauria de representar un coixí 

important que l’Ajuntament de Mataró per prudència no ha inclòs ni en aquesta modificació ni 

en el pressupost de moment, però quan arribi hauria de tenir una incidència significativa en 

algunes de les decisions ja preses, en especial la pujada d’impostos que patirem l’any que 

ve.  

Finalment, en situacions d’emergència com la que estem vivint, es fa més evident que mai 

l’error de no haver començat fa anys a treballar en un pacte fiscal consensuat, en la recerca 

de nous ingressos o en la revisió integral del pressupost per cercar estalvis o una major 

eficiència. Un exercici que està començant en aquests moments, tot i que amb retard i sota 

la pressió de les circumstàncies.  

En definitiva, ens abstindrem en aquesta votació. 

 
 
 
 

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

Mobilitat, agraeix als tres portaveus les seves aportacions i intencions de vot. 

Les úniques dues mesures que no tenen a veure directament amb els ajustos per la covid 

són la compra de Mas Miralles i el pagament de la indemnització per la sentència judicial. En 

aquest darrer cas, per a nosaltres la sentència és inapel·lab le i, per tant, tard o d’hora 

l’havíem de pagar i s’havia de fer ara. 

Respecte a la compra de Mas Miralles, és inversió i el que hem fet és reduir inversions que 

durant aquest 2020 no es realitzaran per impossibilitat. La covid ens ha fet endarrerir 

algunes qüestions. Ara fem aquesta inversió i la resta d’inversions previstes les ajornem per 

a exercicis posteriors dintre del mateix mandat. És a dir, no es deixarà de fer res per la 

compra d’aquest solar, que és una oportunitat.  

Com sempre, vull donar les gràcies als serveis econòmics de la casa per la feina que han 

fet.  

Els informo també que estem acabant els primers esborranys de proposta de pressupost 

2021. Encara és molt incipient, perquè ens falta moltíssima informació, però els propers dies 

en començarem a parlar amb tothom. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

7 - PROPOSTA ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ I LA FUNDACIÓ HOSPITAL DE SANT JAUME I SANTA 

MAGDALENA PER A LA CONCERTACIÓ D’UN PRÉSTEC A LLARG 

TERMINI A FAVOR DE LA SEGONA 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Atès que l’Ajuntament mitjançant acord de Ple de data 14 de desembre de 2017, va atorgar 
un préstec a la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena,  destinat a cancel·lar el 
deute tributari que la Fundació mantenia amb l’Agencia Tributària de l’Estat, per un import de 
2.492.225,79€.  
 
En aquest conveni es va acordar, entre d’altres pactes, els següents: 
 
“Primer.- L’AJUNTAMENT i la FUNDACIÓ convenen en formalitzar una operació de préstec 
a llarg termini, destinat a saldar l’ajut de Caixa reintegrable que l’AJUNTAMENT va concedir 
a la FUNDACIÓ el 18 d’abril de 2017, per un import de DOS MILIONS QUATRE-CENTS 
NORANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS 
(2.492.225,79 €), destinat a la cancel·lació dels deutes tributaris que la FUNDACIÓ mantenia 
amb l’Agència Tributària de l’Estat. 
Segon.- El préstec serà retornat en un termini màxim de 25 anys, és a dir, fins l’any 2042 
(inclòs) a raó de 50.000 € l’any 2018, 100.000 € cada any de l’any 2019 al 2041 i 142.225,79 
€ l’any 2042. El pagament es realitzarà abans del dia 30 de juny de cada any”.  
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Atès que La primera quota d’amortització del préstec corresponia a l’exercici 2018 per un 
import de 50.000€ i la quota de l’exercici 2019 per 100.000€, i que la Fundació Hospital, 
mitjançant escrit de 04 de desembre de 2018, sol·licità a l’ajuntament l’ajornament del 
pagament de les anualitats corresponents a l’exercici 2018 i 2019, degut a les dificultats 
econòmiques que estava patint la Fundació en aquell moment. L’ajornament és aprovat 
mitjançant decret núm. 10329/2018 de 10 de desembre, i per tant, la primera quota s’hauria 
de fer efectiva a l’exercici 2020.  
 
Atès que en data 30 d’octubre de 2020, entra per registre el certificat emès pel secretari de la 
Fundació Hospital, on es posa de manifest que en la Junta de patrons del passat 13 
d’octubre de 2020, es va acordar per unanimitat sol·licitar una nova moratòria de 2 anys, ja 
que la situació econòmica actual de la Fundació, no fa possible la devolució.  
 
Considerant que aquesta entitat és una unitat institucional pública dependent de l’Ajuntament 
de Mataró, classificada dins del sector de les Societat no Financeres. 
 
Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i d’intervenció del qual es desprèn la 
dificultat econòmica de retorn de les quotes del préstec per part de la Fundació Hospital, 
agreujada per l’actual situació de pandèmia provocada pel COVID-19 i a més l’operació que 
es proposa no genera fluxes de tresoreria ni afecta al pressupost, 
 
D’acord amb el disposat a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril pel qual, s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de 
Catalunya i demés normativa concordant, 
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia número 
4705/2020 de data 09 de juliol, PROPOSA AL PLE, si s’escau, l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
PRIMER: Aprovar la minuta de l’addenda al conveni  entre l’Ajuntament de Mataró i la 

Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena per a la moratòria a la concertació d’un 
préstec a llarg termini a favor de la segona, fixant com a data inicial el 30 de juny de 2022.  
 
SEGON: Facultar al Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, el Sr Juan 
Carlos Jérez Antequera, perquè pugui signar l’Addenda del Conveni en nom i representació 
de l’Ajuntament de Mataró.  
 
TERCER: Notificar aquesta resolució a la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa 

Magdalena, per tal de procedir a la signatura de l‘esmentada Addenda.”  
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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Servei d’Ingressos 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 8, 9 i 

10 per venir referits a temàtiques coincidents. 

 

8 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 6844, DE 22 D´OCTUBRE, DE 

REDUCCIÓ DE QUOTES DEL PADRÓ DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ 

DE LA VIA PÚBLICA 

 

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

Mobilitat, presenta a ratificar el següent decret: 

 

“En data 22 d’octubre de 2020 el regidor delegat d’Administració, Seguretat i Bon Govern va 
dictar el decret núm. 6844, el contingut del qual és el següent: 
 
“Fets 

Des de l’inici de la pandèmia produïda pel COVID-19, aquest ajuntament ha pres mesures 
diverses adreçades a vetllar per a la salut de la ciutadania i la prevenció del risc a contraure 
la malaltia, però conscients que la crisi sanitària està comportant també una crisi en l’activitat 
econòmica es varen  prendre mesures durant l’estat d’alarma i en els mesos posteriors 
tendent a donar suport als sectors més afectats per la pandèmia. En aquest sentit el decret 
de l’Alcalde de 2143 de 18 de maig ja va preveure diferents mesures de suport al teixit 
econòmic. 
 
Posteriorment, en el mes de maig es va signar l’acord institucional per la a reconstrucció 
social i econòmica de Mataró que veu formalitzats el seus objectius a través de la tasca que 
s’està fent des de la taula per la reconstrucció, amb totes les forces polítiques del consistori i 
els agents socioeconòmics de la ciutat. En aquest marc de concertació s’han pres una 
trentena de mesures de xoc i d’urgència en aquesta primera fase dels treballs dreçades a 
pal·liar els efectes que sobre les persones i les empreses està produint la COVID. Cal 
assenyalar també que aquestes accions de suport vinculades a la taula per a la 
reconstrucció compten amb una partida de despesa corrent de 1.750.000 euros, que no ha 
estat exhaurida fins el moment. 
 
Recentment i motivat per una segona onada de rebrot del virus, havent  pogut constatar un 
alarmant augment dels indicadors, el govern de la Generalitat ha publicat en data 16 
d’octubre la resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre per la qual s’adopten mesures, en 
matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia, aquestes 
mesures que limiten de nou l’activitat i/o l’aforament  del teixit comercial minorista, de serveis 
i especialment de la restauració a Catalunya. 
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Per tot el que s’acaba d’exposar i en la mateixa línia de reforçar les mesures previstes per la 
Generalitat en la resolució SLT/2546/2020, l’Ajuntament emet Decret d’alcaldia núm. 6625 de 
data 16 d’octubre activant la fase d’emergència del Pla Bàsic d’Emergència Municipal, activat 
per malalties transmissibles emergents amb potencial de risc. 
 
Atès el que s’acaba d’exposar i tenint en compte el previsible efecte econòmic que tindran 
aquestes darreres mesures establertes pel govern de la Generalitat, sobre les empreses i els 
seus treballadors i treballadores, i tenint en compte que les expectatives d’evolució del virus 
no són positives a curt termini, en data 20 d’octubre de 2020 la regidora de Promoció 
Econòmica ha proposat l’adopció de les següents mesures: 

- Reduir els imports dels rebuts de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires (terrasses),  en un 50% el mes d’octubre i amb un 100% els mesos de 
novembre i desembre de l’any 2020. 

- Reduir els imports dels rebuts del preu públic per la recollida i tractament de residus 
comercial, en un 50% el mes d’octubre i amb un 100% els mesos de novembre i 
desembre de l’any 2020, als establiments de restauració, així com en aquells on la 
resolució 2546 del govern de la Generalitat, estableixi la impossibilitat de prestar el 
seus serveis per comportar un contacte personal proper (centres d’estètica, espais 
lúdics o d’entreteniment infantil, etc..) tal i com es recull en l’apartat 5, també les 
recollides en l’apartat 9 sales de joc, casinos i sales de bingo, o les empreses d’oci 
nocturn, que ja tenien suspesa la seva activitat. 

 
Atès que per decret del regidor delegat d’Administració , Bon Govern i Mobilitat núm. 6042, 
de 25 de setembre,  s’aprovà el padró de la Taxa per l’ocupació de la via pública exercici 
2020 , el qual fou notificat a l’ORGT per procedir a la seva recaptació. 
 
Atès l’informe del Servei d’Ingressos i Intervenció de data 9 de juliol de 2020 on es proposen 
mesures fiscals i tributàries per fer front a les conseqüències econòmiques ocasionades pel 
COVID-19 i per l’estat d’alarma decretat entre els dies 14 de març i 21 de juny de 2020. 
 
La present resolució serà sotmesa a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri el Ple 
d’aquest Ajuntament. 

Fonaments de dret 

L’article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que: “quan per causes no imputables al 
subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o 
aprofitament del domini públic no es presti o es desenvolupi, procedirà la devolució de 
l’import corresponent”. 
  
Atesa la proposta de resolució de la cap en funcions del Servei d’Ingressos, i en virtut de les 
competències delegades per decret d’alcaldia 4705, de 9 de juliol de 2020,  
 
RESOLC: 

  
Primer.- APROVAR la reducció del les quotes dels 243 rebuts de padró següents de la Taxa 
per ocupació del sòl subsòl i vol de la via pública, amb taules i cadires (terrasses anuals), en 
un 50% el mes d’octubre i amb un 100% els mesos de novembre i desembre de l’any 2020 
per un import total de 36.830,25 euros: 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 
REBUT ANTIC 

IMPORT 
REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973985 5135951  406,26 €  112,83 € 293,43 € 

1973985 5135791 169,27 € 47,01 € 122,26 € 

1973985 5135693 366,76 € 141,06 € 225,70 € 

1973985 5135888 284,40 € 47,01 € 237,39 € 

1973985 5135784 927,83 € 188,05 € 739,78 € 

1973985 5135610 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135604 1.023,81 € 169,25 € 854,56 € 

1973985 5135787 353,02 € 98,73 € 254,29 € 

1973985 5135852 657,55 € 141,04 € 516,51 € 

1973985 5135919 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135907 168,10 € 47,01 € 121,09 € 

1973985 5135772 526,04 € 112,83 € 413,21 € 

1973985 5135798 270,27 € 47,01 € 223,26 € 

1973985 5135850 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135910 657,55 € 141,04 € 516,51 € 

1973985 5135773 368,45 € 70,52 € 297,93 € 

1973985 5135912 756,46 € 211,56 € 544,90 € 

1973985 5135783 411,04 € 56,42 € 354,62 € 

1973985 5135884 1.512,91 € 423,12 €          1.089,79 €  

1973985 5135629 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135918 521,41 € 65,82 € 455,59 € 

1973985 5135726 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135793 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135765 969,46 € 141,04 € 828,42 € 

1973985 5135716 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135875 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135714 372,44 € 47,01 € 325,43 € 

1973985 5135737 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135883 486,48 € 84,62 € 401,86 € 

1973985 5135651 806,89 € 225,66 € 581,23 € 

1973985 5135638 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135786 891,86 € 112,83 € 779,03 € 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135767 907,74 € 253,87 € 653,87 € 

1973985 5135636 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135679 1.161,86 € 282,08 € 879,78 € 

1973985 5135721 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135761 353,02 € 98,73 € 254,29 € 

1973985 5135796 971,30 € 131,64 € 839,66 € 

1973985 5135602 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135785 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135654 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135715 324,32 € 56,42 € 267,90 € 

1973985 5135881 605,16 € 169,25 € 435,91 € 

1973985 5135859 853,18 € 141,04 € 712,14 € 

1973985 5135794 1.176,70 € 329,09 € 847,61 € 

1973985 5135719 569,53 € 56,42 € 513,11 € 

1973985 5135738 2.521,52 € 705,20 € 1.816,32 €  

1973985 5135718 226,95 € 63,47 € 163,48 € 

1973985 5135686 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135843 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135707 542,99 € 112,83 € 430,16 € 

1973985 5135643 1.176,70 € 329,09 € 847,61 € 

1973985 5135704 223,46 € 28,21 € 195,25 € 

1973985 5135858 407,37 € 28,21 € 379,16 € 

1973985 5135713 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135763 480,82 € 56,42 € 424,40 € 

1973985 5135880 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135908 806,89 € 225,66 € 581,23 € 

1973985 5135882 425,18 € 84,62 € 340,56 € 

1973985 5135660 117,67 € 32,91 € 84,76 € 

1973985 5135913 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135642 706,02 € 197,46 € 508,56 € 

1973985 5135711 806,89 € 225,66 € 581,23 € 

1973985 5135701 2.676,12 € 528,90 € 2.147,22 €  

1973985 5135631 353,02 € 98,73 € 254,29 € 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135681 368,45 € 70,52 € 297,93 € 

1973985 5135646 3.530,12 € 987,28 € 2.542,84 €  

1973985 5135846 630,39 € 176,30 € 454,09 € 

1973985 5135648 964,06 € 141,04 € 823,02 € 

1973985 5135673 3.025,82 € 846,24 € 2.179,58 €  

1973985 5135897 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135764 588,35 € 164,55 € 423,80 € 

1973985 5135901 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135801 2.353,42 € 658,19 € 1.695,23 €  

1973985 5135754 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135776 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135865 1.512,91 € 423,12 € 1.089,79 €  

1973985 5135955 411,04 € 56,42 € 354,62 € 

1973985 5135889 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135612 1.218,17 € 169,25 € 1.048,92 €  

1973985 5135700 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135868 2.017,22 € 564,16 € 1.453,06 €  

1973985 5135841 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135743 168,10 € 47,01 € 121,09 € 

1973985 5135742 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135877 168,10 € 47,01 € 121,09 € 

1973985 5135899 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135857 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135757 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135926 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135712 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135708 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135909 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135861 706,02 € 197,46 € 508,56 € 

1973985 5135932 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135727 806,89 € 225,66 € 581,23 € 

1973985 5135928 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135950 588,35 € 164,55 € 423,80 € 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135775 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135770 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135639 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135760 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135860 1.008,61 € 282,08 € 726,53 € 

1973985 5135944 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135669 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135779 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135634 941,37 € 263,27 € 678,10 € 

1973985 5135873 235,34 € 65,82 € 169,52 € 

1973985 5135697 1.412,05 € 394,91 € 1.017,14 €  

1973985 5135745 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135607 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135941 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135799 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135667 588,35 € 164,55 € 423,80 € 

1973985 5135703 1.161,86 € 282,08 € 879,78 € 

1973985 5135936 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135942 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135925 756,46 € 211,56 € 544,90 € 

1973985 5135956 1.412,05 € 394,91 € 1.017,14 €  

1973985 5135937 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135756 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135666 1.059,04 € 296,18 € 762,86 € 

1973985 5135759 235,34 € 65,82 € 169,52 € 

1973985 5135747 806,89 € 225,66 € 581,23 € 

1973985 5135653 480,82 € 56,42 € 424,40 € 

1973985 5135957 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135920 522,43 € 117,53 € 404,90 € 

1973985 5135945 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135665 284,40 € 47,01 € 237,39 € 

1973985 5135887 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135905 853,18 € 141,04 € 712,14 € 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135736 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135800 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135892 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135879 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135749 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135606 706,02 € 197,46 € 508,56 € 

1973985 5135891 2.017,22 € 564,16 € 1.453,06 €  

1973985 5135661 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135695 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135609 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135867 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135672 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135924 823,70 € 230,37 € 593,33 € 

1973985 5135952 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135722 270,27 € 47,01 € 223,26 € 

1973985 5135723 486,48 € 84,62 € 401,86 € 

1973985 5135838 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135758 168,10 € 47,01 € 121,09 € 

1973985 5135601 1.008,61 € 282,08 € 726,53 € 

1973985 5135702 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135675 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135839 324,32 € 56,42 € 267,90 € 

1973985 5135853 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135630 438,37 € 94,03 € 344,34 € 

1973985 5135769 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135863 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135705 260,71 € 32,91 € 227,80 € 

1973985 5135922 899,79 € 131,64 € 768,15 € 

1973985 5135870 271,49 € 56,42 € 215,07 € 

1973985 5135871 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135748 100,86 € 28,21 € 72,65 € 

1973985 5135728 1.412,05 € 394,91 € 1.017,14 €  

1973985 5135662 605,16 € 169,25 € 435,91 € 



 33 

CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135753 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135664 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135940 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135953 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135890 657,55 € 141,04 € 516,51 € 

1973985 5135611 775,47 € 70,52 € 704,95 € 

1973985 5135709 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135898 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135949 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135781 442,13 € 84,62 € 357,51 € 

1973985 5135676 587,34 € 112,83 € 474,51 € 

1973985 5135682 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135659 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135706 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135744 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135670 706,02 € 197,46 € 508,56 € 

1973985 5135935 515,83 € 98,73 € 417,10 € 

1973985 5135923 542,99 € 112,83 € 430,16 € 

1973985 5135687 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135847 588,35 € 164,55 € 423,80 € 

1973985 5135900 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135751 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135739 84,05 € 23,51 € 60,54 € 

1973985 5135943 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135938 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135869 605,16 € 169,25 € 435,91 € 

1973985 5135862 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135948 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135855 806,89 € 225,66 € 581,23 € 

1973985 5135768 1.412,05 € 394,91 € 1.017,14 €  

1973985 5135740 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135671 682,54 € 112,83 € 569,71 € 

1973985 5135678 588,35 € 164,55 € 423,80 € 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135685 941,37 € 263,27 € 678,10 € 

1973985 5135954 648,65 € 112,83 € 535,82 € 

1973985 5135790 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135752 1.583,72 € 329,09 € 1.254,63 €  

1973985 5135730 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135929 840,50 € 235,07 € 605,43 € 

1973985 5135931 1.176,70 € 329,09 € 847,61 € 

1973985 5135688 605,16 € 169,25 € 435,91 € 

1973985 5135797 567,57 € 98,73 € 468,84 € 

1973985 5135844 882,54 € 246,82 € 635,72 € 

1973985 5135845 353,02 € 98,73 € 254,29 € 

1973985 5135655 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135741 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135778 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135886 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135644 425,18 € 84,62 € 340,56 € 

1973985 5135689 1.357,49 € 282,08 € 1.075,41 €  

1973985 5135724 588,35 € 164,55 € 423,80 € 

1973985 5135927 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135851 420,26 € 117,53 € 302,73 € 

1973985 5135864 1.412,05 € 394,91 € 1.017,14 €  

1973985 5135792 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135893 1.260,76 € 352,60 € 908,16 € 

1973985 5135921 302,58 € 84,62 € 217,96 € 

1973985 5135849 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135934 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135939 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135635 1.109,46 € 310,29 € 799,17 € 

1973985 5135733 682,54 € 112,83 € 569,71 € 

1973985 5135840 1.176,70 € 329,09 € 847,61 € 

1973985 5135915 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135876 252,15 € 70,52 € 181,63 € 

1973985 5135729 470,68 € 131,64 € 339,04 € 
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CÀRREC VALOR NÚM.REBUT 
IMPORT 

REBUT ANTIC 

IMPORT 

REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 

REBUT 

1973985 5135657 682,54 € 112,83 € 569,71 € 

1973985 5135872 504,30 € 141,04 € 363,26 € 

1973985 5135946 168,10 € 47,01 € 121,09 € 

1973985 5135668 336,20 € 94,03 € 242,17 € 

1973985 5135632 201,72 € 56,42 € 145,30 € 

1973985 5135732 672,41 € 188,05 € 484,36 € 

1973985 5135885 706,02 € 197,46 € 508,56 € 

1973985 5135755 822,09 € 112,83 € 709,26 € 

1973985 5135746 403,44 € 112,83 € 290,61 € 

1973985 5135720 705,13 € 112,83 € 592,30 € 

1973985 5135933 470,68 € 131,64 € 339,04 € 

1973985 5135866 1.052,10 € 225,66 € 826,44 € 

1973985 5135641 588,35 € 164,55 € 423,80 € 

 
 

SEGON.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts als interessats amb motiu de les reduccions de 
les respectives quotes, en el cas que hagin estat abonades.  

 

TERCER.- Ratificar la present resolució en la propera sessió del Ple d’aquest Ajuntament.  
 
A l’empara de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abri l, reguladora de les bases del règim local, escau 

sotmetre dit decret a ratificació del Ple.  
 
La sotasignada Esther Barceló Artés, com a cap en funcions del Servei d’Ingressos, formula la 

següent 
 
PROPOSTA 

 
ÚNIC.- Ratificar el decret  núm. 6844, de data 22 d’octubre de 2020, del regidor delegat  
d’Administració, Seguretat i Bon Govern.” 

 

 

 

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

considera que l’adopció d’aquest decret per part del Govern és un acte de justícia. 

Efectivament, estem parlant de concessions, taxes, que van íntimament lligades a la 

prestació d’uns serveis. I si els serveis no es poden prestar, no podem exigir-ne el 

cobrament. 
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Veient el que ha passat en altres municipis i que la situació no millorarà fins a mitjans de 

l’any vinent, hauríem de preveure algun sistema per bonificar aquests tipus de tributs o taxes 

que s’estan cobrant, o que es cobraran en un futur, tenint en compte que els sectors afectats 

continuaran tenint dificultats per desenvolupar la seva activitat. 

 

 

 

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

Mobilitat, informa que, de cara a les ordenances fiscals que aprovarem d’aquí a uns dies de 

forma definitiva, la proposta que farem serà desplaçar fins a finals d’any del calendari fiscal 

aquests tipus de taxes que tenen molt a veure amb sectors molt afectats per la pandèmia, 

com és el de la restauració: la taxa d’ocupació per terrasses, la taxa d’ocupació per a 

mercats no sedentaris, la taxa de la brossa comercial i les concessions. Això ens permetrà 

poder estudiar quin és l’impacte quan calculem el rebut final.  

D’altra banda, amb l’acord de tots els grups municipals, plantejarem la possibilitat de 

compensar, com a mínim 2,5 mesos, aquests tipus de taxes, perquè sabem que la situació 

continuarà sent molt desfavorable per a aquests sectors de l’economia local. En parlarem a 

la Taula de Reconstrucció a fi que els dos primers mesos i mig de l’any puguem portar a 

terme una acció similar a aquesta que estem fent ara. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

9 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 6843, DE 22 D´OCTUBRE, DE 

REDUCCIÓ DE QUOTES DEL PADRÓ DEL PREU PÚBLIC PER LA 

GESTIÓ DELS RESIDUS COMERCIALS 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta a ratificar el següent decret: 

 

“En data 22 d’octubre de 2020 el regidor delegat d’Administració, Seguretat i Bon Govern va 
dictar el decret núm. 6843, el contingut del qual és el següent: 
 
Fets  

Des de l’inici de la pandèmia produïda pel COVID-19, aquest ajuntament ha pres mesures 
diverses adreçades a vetllar per a la salut de la ciutadania i la prevenció del risc a contraure 
la malaltia, però conscients que la crisi sanitària està comportant també una crisi en l’activitat 
econòmica es varen  prendre mesures durant l’estat d’alarma i en els mesos posteriors 
tendent a donar suport als sectors més afectats per la pandèmia. En aquest sentit el decret 
de l’Alcalde de 2143 de 18 de maig ja va preveure diferents mesures de suport al teixit 
econòmic. 
 
Posteriorment, en el mes de maig es va signar l’acord institucional per la a reconstrucció 
social i econòmica de Mataró que veu formalitzats el seus objectius a través de la tasca que 
s’està fent des de la taula per la reconstrucció, amb totes les forces polítiques del consistori i 
els agents socioeconòmics de la ciutat. En aquest marc de concertació s’han pres una 
trentena de mesures de xoc i d’urgència en aquesta primera fase dels treballs dreçades a 
pal·liar els efectes que sobre les persones i les empreses està produint la COVID. Cal 
assenyalar també que aquestes accions de suport vinculades a la taula per a la 
reconstrucció compten amb una partida de despesa corrent de 1.750.000 euros, que no ha 
estat exhaurida fins el moment. 
 
Recentment i motivat per una segona onada de rebrot del virus, havent  pogut constatar un 
alarmant augment dels indicadors, el govern de la Generalitat ha publicat en data 16 
d’octubre la resolució SLT/2546/2020 de 15 d’octubre per la qual s’adopten mesures, en 
matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la pandèmia, aquestes 
mesures que limiten de nou l’activitat i/o l’aforament  del teixit comercial minorista, de serveis 
i especialment de la restauració a Catalunya. 
 
Per tot el que s’acaba d’exposar i en la mateixa línia de reforçar les mesures previstes per la 
Generalitat en la resolució SLT/2546/2020, l’Ajuntament emet Decret d’alcaldia núm. 6625 de 
data 16 d’octubre activant la fase d’emergència del Pla Bàsic d’Emergència Municipal, activat 
per malalties transmissibles emergents amb potencial de risc. 
 
Atès el que s’acaba d’exposar i tenint en compte el previsible efecte econòmic que tindran 
aquestes darreres mesures establertes pel govern de la Generalitat, sobre les empreses i els 
seus treballadors i treballadores, i tenint en compte que les expectatives d’evolució del virus 
no són positives a curt termini, en data 20 d’octubre de 2020 la regidora de Promoció 
Econòmica ha proposat l’adopció de les següents mesures: 

- Reduir els imports dels rebuts de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i 
cadires (terrasses),  en un 50% el mes d’octubre i amb un 100% els mesos de 
novembre i desembre de l’any 2020. 

- Reduir els imports dels rebuts del preu públic per la recollida i tractament de residus 
comercial, en un 50% el mes d’octubre i amb un 100% els mesos de novembre i 
desembre de l’any 2020, als establiments de restauració, així com en aquells on la 
resolució 2546 del govern de la Generalitat, estableixi la impossibilitat de prestar el 
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seus serveis per comportar un contacte personal proper (centres d’estètica, espais 
lúdics o d’entreteniment infantil, etc..) tal i com es recull en l’apartat 5, també les 
recollides en l’apartat 9 sales de joc, casinos i sales de bingo, o les empreses d’oci 
nocturn, que ja tenien suspesa la seva activitat.  

 
Atès que per decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat núm. 5666, 
de 9 de setembre, s’aprovà el padró del preu públic pels serveis de recollida i tractament  
dels residus comercials exercici 2020 , el qual fou notificat a l’ORGT per procedir a la seva 
recaptació. 
 
Atès l’informe del Servei d’Ingressos i Intervenció de data 9 de juliol de 2020 on es proposen 
mesures fiscals i tributàries per fer front a les conseqüències econòmiques ocasionades pel 
COVID-19 i per l’estat d’alarma decretat entre els dies 14 de març i 21 de juny de 2020.  
 
La present resolució serà sotmesa a ratificació del Ple en la propera sessió que celebri el Ple 
d’aquest Ajuntament. 

Fonaments de dret 
 
L’article 46.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que: “quan per causes no imputables a 
l’obligat al pagament del preu, el servei o l’activitat no es presti o es desenvolupi, procedirà la 
devolució de l’import corresponent”. 
  
Atesa la proposta de resolució de la cap en funcions del Servei d’Ingressos, i en virtut de les 
competències delegades per decret d’alcaldia 4705, de 9 de juliol de 2020,  
 
RESOLC: 

  
Primer.- APROVAR la reducció del les quotes dels 656 rebuts de padró següents del preu 
públic pels serveis de recollida i tractament  dels residus comercials, en un 50% el mes 
d’octubre i amb un 100% els mesos de novembre i desembre de l’any 2020 per un import 
total de 96.555,41euros: 
 
 

CÀRREC 
VALOR 

NUM.REBUT 
IMPORT REBUT 
ANTIC 

IMPORT 
REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973980 5132099 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130455 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131725 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129632 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132516 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129558 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132027 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133318 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133317 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129811 372,33 € 109,49 € 262,84 € 

1973980 5129822 188,20 € 49,52 € 138,68 € 
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CÀRREC 
VALOR 

NUM.REBUT 
IMPORT REBUT 
ANTIC 

IMPORT 
REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973980 5131937 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5129627 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132533 859,39 € 238,68 € 620,71 € 

1973980 5132576 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132061 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131276 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130679 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132012 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129721 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132074 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5129557 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129526 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131358 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130826 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130216 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131567 151,62 € 39,89 € 111,73 € 

1973980 5132311 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131209 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129465 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5132523 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129695 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5132805 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132755 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5133327 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5130537 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130628 372,33 € 109,49 € 262,84 € 

1973980 5132304 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131231 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130982 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5129855 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5132662 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132102 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130902 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132083 173,98 € 51,16 € 122,82 € 

1973980 5132598 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131682 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133017 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130744 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131571 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129594 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 
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1973980 5133167 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129911 76,64 € 22,54 € 54,10 € 

1973980 5132844 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129457 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132843 1.611,32 € 447,52 € 1.163,80 € 

1973980 5132163 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132109 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130687 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5132504 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132915 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130247 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133274 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131534 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129736 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5128991 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5132056 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132570 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133528 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5129402 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130203 541,81 € 159,34 € 382,47 € 

1973980 5133288 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130031 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129667 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129648 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129859 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131753 432,74 € 127,26 € 305,48 € 

1973980 5129875 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129494 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131936 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132928 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132764 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132060 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130877 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5130397 458,22 € 127,26 € 330,96 € 

1973980 5131390 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133393 162,29 € 45,07 € 117,22 € 

1973980 5133465 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129458 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132258 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130025 340,58 € 94,59 € 245,99 € 
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1973980 5131469 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132175 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132072 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129346 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133446 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5130119 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131675 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132947 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129578 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130758 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131345 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131232 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133567 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132063 81,15 € 22,54 € 58,61 € 

1973980 5131234 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129153 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5132839 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5133453 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130697 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129787 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133476 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130223 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5133050 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5133421 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129947 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131477 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131267 312,37 € 82,19 € 230,18 € 

1973980 5130016 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132645 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131067 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5131412 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5128925 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132866 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132670 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131912 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133481 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132073 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130755 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5129100 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129538 231,03 € 60,79 € 170,24 € 
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1973980 5130563 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5133555 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133551 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133067 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132760 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133542 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132790 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130485 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130079 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131355 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130245 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131118 541,81 € 159,34 € 382,47 € 

1973980 5129165 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132154 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129115 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133451 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133574 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129849 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133464 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129895 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130304 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130303 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132327 541,81 € 159,34 € 382,47 € 

1973980 5131899 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5132349 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131777 426,86 € 125,53 € 301,33 € 

1973980 5132966 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131070 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129621 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133493 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131907 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132959 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133558 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132106 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5132758 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5129718 81,15 € 22,54 € 58,61 € 

1973980 5129663 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5133228 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132931 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5129675 262,74 € 72,97 € 189,77 € 
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1973980 5129831 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131378 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132771 372,33 € 109,49 € 262,84 € 

1973980 5132034 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133535 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129764 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131391 487,28 € 143,30 € 343,98 € 

1973980 5130713 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129068 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131886 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130291 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133034 1.075,32 € 298,65 € 776,67 € 

1973980 5129147 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129852 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132479 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129029 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131492 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132340 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130942 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5130943 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132569 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131982 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132215 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5130879 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5131639 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131424 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132562 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131368 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131479 416,38 € 122,45 € 293,93 € 

1973980 5129400 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5133470 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129702 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133283 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5129869 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132297 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5129116 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129291 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130597 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131586 699,29 € 145,66 € 553,63 € 

1973980 5130141 231,03 € 60,79 € 170,24 € 
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1973980 5132358 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129573 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131342 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129717 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130707 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133223 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133427 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132583 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130694 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133433 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5131425 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131015 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5131811 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132296 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129871 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132727 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130482 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131581 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132445 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129345 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131754 416,38 € 122,45 € 293,93 € 

1973980 5132681 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131388 906,47 € 266,58 € 639,89 € 

1973980 5133548 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132314 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5131331 317,78 € 93,46 € 224,32 € 

1973980 5132874 416,16 € 109,49 € 306,67 € 

1973980 5130671 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131240 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129122 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131376 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129853 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129354 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131048 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133483 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130124 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129106 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131468 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132156 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129856 942,51 € 261,77 € 680,74 € 
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1973980 5132574 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5133491 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132082 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131226 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133430 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131188 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133562 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129422 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131860 458,22 € 127,26 € 330,96 € 

1973980 5132888 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131602 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132183 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131824 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132312 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130817 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133066 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131420 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133550 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129860 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133500 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131876 699,29 € 145,66 € 553,63 € 

1973980 5133002 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131250 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129861 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130897 458,22 € 127,26 € 330,96 € 

1973980 5129963 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133058 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131346 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133305 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131947 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129495 206,69 € 60,79 € 145,90 € 

1973980 5132171 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130675 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5129055 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129097 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130871 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130688 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132363 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133089 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132943 942,51 € 261,77 € 680,74 € 
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1973980 5132046 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133226 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131831 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130078 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132224 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130565 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131815 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129000 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133436 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132722 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131714 372,33 € 109,49 € 262,84 € 

1973980 5129118 541,81 € 159,34 € 382,47 € 

1973980 5129659 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133501 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132006 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129877 515,97 € 143,30 € 372,67 € 

1973980 5131400 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130669 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131328 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131579 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133221 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129348 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131481 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130230 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130856 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130184 372,33 € 109,49 € 262,84 € 

1973980 5128917 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133540 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131908 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130583 426,86 € 125,53 € 301,33 € 

1973980 5132689 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130135 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5129657 151,62 € 39,89 € 111,73 € 

1973980 5133419 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133218 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132698 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5129436 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5133220 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130365 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5132577 942,51 € 261,77 € 680,74 € 
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1973980 5130356 1.585,95 € 440,47 € 1.145,48 € 

1973980 5131834 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132130 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132064 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5132984 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132480 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132976 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132065 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130959 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130747 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133450 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130833 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129665 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132575 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129639 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129279 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130381 458,22 € 127,26 € 330,96 € 

1973980 5131007 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129385 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133311 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5132942 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129743 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133549 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131202 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132310 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133490 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129419 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129622 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133234 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131450 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131271 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132742 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131430 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133030 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130735 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132500 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131560 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131350 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132812 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130024 340,58 € 94,59 € 245,99 € 
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1973980 5129874 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133313 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133568 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129056 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130103 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133565 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132287 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132584 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129794 1.015,53 € 298,65 € 716,88 € 

1973980 5130220 294,10 € 77,38 € 216,72 € 

1973980 5131685 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133214 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129433 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129870 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131973 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130288 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132277 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130538 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131466 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131433 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130468 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131071 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133472 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130172 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133044 515,97 € 143,30 € 372,67 € 

1973980 5132840 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133479 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131478 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129642 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130211 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131092 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129864 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132382 432,74 € 127,26 € 305,48 € 

1973980 5133209 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130101 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129501 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132062 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130040 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131089 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130885 340,58 € 94,59 € 245,99 € 
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VALOR 

NUM.REBUT 
IMPORT REBUT 
ANTIC 

IMPORT 
REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973980 5133222 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131455 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130136 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131312 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130681 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129701 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129577 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131065 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130891 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5129530 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5133543 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129872 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131187 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132932 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5132711 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130221 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131207 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132433 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132260 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5129512 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132837 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130505 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133556 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129080 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133154 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132865 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132648 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129355 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130218 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131351 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130989 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5128946 294,10 € 77,38 € 216,72 € 

1973980 5130166 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5131995 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130295 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133204 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130062 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132497 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132025 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131716 458,22 € 127,26 € 330,96 € 
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NUM.REBUT 
IMPORT REBUT 
ANTIC 

IMPORT 
REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973980 5130212 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132315 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131923 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132005 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129282 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129696 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132283 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132999 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133469 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132960 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132815 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5129286 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132279 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131772 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5133139 336,92 € 88,65 € 248,27 € 

1973980 5131288 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132599 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133537 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129641 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133289 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133513 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130859 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132256 241,98 € 67,21 € 174,77 € 

1973980 5133031 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133442 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5131074 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5133547 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130168 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133424 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132544 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131006 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131422 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131809 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5133531 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133047 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133195 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131813 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132558 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5132451 699,29 € 145,66 € 553,63 € 

1973980 5130873 363,68 € 101,01 € 262,67 € 
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REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973980 5133484 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130267 294,10 € 77,38 € 216,72 € 

1973980 5131446 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133534 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131665 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131002 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132362 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132477 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131454 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133486 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129067 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131855 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133541 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132761 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132856 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133546 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133431 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131254 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5133347 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132638 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5130658 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131119 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131091 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130840 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130085 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129674 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132313 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129851 1.040,29 € 216,69 € 823,60 € 

1973980 5129867 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133564 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133410 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5128883 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129703 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131069 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132650 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129022 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132169 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129434 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5132276 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132786 231,03 € 60,79 € 170,24 € 
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REDUCCIÓ 
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REBUT 

1973980 5132886 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130946 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131443 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5133080 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129668 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131556 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130870 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133155 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130348 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130314 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132833 1.017,58 € 282,62 € 734,96 € 

1973980 5129344 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129865 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129098 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132167 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132634 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5132587 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131447 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131862 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133538 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132834 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133422 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129091 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132482 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130545 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5133429 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129370 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132967 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131763 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5130886 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5128998 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5129671 524,47 € 145,66 € 378,81 € 

1973980 5131476 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5128947 294,10 € 77,38 € 216,72 € 

1973980 5129873 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131764 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5133561 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5131419 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133552 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132653 363,68 € 101,01 € 262,67 € 
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1973980 5131470 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129027 194,46 € 51,16 € 143,30 € 

1973980 5133280 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129862 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129572 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132261 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133477 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129356 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129699 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5130315 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5132969 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132248 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5131421 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131022 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5130745 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129140 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

1973980 5131480 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5132536 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129107 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130962 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5133566 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132275 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5129001 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133079 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131225 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131448 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131073 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132185 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129882 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133482 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130499 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130558 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130086 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5131698 231,03 € 60,79 € 170,24 € 

1973980 5130582 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130906 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130848 942,51 € 261,77 € 680,74 € 

1973980 5130504 302,75 € 94,62 € 208,13 € 

1973980 5133132 610,48 € 190,79 € 419,69 € 

1973980 5131531 391,93 € 122,49 € 269,44 € 

1973980 5133432 302,75 € 94,62 € 208,13 € 
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1973980 5129580 173,98 € 51,18 € 122,80 € 

1973980 5131431 323,28 € 101,03 € 222,25 € 

1973980 5131840 610,48 € 190,79 € 419,69 € 

1973980 5131415 610,48 € 190,79 € 419,69 € 

1973980 5130382 206,70 € 60,80 € 145,90 € 

1973980 5129437 265,98 € 88,66 € 177,32 € 

1973980 5129543 534,15 € 190,77 € 343,38 € 

1973980 5130284 680,68 € 261,83 € 418,85 € 

1973980 5132850 663,66 € 184,32 € 479,34 € 

1973980 5132494 959,83 € 266,58 € 693,25 € 

1973980 5129655 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133351 699,29 € 145,66 € 553,63 € 

1973980 5132881 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133409 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132465 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133232 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131803 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130995 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132801 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5130478 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5132336 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5133342 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132824 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5132217 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129274 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5131882 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5129469 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131651 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131687 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5130725 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129347 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5129741 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5130038 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5129559 440,89 € 122,45 € 318,44 € 

1973980 5132732 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129567 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5133015 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131194 686,76 € 190,74 € 496,02 € 

1973980 5133341 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131366 363,68 € 101,01 € 262,67 € 



 55 

CÀRREC 
VALOR 

NUM.REBUT 
IMPORT REBUT 
ANTIC 

IMPORT 
REDUCCIÓ 

IMPORT NOU 
REBUT 

1973980 5132677 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5129592 363,68 € 101,01 € 262,67 € 

1973980 5131551 340,58 € 94,59 € 245,99 € 

1973980 5131383 255,42 € 67,20 € 188,22 € 

TOTAL 96.555,41 € 251.401,21 € 

 
 

SEGON.- Aprovar la devolució d’ingressos indeguts als interessats amb motiu de les 

reduccions de les respectives quotes, en el cas que hagin estat abonades.  
 

TERCER.- Ratificar la present resolució en la propera sessió del Ple d’aquest Ajuntament.
  
 

A l’empara de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, escau sotmetre dit decret a ratificació del Ple. 
 
La sotasignada Esther Barceló Artés, com a cap en funcions del Servei d’Ingressos, formula 
la següent 
 
PROPOSTA 

 
ÚNIC.- Ratificar el decret núm. 6843, de data 22 d’octubre de 2020, del regidor delegat 
d’Administració, Seguretat i Bon Govern.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

10 - RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 7047, DE 30 D´OCTUBRE, DE 

REDUCCIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL DE DIVERSES CONCESSIONS 

DEMANIALS 

 

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

Mobilitat, presenta a ratificar el següent decret: 

 

“En data 30 d’octubre de 2020 el regidor delegat d’Administració, Seguretat i Bon Govern va 
dictar el decret núm. 7047, el contingut del qual és el següent: 
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Atès l’informe del Servei d’Ingressos i Intervenció de data 9 de juliol de 2020 on es proposen 
mesures fiscals i tributàries per fer front a les conseqüències econòmiques ocasionades pel 
COVID-19.  
Atès l’article 26.3 del Reial decret legislatiu 2/2004 i l’article 27.5 de la Llei 8/1989, de 13 
d’abril, de taxes i preus públics, que preveuen: “quan per causes no imputables al subjecte 
passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la utilització o aprofitament del 
domini públic no es presti o es desenvolupi, procedirà la devolució de l’import corresponent”. 
 
Atesa la resolució del Govern de la Generalitat SLT/2546/2020 de 15 d’octubre per la qual 
s’adopten mesures en matèria de salut pública per la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia. 
 
Atès el decret d’alcaldia núm. 6625 de data 16 d’octubre, activant la fase d’emergència del 
Pla Bàsic d’Emergència Municipal, per malalties transmissible emergents amb potencial de 
risc. 
 
Atès el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per a 
contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. 
Atesos els plecs reguladors de les clàusules administratives, jurídiques i tècniques de les 
concessions administratives o demanials atorgades per l’Ajuntament. 
 
Atesa la proposta de resolució de la cap en funcions del Servei d’Ingressos i l’informe 
d’Intervenció de data 29 d’octubre, i en virtut de les competències delegades per decret 
d’alcaldia 4705, de 9 de juliol de 2020,  
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar una reducció del cànon municipal anual a pagar per les concessions 

demanials en la part proporcional al període de durada de les limitacions derivades de les 
resolucions indicades als antecedents d’aquest informe, des del 15 d’octubre de 2020  fins a 
la fi del present exercici, equivalent a un 20,83% en no haver estat possible l’aprofitament del 

domini públic local. 
 

SEGON.- Aplicar la reducció a les quotes del cànons afectats per un import de 15.215, 62 

euros, d’acord amb el següent detall: 

 

Concessió Concessionari actual  
% Nova reducció 
cànon  final any 

Import 

Reducció 
cànon 

Cànon final  

CAN DIMAS 
SERVEIS ASSISTENCIALS 

TERCIARIS SL 
20,83% 4.846,34 € 11.633,08 € 

CAFÉ BAR TURO (CAL 
SASTRE) 

CAFÉ BAR TURO SL 20,83% 4.377,12 € 10.506,78 € 

PEIXETERIA 
ASSOC GRUP TERCER 

MON MATARO 
20,83% 1.960,24 € 4.705,34 € 

BAR LASAL LASAL VARADOR SL 20,83% 4.031,92 € 9.678,17 € 
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TERCER.- Acordar la baixa de les liquidacions que procedeixin, així com la devolució de les 

quotes que hagin estat abonades i emetre de noves que corresponguin a l’import del cànon 

reduït.  

 

QUART.- Ratificar la present resolució en la propera sessió del Ple d’aquest Ajuntament. 

 

CINQUÈ.- Comunicar la present resolució a Gestió Econòmica i  a l’Àrea de desenvolupament 

urbà i econòmic.  

 

SISÈ.- Notificar aquesta resolució als interessats de forma parcial per tal de salvaguardar els 

noms i adreces d’altres subjectes passius en virtut d’allò que disposa la Llei de protecció de 

dades. 

 

A l’empara de l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, escau sotmetre dit decret a ratificació del Ple. 
 
La sotasignada Esther Barceló Artés, com a cap en funcions del Servei d’Ingressos, formula la 
següent 
 
PROPOSTA 

 
ÚNIC.- Ratificar el decret núm. 7047, de data 30 d’octubre de 2020, del regidor delegat 
d’Administració, Seguretat i Bon Govern.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

Servei de Compres i Contractacions 

 

11 - APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA 

DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, 

ESCOLES BRESSOL, INSTAL·LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, 

WC PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE 
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MATARÓ, SA, PUMSA, MATARÓ AUDIOVISUAL I CONSORCI MUSEU 

D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ.  

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
 

1.Per acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el  servei de  neteja dels 
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i 
esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró 
Audiovisual, Consorci Digital Mataró-Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de 
Mataró a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA (SELSA) amb una durada 
inicial de quatre anys, i possibilitat de pròrroga de dos anys més 
 
2. Per Decret  núm.  6112/2019, de 19 de juliol, de l’ Il.lm Alcalde de l’Ajuntament de Mataró,  
ratificat pel Ple de data 5 de setembre de 2019, s’ aprovà  la  pròrroga   del contracte  del 22 
de juliol fins el 31  d’octubre de 2019. 
 
3. Per acord del Ple celebrat el 3 d’ octubre de 2019 s’ aprovà la  pròrroga   del contracte del 
1 de novembre de 2019 fins el 29  de febrer de 2020. 
 
4. Per acord del Ple de 6 de febrer de 2020 es va  aprovar la pròrroga del contracte del 
servei de neteja de l’1 de març de 2020 al 30 de juny de 2020.  
 
5.Per acord del Ple de 4 de juny de 2020 es  va aprovar la pròrroga del contracte del servei 
de neteja de l’1 de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2020.  
 
6. Mitjançant informe de  la Cap del Servei de Compres i Contractacions  es     proposa  la  
pròrroga de l’ actual contracte del 1 de gener de 2021  fins el 21 de juliol  de 2021, per un 
import de 2.152.178,44  € IVA  inclòs 
 
7. Es preveu l´existència de  crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades 
de l’ acord proposat a les partides corresponents  del pressupost municipal que s´aprovi per 
l´exercici 2021. 
 
 
Fonaments de dret 

 

D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula 
quarta  del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació 
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals, fins el 21 de juliol 
de 2021. 
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En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat d’ 
Administració,  Bon Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents 

acords: 
 
Primer- Aprovar la  pròrroga  del contracte del servei de  neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,  Pumsa ,  Mataró Audiovisual i Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de 
Limpieza SA,  del   1 de gener de 2021 al 21 de juliol de 2021,  per un import de 
2.152.178,44  €: 
 
Ajuntament de Mataró: 2.073.726,95 € 
Aigües de Mataró, SA: 32.791,84  € 
Mataró Audiovisual: 5.252,48   € 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró: 7.269,78 €  
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA: 33.137,39  €  
 
Segon.- Autoritzar  i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA  

l’import de   2.073.726,95 € 
 
Relació AD_FUT número 1933 per import de 1.862.122,13 € per període de l’1 de gener al 
30 de juny de 2021 
 
Relació AD_FUT número  4105    per import de 211.604,82€ per període de l’1 al 21 de juliol 
de 2021 
 
Tercer.- Condicionar la pròrroga a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost 
que  s’aprovi per l’exercici 2021.”  
 
 
 
 

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

vot contrari en aquest punt degut al procés que ha seguit aquest tema, amb pròrrogues i més 

pròrrogues, malgrat que la durada d’aquestes hagi estat curta (la darrera, de sis mesos). 

Això reflexa el compromís de pràcticament tot el ple en la millora del plantejament general 

del servei, sobretot pel que fa a les condicions dels treballadors/es, un col·lectiu 

majoritàriament femení. 

Es proposa ara una nova pròrroga (l’última que permet la durada inicial del contracte) fins al 

juliol del 2021, però més enllà de la situació anòmala que estem vivint, no ens sembla la 

manera més eficient d’afrontar la concessió d’un servei tan essencial com aquest i que ha 

estat objecte de molts debats en el ple, sobretot per la necessitat que tenim d’adequar les 

condicions de treball dels empleats/des a uns estàndards més dignes i a una fiscalització per 

part de l’Ajuntament una mica superior. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, comparteix la necessitat de millorar aquest contracte i tots els contractes que tenen 

aquest biaix de gènere i que són manifestament millorables. Però la realitat és que 

actualment estem prestant uns serveis que són els reforços de neteges a escoles i 

equipaments municipals, i no sabem si en el futur formaran part de les necessitats habituals 

de neteja d’aquests equipaments. Ara com ara, no som capaços de saber què passarà 

d’aquí a uns mesos.  

No obstant això, tot està preparat i és un dels contractes que ha de millorar sense cap mena 

de dubte. 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

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

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

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

 

12 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC PER LA 

PRESTACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I 

ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL MUNICIPI DE MATARÓ.  
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

 

“Relació de fets 
 

 
1. Per acord del Ple municipal  data 6 d’ abril de 2017, s’acordà adjudicar l’ acord marc per la 
prestació  del servei a domicili de  suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de 
Mataró favor de  les empreses ABD Associació Benestar i Desenvolupament, Gesex Atenció 
Domiciliària SL i Clece, SA (actualment Accent Social, SL) amb una durada de dos anys, i 
possibilitat de pròrroga dos anys més. L’inici del contracte va ser el 5 de maig de 2017.  
 
2. Per Decret núm. 11312/2017, de 29 de  desembre, ratificat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 29/01/2018 es modificà l’acord marc en el sentit d’incrementar-lo en 
309.319 €, IVA  inclòs. 
 
3. Per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2018, es va aprovar una nova 
modificació per import de 604.924,56 €, IVA   inclòs. 
 
4. Per acord del Ple municipal de data  4 d’ abril de 2019, es va aprovar prorrogar el 
contracte del 5 de maig de 2019 al 4 de maig de 2020, i modificar-lo en 197.988,79 €, iva 
inclòs. 
 
5. Per acord de la Junta de Govern de data  23 de desembre  de 2019, es va aprovar 
modificar el contracte per import de 203.370,96 €, iva inclòs. 
 
6. Per acord de Ple de 24 d´abril de 2020 es va aprovar la modificació de l’acord marc per la 
prestació  del servei a domicili de  suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de 
Mataró, ampliant el seu import en 746.038,36 €, IVA inclòs. 
 
7. Mitjançant informe de data 13/11/2020, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita una 
modificació a l´alça del contracte de 353.684,10 € €, IVA  inclòs, atès que es preveu una 
major despesa de la prevista inicialment, 291.263, 23 € corresponents al període setembre a 
desembre 2020, i 62.420,87 € corresponents al període gener a abril 2021.  
 
En el mateix informe sol.licita una modificació a la baixa del contracte per import de 
119.953,51 €, amb motiu dels sobrants del període de gener a abril 2020. 
 
Aquestes  modificacions, junt amb les anteriors, no supera  el 50% de l’ import de licitació del 
contracte 
 
8. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades dels acords 
proposats a la partida 820201/231310/22799 del pressupost municipal aprovat per a la 
present anualitat 2020, i es preveu la seva existència en el que s’aprovi per l’exercici 2021.  

 
 

Fonaments de dret 
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1. D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la clàusula 
3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació 
preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les modificacions puguin superar el 
50% de l’ import de licitació del contracte 
 
2. És òrgan competent per acordar  la modificació el Ple municipal.  
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat d’ 
Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents 

acords: 
 
Primer. La modificació de l’acord marc per la prestació  del servei a domicili de  suport a la 
llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, ampliant el seu import en  353.684,10 € 
€, IVA  inclòs, atès que es preveu una major despesa de la prevista inicialment, 291.263, 23 
€ corresponents al període setembre a desembre 2020, i 62.420,87 € corresponents al 
període gener a abril 2021 
 
Segon. Una modificació a la baixa del contracte per import de 119.953,51 €, amb motiu de la 

menor despesa realitzada en el període de gener a abril 2020.  
. 

Tercer. Per a l’efectivitat dels anteriors acords, aprovar  les operacions comptables següents 

a càrrec de la partida 820201/231310/22799. 
 
Doc. ADHOMC núm. 96803 per import de 291.263,23 €.  
Doc. ADHOMFUTC  núm. 96680 per import de 62.420,87 €  
 
I els documents inversos 
 
Doc. ADHOMC núm. 96674  per import de 28.436,22 €.  
Doc. ADHOMC núm. 96673 per import de 91.517,29 € 
 
Quart. Supeditar els efectes d’aquests acords a l’existència de crèdit adequat i suficient a la 

partida 820201/231310/22799 del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovi per 
l’exercici  2021, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant 
l’expressada anualitat.” 
 
 
 

 

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

debat de la pròrroga ja el van tenir al mes d’abril. 

Aquest és un contracte que fa referència —potser encara amb més intensitat— a un 

col·lectiu de treballadors molt feminitzat, les condicions laborals del qual hem debatut sovint 

aquí al ple. És necessari millorar aquestes condicions i el fet que l’Ajuntament pugui exercici 

de més a prop la seva tasca de fiscalització de l’execució del contracte.  
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El que ens ocupa avui és l’ampliació de la dotació econòmica, perquè es preveu una major 

necessitat d’atenció en els propers mesos. Nosaltres ens hi abstindrem perquè pensem que 

és necessari dotar aquesta quantitat econòmica, malgrat que insistim en la necessitat 

d’abordar tan aviat com sigui possible l’estudi del nou contracte. 

 
 
 
 

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

Mobilitat, anuncia que els sindicats recentment han aconseguit, com era de justícia, unes 

millores considerables que faran que el tema econòmic ja no sigui el més important, perquè 

això s’ha assolit via conveni col·lectiu. Això sí, encara es pot millorar l’organització i la 

intervenció de l’Ajuntament en l’organització del servei i en altres àrees que veuran la llum 

amb les noves clàusules. És, doncs, una bona notícia.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17, 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 

de Ciutadans (2).    

Vots en contra: Cap  

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

i corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).  

 

 

 

Direcció de Recursos Humans 

 

13 - INCORPORACIÓ D’UN NOU ARTICLE 34 BIS A) I 34 BIS B) AL 

TEXT ÚNIC DELS ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE 

DETERMINACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL DEL 
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PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I 

INCORPORACIÓ D’UN NOU ARTICLE 34 BIS AL TEXT ÚNIC DELS 

ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE LES 

CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Fets 
 

En el si de la comissió negociadora del conveni col·lectiu, així com a la reunió de la mesa 
general de negociació del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, portades a terme 
en data 29 d’octubre de 2020 es va negociar i finalment acordar la incorporació d’un nou 
article 34 bis a) i 34 bis b) al Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de 
les condicions de treball del personal laboral i la incorporació d’un nou article 34 bis al Text Únic 
dels Acords Municipals Vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
funcionari, de l’Ajuntament de Mataró, els quals restaran redactats en els següents termes:  
 
“Art. 34.bis a).- Jubilació parcial (del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró) 

 
El personal laboral municipal contractat a jornada completa que reuneixi les 
condicions d’edat i cotització exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació 
de la Seguretat Social, podrà accedir a la jubilació parcial en els següents termes: 
 
a) Es formalitzarà un contracte de jubilació parcial i un contracte de relleu,  
b) Ha d'existir una correspondència entre les bases de cotització de treballador 
rellevista i el jubilat parcial i no podrà ser inferior el 65% de les bases de cotització 
corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de 
jubilació parcial. 
c) Amb independència de la jornada realitzada pel jubilat parcial, es cotitzarà, 
com a mínim per la base de cotització que hauria tingut de seguir treballant amb una 
jornada del: 
 

 2020: 85% 

 2021: 90%  

 2022: 95% 
 A partir del 2023, 100%  
 
L’Ajuntament autoritzarà les sol·licituds de jubilació parcial presentades pel personal 
laboral que compleixi els requisits, d’acord amb la normativa reguladora d’aquesta 
prestació vigent en el moment de la sol·licitud. Aquest acord tindrà validesa pels anys 
2020 i 2021 i, a partir d’aquest any, es renovarà de manera tàcita llevat que la 
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Direcció de Recursos Humans i Organització emeti informe motivat que acrediti 
manca de disponibilitat pressupostària per a l’exercici”. 
 
“Art. 34.bis b).- Jubilació forçosa (del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró) 
 

S’estableix la jubilació forçosa al compliment de l’edat reglamentària, sempre i quan la 
persona treballadora afectada per l’extinció del contracte de treball compleixi els requisits 
exigits per la normativa de la Seguretat Social per tenir dret al cent per cent de la pensió 
ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.  
Respecte els treballadors que a data d’avui han superat l’edat reglamentària i continuen en 
actiu o en situació de jubilació parcial, s’estableix el termini d’un any des de la signatura de 
l’acord per la tramitació de la jubilació forçosa. 
 
L’Ajuntament de Mataró, amb la voluntat de millorar la qualitat de l’ocupació, implementarà 
mesures per impulsar el rejoveniment de la seva plantilla fomentant el relleu generacional i 
reduir-ne l’índex de temporalitat. 
 
La jubilació forçosa, tant del personal funcionari com laboral, no comportarà l’amortització de 
la plaça ocupada, que serà mantinguda o podrà ser reconvertida en un altre grup o categoria 
professional, atenent les necessitats organitzatives. 
 
Anualment es convocaran les places de plantilla ocupades temporalment, sempre i quan 
aquestes no estiguin reservades a un/a treballador/a fix/a”.  
 
 
“Art. 34 bis.- Jubilació forçosa (del Text Únic dels Acords Municipals Vigents sobre 
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Mataró) 

 
L’Ajuntament de Mataró, amb la voluntat de millorar la qualitat de l’ocupació, implementarà 
mesures per impulsar el rejoveniment de la seva plantilla fomentant el relleu generacional i 
reduir-ne l’índex de temporalitat. 
 
La jubilació forçosa, tant del personal funcionari com laboral, no comportarà l’amortització de 
la plaça ocupada, que serà mantinguda o podrà ser reconvertida en un altre grup o categoria 
professional, atenent les necessitats organitzatives. 
 
Anualment es convocaran les places de plantilla ocupades temporalment, sempre i quan 
aquestes no estiguin reservades a un/a treballador/a fix/a.  
En el cas del personal funcionari, la jubilació forçosa es declararà d’ofici al complir el/la 
funcionari/ària els requisits exigits per la normativa de la Seguretat Social per tenir dret al 
100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva. Respecte els/les 
funcionaris/àries que a data d’avui han superat l’edat reglamentària i continuen en actiu, 
s’estableix el termini d’un any des de la signatura de l’acord per la tramitació de la jubilació 
forçosa. 
 
Excepcionalment, l’Ajuntament de Mataró podrà perllongar la permanència en el servei actiu 
d’un/a funcionari/ària d’habilitació nacional o d’un/a funcionari/ària que ocupi un lloc de treball 
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que per la seva especificitat sigui difícil de proveir, per períodes màxims d’un any. S’informarà 
la part social dels llocs de treball dels quals sigui necessari perllongar la permanència”. 
 
 
Fonaments de dret 
 
1.- L’article 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 (en endavant TRLMRLC) estableix que el 
municipi té naturalesa territorial i gaudeix d’autonomia per a la gestió dels interessos 
respectius. 
 
L’article 8 del TRLMRLC inclou com a potestats dels ens locals, entre d’altres, la potestat 
d’autoorganització i la de programació o de planificació. 
 
2.- L’article 37.1 m del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant, EBEP), estableix que 
són matèries objecte de negociació “Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, 
vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, així com els criteris generals sobre la 
planificació estratègica dels recursos humans, en els aspectes que afectin condicions de 
treball dels empleats públics”. 
 
En aquest sentit, en sessió de data 29 d’octubre de 2020, la mesa general de negociació del 
personal funcionari i del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró ha acordat aprovar 
aquest acord relatiu a la jubilació parcial del personal laboral i jubilació forçosa del personal 
laboral i personal funcionari, en els termes inclosos a les actes signades que consten a 
l’expedient. 
 
 

Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
En virtut de l’anterior, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA 
al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Incorporar un nou article 34.bis a) al Text únic dels acords municipals vigents 
sobre determinació de les condicions de treball del personal laboral amb el següent 
redactat: 
 
El personal laboral municipal contractat a jornada completa que reuneixi les condicions 
d’edat i cotització exigides per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació de la Seguretat 
Social, podrà accedir a la jubilació parcial en els següents termes: 
 
a) Es formalitzarà un contracte de jubilació parcial i un contracte de relleu,  
b) Ha d'existir una correspondència entre les bases de cotització de treballador 
rellevista i el jubilat parcial i no podrà ser inferior el 65% de les bases de cotització 
corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació 
parcial. 
c) Amb independència de la jornada realitzada pel jubilat parcial, es cotitzarà, com a 
mínim per la base de cotització que hauria tingut de seguir treballant amb una jornada del: 
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 2020: 85% 

 2021: 90%  

 2022: 95% 

 A partir del 2023: 100%  
 
L’Ajuntament autoritzarà les sol·licituds de jubilació parcial presentades pel personal laboral 
que compleixi els requisits, d’acord amb la normativa reguladora d’aquesta prestació vigent 
en el moment de la sol·licitud. Aquest acord tindrà validesa pels anys 2020 i 2021 i, a partir 
d’aquest any, es renovarà de manera tàcita llevat que la Direcció de Recursos Humans i 
Organització emeti informe motivat que acrediti manca de disponibilitat pressupostària per a 
l’exercici. 
 
 
SEGON.- Incorporar un nou article 34.bis b) al Text únic dels acords municipals vigents sobre 

determinació de les condicions de treball del personal laboral amb el següent redactat:  
 
S’estableix la jubilació forçosa al compliment de l’edat reglamentària, sempre i quan la 
persona treballadora afectada per l’extinció del contracte de treball compleixi els requisits 
exigits per la normativa de la Seguretat Social per tenir dret al cent per cent de la pensió 
ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.  
Respecte els treballadors que a data d’avui han superat l’edat reglamentària i continuen en 
actiu o en situació de jubilació parcial, s’estableix el termini d’un any des de la signatura de 
l’acord per la tramitació de la jubilació forçosa. 
 
L’Ajuntament de Mataró, amb la voluntat de millorar la qualitat de l’ocupació, implementarà 
mesures per impulsar el rejoveniment de la seva plantilla fomentant el relleu generacional i 
reduir-ne l’índex de temporalitat. 
 
La jubilació forçosa, tant del personal funcionari com laboral, no comportarà l’amortització de 
la plaça ocupada, que serà mantinguda o podrà ser reconvertida en un altre grup o categoria 
professional, atenent les necessitats organitzatives. 
 
Anualment es convocaran les places de plantilla ocupades temporalment, sempre i quan 
aquestes no estiguin reservades a un/a treballador/a fix/a.  
 
 
TERCER.- Incorporar un nou article 34 bis al Text únic dels acords municipals vigents sobre 

determinació de les condicions de treball del personal funcionari amb el següent redactat: 
 

L’Ajuntament de Mataró, amb la voluntat de millorar la qualitat de l’ocupació, implementarà 
mesures per impulsar el rejoveniment de la seva plantilla fomentant el relleu generacional i 
reduir-ne l’índex de temporalitat. 
 
La jubilació forçosa, tant del personal funcionari com laboral, no comportarà l’amortització de 
la plaça ocupada, que serà mantinguda o podrà ser reconvertida en un altre grup o categoria 
professional, atenent les necessitats organitzatives. 
 
Anualment es convocaran les places de plantilla ocupades temporalment, sempre i quan 
aquestes no estiguin reservades a un/a treballador/a fix/a.  
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En el cas del personal funcionari, la jubilació forçosa es declararà d’ofici al complir el/la 
funcionari/ària els requisits exigits per la normativa de la Seguretat Social per tenir dret al 
100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva. Respecte els/les 
funcionaris/àries que a data d’avui han superat l’edat reglamentària i continuen en actiu, 
s’estableix el termini d’un any des de la signatura de l’acord per la tramitació de la jubilació 
forçosa. 
 
Excepcionalment, l’Ajuntament de Mataró podrà perllongar la permanència en el servei actiu 
d’un/a funcionari/ària d’habilitació nacional o d’un/a funcionari/ària que ocupi un lloc de treball 
que per la seva especificitat sigui difícil de proveir, per períodes màxims d’un any. S’informarà 
la part social dels llocs de treball dels quals sigui necessari perllongar la permanència. 
 
QUART.- Notificar aquests acords a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa de 
l’Ajuntament de Mataró.”  
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

14  - DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 7320/2020 

DE 10 DE NOVEMBRE, D’APROVAR LA MODIFICACIÓ TEMPORAL 

DEL PARÀGRAF CINQUÈ DE L’ARTICLE 15 DEL TEXT ÚNIC DELS 

ACORDS MUNICIPALS VIGENTS SOBRE DETERMINACIÓ DE LES 

CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER LA SITUACIÓ OCASIONADA PER 

LA COVID’19. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Primer.- Davant la declaració de pandèmia que afecta al nostre territori pel virus SARS-

CoV-2, l’Ajuntament de Mataró va activar, en data 12 de març de 2020, el Pla Bàsic 
d’Emergència Municipal en fase d’alerta per valorar les decisions preventives a prendre en 
relació al coronavirus.  
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En aquest context, per Decret d’Alcaldia 2056/2020, de data 12 de març de 2020, es van 
aprovar unes mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l’organització municipal per tal de 
minimitzar els riscos de propagació i contagi, així com garantir que els serveis municipals 
essencials es poguessin dur a terme amb la màxima normalitat possible.  

 
La vigència inicial d’aquestes mesures es va fixar fins al 30 d’abril de 2020, revisable en 
funció de l’evolució de la situació.  

 
L’extraordinària propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (causant de la malaltia COVID-19) 
ha comportat, no només la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut d’una 
situació de pandèmia i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn, sinó també la 
declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, pel que es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació 
de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, parcialment modificat pel Reial Decret 
465/2020, de 17 de març. La vigència de l'estat d'alarma va ser prorrogada fins el 24 de 
maig de 2020 (Reial decret 476/2020, de 27 de març, Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, i 
per acord del Congrés dels Diputats, reunit en sessió de 6 de maig 2020).  

 
Actualment i des del dia 25 d’octubre de 2020 el Govern de l’Estat mitjançant el Reial Decret 
926/2020, de 25 d’octubre, ha declarat un nou estat d’alarma per contenir la propagació 
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2. 

 
Els indicadors epidemiològics de malaltia i contagi del COVID-19 han assolit a la ciutat de 
Mataró uns nivells de risc molt elevats, motiu pel qual, l’Ajuntament en data 16 d’octubre de 
2020 ha decretat l’activació en fase d’emergència del Pla Bàsic d’Emergències Municipal.  

 
 

Segon.- La Resolució del Departament de Salut, SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la 

qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya estableix, 
a l’apartat 4, diferents mesures de prevenció i higiene en centres de treball.  

 

Tercer.- En el si de la reunió de la mesa sectorial de la Policia Local celebrada el dia 3 de 

novembre de 2020, s’han negociat diferents mesures addicionals de prevenció de riscos 
laborals relacionats amb el contagi del virus COVID-19, entre les quals hi havia la 
modificació de l’horari del torn de matí de Policia de barri per evitar el solapament i les 
aglomeracions amb el torn de tarda. Els representants dels treballadors han valorat 
positivament totes les mesures, si bé les han considerat insuficients. 

 
Quart.- Així mateix, en el si de la mesa general de negociació del personal funcionari de 

l’Ajuntament de Mataró, portada a terme en data 6 de novembre de 2020, amb la presència 
de les seccions sindicals representatives del personal de l’Ajuntament de Mataró, es va 
intentar arribar a un acord per a la modificació temporal de l’article 15 del Text Únic dels 
Acords Municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Mataró, en el sentit de substituir temporalment, durant el temps 
en què els indicadors de risc epidemiològic siguin elevats, d’acord amb el que estableixin les 
autoritats sanitàries de Catalunya, el cinquè paràgraf de l’acord de condicions que estableix:  
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“(...) El personal que presti serveis de policia de barri treballarà en torns de matí, de les 
7.30h a les 14.30h, o a la tarda, de les 14h a les 21h. (...)” per:  

 
“(...) El personal que presti serveis de policia de barri treballarà en torns de matí, de les 7h a 
les 14h, o a la tarda, de les 14h a les 21h. (...)”.  

 
No va ser possible consensuar un acord atès que la part social considera insuficients les 
mesures proposades. 
 
Cinquè.- Per decret d’Alcaldia número 7320/20, de 10 de novembre es va aprovar la 

modificació temporal del paràgraf cinquè de l’article 15 del Text Únic dels Acords Municipals 
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró en el sentit que on diu: “(...) El personal que presti serveis de policia 
de barri treballarà en torns de matí, de les 7.30h a les 14.30h, o a la tarda, de les 14h a les 
21h. (...)”, ha de dir:  “(...) El personal que presti serveis de policia de barri treballarà en torns 
de matí, de les 7h a les 14h, o a la tarda, de les 14h a les 21h. (...)”. 
 
 
Així mateix, el decret va acordar mantenir aquesta modificació durant el temps en què els 
indicadors de risc epidemiològic siguin elevats, d’acord amb el que estableixin les autoritats 
sanitàries de Catalunya. 
  
D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 9 de juliol, el 
Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, previ dictamen de la Comissió 
Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 

 
Únic.- Donar-se per assabentat del Decret d’Alcaldia número 7320/20, de 10 de novembre, 
en virtut del qual s’aprova la modificació temporal del paràgraf cinquè de l’article 15 del Text 
Únic dels Acords Municipals vigents sobre determinació de les condicions de treball del 
personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró en el sentit que on diu: “(...) El personal que 
presti serveis de policia de barri treballarà en torns de matí, de les 7.30h a les 14.30h, o a la 
tarda, de les 14h a les 21h. (...)”, ha de dir:  “(...) El personal que presti serveis de policia de 
barri treballarà en torns de matí, de les 7h a les 14h, o a la tarda, de les 14h a les 21h. (...)” i 
que preveu mantenir aquesta modificació durant el temps en què els indicadors de risc 
epidemiològic sigui elevats, d’acord amb el que estableixin les autoritats sanitàries de 
Catalunya.” 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 
 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
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15 - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 

GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA A L’HOMOGENEÏTZACIÓ DE LA 

ZONIFICACIÓ DE LA CANTONADA DELS CARRERS BLANES-

GALICIA-PREMIÀ.  

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“El 30 de juliol de 2018, Enric i Maria Rosa Xiqués Paradell, com a propietaris de les 
parcel·les del carrer Blanes 105,  Galícia 108 i Premià 40, van sol·licitar l’estudi de 
l’ordenació urbanística de la cantonada que formen els tres carrers, amb varies ordenacions, 
per a poder consensuar una solució que millori el resultat del conjunt edificatori de la 
cantonada. 
 
La iniciativa privada no té dret al tràmit per a l’aprovació de les propostes de modificació dels 
plans d’ordenació urbanística municipal que presenti, si bé l’ajuntament pot assumir 
expressament la iniciativa pública per formular-les, d’acord amb l’article 101.3 del Text refós 
de la Llei d’urbanisme. 
 
El servei tècnic municipal ha redactat el projecte de Modificació puntual del Pla general 
d’ordenació MPG-99 relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels 
carrers Blanes-Galicia-Premià.  
 
La proposta té com a objectiu poder construir un edifici unitari amb l’agrupació de les tres 
parcel·les i unificar la qualificació a creixement en front de carrer, clau subzona 1c18 que es 
crea, sense modificar l’edificabilitat ni la densitat d’habitatges. Això afecta a una quarta 
parcel·la, del c. Blanes 103, de la mateixa propietat, solament en allò referit a l’alçada 
reguladora que passa de 9,95 m a 10,15 m, per a poder mantenir el coronament unitari amb 
els edificis de la cantonada objecte principal de la modificació.  
 
Els canvis de qualificació de les parcel·les són: 
 

PARÀMETRES URBANÍSTICS VIGENTS 

Solar Clau  Ús dominant 
Número de 
plantes 

Profunditat 
edificable 

Pati 
d’illa 

Número 
d’habitatges 

c. Galicia, 110 i Blanes 105 1d9 
Habitatge 
unifamiliar 

PB+2 12 0 1 

c. Galicia, 108 1d9 
Habitatge 
unifamiliar 

PB+2 6 0 1 

c. Premia, 40-41 1c 
Habitatge 
plurifamiliar  

PB+2 6-12 0 4 
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c. Blanes, 103 1d9 
Habitatge 
unifamiliar 

PB+2 12 0 1 

 

PARÀMETRES URBANÍSTICS PROPOSATS 

Solar Clau Ús dominant 
Número de 
plantes 

Profunditat 
edificable 

Pati 
d’illa 

Número 
d’habitatges 

Agrupació de finques c. 
Galicia, 110, c. Galícia 108 i 
c. Premià, 40-41  

1c18 
Habitatge 
plurifamiliar 

PB+2 12-6-12 0a/1 6 

c. Blanes, 103 1d9* 
Habitatge 
unifamiliar 

PB+2 12 0 1 

 

 
Vist l’informe jurídic; els articles 24, 37.2, 58.3, 59, 73, 85, 96, 100 i 101.3 del Decret 
Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 23 i 103 
del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 
114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de 
l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació  MPG-99 
relativa a l’homogeneïtzació de la zonificació de la cantonada dels carrers Blanes -Galicia-
Premià, redactada pel servei tècnic municipal. 

 
Segon.- Suspendre en tot l’àmbit de la modificació, pel termini màxim de dos any, la 
tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització, i de l’atorgament 
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament 
de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres 
autoritzacions municipals connexes per la legislació sectorial, a excepció de les previstes a 
l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
  
Tercer.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la web municipal.   
 
Quart.- Declarar que no hi organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, que 
hagin d’emetre l’informe previst a l’article 85.5 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

Cinquè.-Notificar els presents acords a les persones interessades.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 16 i 17 per 

venir referits a temàtiques coincidents.  

 

16  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ CAMÍ RAL DE LA MERCÈ. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 3 de setembre de 2020, va aprovar inicialment la 
Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral de la Mercè, redactada pel servei 
tècnic municipal, i va mantenir la suspensió de llicències acordada pel Ple de l’Ajuntament el 
5 de setembre de 2019, publicada al BOP de dia 17 de setembre següent, que finalitzarà 
pels motius previstos a l’article 103.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, i com a màxim el 
17 de setembre de 2021, que afecta a les llicències, comunicacions prèvies o altres 
autoritzacions municipals de parcel·lació de terrenys, enderrocament de construccions, 
d’edificació de nova planta i de reformes que afectin a la façana. 
 
El projecte ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació 
al BOPB de 16 de setembre de 2020, a El Periódico de 15 de setembre de 2020, al tauler 
d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
Han estat notificades individualment les persones propietàries afectades per l’actuació, i en 
el cas de les notificacions infructuoses han estat notificades mitjançant publicació al BOE de 
6 d’octubre de 2020. 
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació, i no hi ha organismes afectats 
per raó de llurs competències sectorials. 
 
Respecte al document aprovat inicialment s’ha corregit l’errada material de numeració del 
plànol d‘informació d’estructura de la propietat que ha de ser el I.4 i s’han introduït aspectes 
normatius  no substancials per un millor aclariment de la configuració de la darrera planta 
quarta i planta sotacoberta enretirades del pla de façana de les edificacions que mantenen 
les alineacions històriques avançades. En concret, es determina una alçada màxima de 
3,15m per aquesta darrera planta enretirada i per sobre, a 40cm, es fixa el punt d’aplicació 
de l’arrencada de la planta sotacoberta. Ambdós paràmetres són els establerts a la 
normativa general del Pla general 
 
Vist l’informe jurídic, els articles 79 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de 
règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral 
de la Mercè, redactada pel servei tècnic municipal.  

 

Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu.  
  
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal.” 

 

 

 

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

també que aquesta aprovació inicial ja es va dur al mes de setembre. Tots ja vam exposar 

aleshores el nostre posicionament i a posteriori no hi ha hagut al·legacions. Sí que hi ha 

hagut petites rectificacions, però bàsicament el que s’està portant al ple és el que ja es va 

votar al mes de setembre en la seva integritat. 

Reconec que la regidora Moreno potser no ho podrà dir i ens està presentant el tram del 

Camí Ral com un tram d’un valor singular i especial, però la realitat és que aquest sector del 

Camí Ral que avui es porta a aprovació és un nyap i se li ha de donar sortida d’alguna 

manera. En això coincidim. 

Nosaltres ja ens hi vam oposar perquè partim d’un error de concepte, i és el fet de considerar 

el Camí Ral en aquest tram com a casc antic pròpiament dit, de manera que entenem que 

les alineacions del carrer han de ser menors de les que s’establien al Pla General des de 

l’any 76, i totes aquelles edificacions que fins ara estaven fora d’ordenació ara queden 

integrades. És més, moltes d’elles passen, fins i tot, a ser catalogades. No deixen de ser 

cases de cós de Mataró i comerços singulars, que està molt bé, però penso que això és un 

afegit per justificar tota l’operació. 

És un error de concepte perquè quan vinguem del Camí Ral des de la carretera de 

Barcelona i arribem al c/ Lepanto amb La Riera ens trobarem, si no respectem les 

alineacions que ja venien planificades, que es crearà un embut. Jo crec que el Pla General  

estava equivocat des del principi, però ja que al carrer molts dels propietaris havien 

començat a adequar les alineacions més enrere, ara això provocarà un retranqueig una mica 

estrany. Penso que, fins i tot, provocarà alguna zona fosca o insegura.  
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És cert que aquí hi ha d’haver un eix potent que uneixi des de la Nau Gaudí fins a dalt de La 

Riera, la Presó, el Pati del Café Nou i la Sala Cabanyes, però hauríem d’haver intentat 

pensar més a mantenir aquesta via com una via principal i fer retrocedir les cases per 

guanyar una alineació absolutament recta en favor d’una millor mobilitat i harmonia.  

S’ha triat aquesta opció i pensem que és una aposta equivocada, i és per això que hi 

votarem en contra, tot i que esperem que finalment esdevingui un encert.  

 

 

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 Junts per 

Mataró. 

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

 

 

 

17 - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 

DEL PLA ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC CAMÍ RAL 

DE LA MERCÈ. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, el 31 d’agost de 2020, va aprovar inicialment la modificació 
puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró Camí Ral de la Mercè, 
redactada pels servei tècnic municipal, i supeditada a l’aprovació de la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació Camí Ral de la Mercè, tramitada simultàniament i que suspèn en 
el seu àmbit l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres autoritzacions 
municipals de parcel·lació de terrenys, enderrocament de construccions, d’edificació de nova 
planta i de reformes que afectin a la façana 
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El Pla especial ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
publicació al BOPB de 9 de setembre de 2020, al diari El Periódico de 15 de setembre de 
2020, al tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
Les persones afectades per l’actuació han estat notificades individualment, i en el cas de les 
notificacions infructuoses han estat notificades mitjançant publicació al BOE de 6 d’octubre 
de 2020. 
 
En tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.  
 
Ha estat sol·licitat al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el 14 de 
setembre de 2020, evacuació d’informe d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, sense que hagi estat rebut en el termini previst d’un mes, que ha transcorregut 
en excés, per la qual cosa pot continuar la tramitació en no ser un informe preceptiu.  
 
Respecte al document aprovat inicialment s’ha considerat introduir un aclariment - 
prescripció tècnica a les fitxes normatives de les façanes catalogades. En relació a la 
modificació puntual del Pla General que es tramita en paral·lel a aquest document, es 
puntualitza que s’admet una quarta planta enretirada del pla de façana a fi i efecte de no 
interferir en la composició arquitectònica de les referides façanes catalogades. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 80, 85.5 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei d'urbanisme; l’article 80 de la Llei 39/2015,del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós 
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, 
l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla especial del patrimoni 
arquitectònic de Mataró Camí Ral de la Mercè, supeditada a l’aprovació de la Modificació 
puntual del Pla general d’ordenació Camí Ral de la Mercè, tramitada simultàniament i que 
suspèn en el seu àmbit l’atorgament de llicències, comunicacions prèvies o altres 
autoritzacions municipals de parcel·lació de terrenys, enderrocament de construccions, 
d’edificació de nova planta i de reformes que afectin a la façana. 

 

Segon.- Trametre a la Direcció General del Territori i Urbanisme de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i còpia de l’expedient administratiu.  
  
Tercer.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 
l’expedient i document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 
Municipal.” 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 
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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 Junts per 

Mataró. 

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

 

 

 

18  - APROVACIÓ PROVISIONAL DEL NOU PLA DE MILLORA 

URBANA PMU 05 ÀMBIT ILLA 1A -TORRE BARCELÓ-. 

 

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

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“La Junta de Govern Local, el 31 d’agost de 2020, va acordar una segona aprovació inicial 
del Pla de millora urbana àmbit PMU 05  illa 1a – torre Barceló, redactat pel servei tècnic 
municipal, arran de les al·legacions presentades en tràmit d’exposició pública.  
 
El nou PMU ha estat sotmès a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant publicació 
al BOPB de 9 de setembre de 2020, al diari El Periódico de 15 de setembre de 2020, al 
tauler d’edictes electrònic i a la web municipal.  
 
Les persones interessades en l’expedient han estat notificades individualment, i en el cas de 
les notificacions infructuoses han estat notificades mitjançant publicació al BOE de 6 
d’octubre de 2020. 
 
S’han presentat 10 al·legacions idèntiques de veïns de la rda. Barceló, de fora de l’àmbit  
però propers a la torre, següents: 
 
 

1. Jorge Javier Cabrera López  
2. Mercè Roca i Puigvert 

3. German González Martínez  
4. Jordi Planagumà i Valls 
5. J. Carles Vergés Belmonte 

 

 
6. Mònica Buch Garrido 
7. Ricardo Alberto Dix  

8. Teresa Coll i Iglesias  
9. Patricia Crespo Sogas  
10.  Pilar Palomares Arona 

 
 

 
A l’apartat 1.7 de la Memòria d’informació del projecte tècnic, es dona resposta a les 
al·legacions presentades, que es desestimen per motius jurídic i/o tècnics, si bé es prenen 
en consideració les aportacions dels al·legants pels temes de futur que s’han de resoldre. 
 



 78 

En l’acord d’aprovació inicial segona es van donar per evacuats els informes preceptius 
d’organismes afectats per raó de la seva competència sectorial, per constar a l’expedient 
administratiu els sol·licitats i emesos a la primera aprovació inicial i així evitar reiteracions 
innecessàries. 
 
El servei tècnic municipal redactor del projecte ha considerat convenient introduir canvis 
arran dels treballs del projecte constructiu de la torre, que estan fent els promotors 
simultàniament a la tramitació d’aquests nou PMU. Atesa la seva singularitat requereix una 
previsió d’espais destinats a les instal·lacions, que en aquestes tipologies en alçada tenen 
major complexitat. 
 
En aquesta etapa més avançada es poden concretar els espais per instal·lacions que no es 
poden situar en la coberta de la torre. Tant en la ordenança gràfica com en les condicions 
d’edificació i ús de la normativa, s’han tingut en compte. 
 
Altres canvis introduïts són de correcció d’errades o d’aclariments normatius. 
 
Aquests canvis estan detallats a l’apartat 1.6 de la Memòria d’Informació, del document 
tècnic que es proposa, i són: 
 
- Afegir un plànol O.4c a l’ordenança gràfica, amb la ubicació dels nous espais de les 

instal·lacions que no van a la coberta de la torre. 
- Modificar el redactat dels articles 13 i 14 de la Normativa.  

- Substituir la qualificació C per la C/Ca, ja que el subsòl públic de tot l’àmbit es destinarà a 
aparcament. 

- Aclarir que l’espai de les instal·lacions del coronament de l’edifici serà descobert i no 
comptabilitza sostre. 

- Aclarir que els cossos sortints de l’edifici s’inscriuran en l’autorització de la llicència com 
espais exteriors, i a aquests efectes no comptabilitzaran sostre. 

- Afegir que en les plantes d’aparcament s’han de complir les previsions de 
subministrament a vehicles elèctrics tal com determina l’apartat de Mesures per la 
Mobilitat. 

- Actualitzar el Programa de Participació Ciutadana. 
- Fer algun gir gramatical  en el redactat de la Memòria i millorar la resolució de les 

imatges. 
 
Han estat resoltes les al·legacions presentades en tràmit d’informació pública i complertes 
les indicacions dels informes sectorials emesos al llarg de la tramitació de l’expedient.  
 
Els canvis introduïts en el document tècnic desprès de la informació pública no tenen 
caràcter de substancials, d’acord amb l’article 112.4 del Decret 305/2006, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
Vist l’informe jurídic; l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme; l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la 
Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de règim local 
de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS 
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Primer.- Aprovar provisionalment el Nou Pla de millora urbana PMU 05 àmbit illa 1a – torre 
Barceló, redactat pel servei tècnic municipal, amb les modificacions introduïdes d’ofici 
relacionades a la part expositiva d’aquest acord. 

 
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, pel 
motius exposats a l’apartat 1.7 de la Memòria d’informació del projecte tècnic, que 
s’adjuntarà a la notificació de les persones que han presentat al·legacions. 
  
Tercer.- Trametre a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació 
definitiva el document tècnic i còpia de l’expedient administratiu.  

 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes escaients.” 

 
 

 

 

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

gràcies a la regidora Moreno per la reunió que ha organitzat aquesta setmana ad hoc per a 

l’aprovació d’aquest PEMU, amb el Servei d’Urbanisme i també amb l’equip tècnic 

d’arquitectes que ha dissenyat l’edifici.  

Ja en comissió informativa, vam mostrar discrepàncies pel que fa al disseny de l’edifici. Vaig 

veure als renders que es tractava d’un edifici massa feixuc, que em recordava molt a l’edifici 

de la Torre Maresme. Però no ha estat així. Efectivament, sembla que ha canviat i en aquest 

sentit estic content. 

El que passa és el mateix d’altres vegades, que estem aprovant un pla urbanístic que ja ve 

del 2007. És a dir, estem parlant que ja fa 13 anys que es van atorgar aquests aprofitaments 

urbanístics en aquesta parcel·la i d’alguna manera els hem d’encabir. Per això hem de fer 

una torre de 26 plantes i 200 habitatges. 

És clar que la vida segueix i cal buscar solucions i, en aquest sentit, crec que el disseny és 

bo, com també el fet de desvincular la propietat del tema del pas subterrani i fer que els 

entorns de l’edificació passin a ser públics, obrir l’espai que hi ha a la Farinera, l’accés al 

port, etc. Tot això em sembla bé.  

No obstant això, el que hauríem de tenir en compte com a Ajuntament és que ara s’iniciarà 

una època en la qual s’urbanitzarà tota la Ronda Barceló, l’àmbit d’Iveco-Renfe, el Rengle, 

etc., és a dir, parlem d’una projecció a deu anys vista de potser un miler d’habitatges, i cal 

pensar qui anirà a viure en aquests pisos: seran ciutadans de Mataró o importarem habitants 

de Barcelona?  
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Penso que hem d’intentar revertir una situació que de vegades l’urbanisme no pot controlar 

perquè avança a ritme de mercat. Amb els recursos que tenim i amb els usos normatius  

municipals, es tractaria d’aconseguir que tot aquest benefici també reverteixi en la ciutat i els 

ciutadans de Mataró. 

Per tot plegat, nosaltres no ens oposarem al projecte i esperem que tota la promoció funcioni 

i avanci tan ràpid com sigui possible.  

 

 

 

A la senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, li 

preocupa el tema de la futura estació de tren i de l’accés subterrani. 

Parece que todos los grupos municipales tenemos claro que la estación hay que sacarla de 

donde está, tendría que ser subterránea y tendría que llegar a algún lugar céntrico de la 

ciudad. Ante esta realidad, la reflexión que yo siempre hago en la comisión es a ver cuántos 

millones nos vamos a gastar en un paso subterráneo para ir a la estación, cuando todos 

estamos de acuerdo en que las vías del tren hay que sacarlas del frente marítimo y llevar la 

estación al centro de la ciudad.  

Por lo tanto, pido que se tenga en cuenta el proyecto pensando en el futuro y no se hagan 

gastos innecesarios. 

   

 

 

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

reunió que va organitzar la regidora amb l’equip d’arquitectes i l’equip d’Urbanisme per parlar 

d’aquest tema i de com la Torre Barceló s’ubica i es relaciona amb tots els equipaments que 

té al seu voltant. 

És possible que el debat es vagi orientant cap a les característiques estètiques i formals del 

que és la torre. El que ens van explicar i que hem anat veient durant tot aquest temps és que 

el disseny és una mica menys agressiu, amb terrasses i balcons. Els 192 habitatges queden 

ben encabits en una planta baixa comercial, amb aparcaments, etc. Es torna a la ubicació 

original, més separada de la N-II, amb la qual cosa se satisfan les al·legacions d’una part 

dels veïns. Se soluciona bé la separació amb l’equipament de la Farinera, que queda a més 

de 13 metres. S’eliminen els espais foscos anteriors que originaven angles morts i espais 
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insegurs, aplicant la perspectiva de gènere. L’accés a l’estació serà en superfície i hi haurà 

una gran plaça al voltant de l’edifici, etc.  

No obstant això, m’agradaria comentar altres aspectes que ens preocupen més:  

En primer lloc, que hi hagi habitatge amb algun grau de protecció (al ple hem parlat del 

30%). Tot i que aquest edifici ve d’una planificació de ja fa molts anys, que no ho tenia 

previst, penso que valdria la pena negociar-ho amb la propietat per arribar a algun acord en 

aquest sentit.  

D’altra banda, no només aquest edifici de 200 habitatges, sinó que tot el que es farà a 

l’entorn, originarà unes necessitats d’equipaments sanitaris, educatius, etc., que hauríem 

d’estar pensant. De fet, l’equip tècnic ens va informar que estaven treballant en el Pla 

d’Equipaments i per a nosaltres és un tema important que volem conèixer abans de tot. 

Respecte a la mobilitat, penso que també és un tema que cal discutir amb més profunditat. 

L’estudi de mobilitat també data d’uns quants anys i es confia des de l’Ajuntament que la 

nova percepció de la mobilitat i de l’ús dels cotxes farà que els 3.000 moviments diaris siguin 

absorbits pel sistema.  

Finalment, hi ha un debat més de fons, més enllà de la notòria afectació d’aquest edifici en 

l’skyline de Mataró, i està una mica en línia amb la primera proposta que vam fer al ple, 

justament en aquest mandat, i que va ser aprovada, de pensar la ciutat del futur a través 

també de la revisió del Pla General, pensant sobretot en l’esponjament, la reurbanització i 

l’actuació als barris de Mataró que més ho necessiten: Rocafonda i Cerdanyola. Hem de 

pensar la ciutat i veure com aquesta urbanització que estem fent a primera línia de mar de 

més qualitat, amb persones de Mataró però també vingudes de fora, amb un perfil econòmic 

mitjà-alt, la podem aprofitar per revertir aquest efecte a tota la ciutat. Si això no ho fem d’una 

manera planificada i només ens dediquem a dir si ens agrada o no una torre, ens trobarem 

davant d’una simple operació d’elitisme urbà que ja hem vist a altres llocs, sovint promoguda 

per governs socialistes però també d’altres colors, i especialment a Barcelona. És una mena 

d’operació que personalment no m’agradaria veure a la meva ciutat. D’aquí la necessitat 

imperiosa de treballar amb el màxim consens en la planificació de la ciutat. 

Espero que el projecte tingui èxit. Nosaltres ens hi abstindrem. 
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, recorda que aquest debat es va tenir ahir mateix, però aprofita l’ocasió per aclarir 

alguns dels dubtes que es van expressar i que han tornat a sorgir:  

En primer lloc, respecte als habitatges protegits, cal dir que la torre forma part d’un sector de 

la Ronda Barceló amb un planejament aprovat ja fa 15 anys, i que contemplava que el sector 

destinés el 30% a habitatge protegit. I aquests habitatges protegits s’ubiquen en unes 

parcel·les de l’Ajuntament situades a les illes contigües , a les façanes dels carrers laterals 

Méndez Núñez i Thos i Codina. 

Pel que fa als usos previstos de l’edifici i habitatges de lloguer, m’agradaria destacar que les 

tipologies d’habitatge previstos per a lloguer en el seu conjunt, així com la distribució del 

sòcol per a usos comercials i una zona de coworking, faran de la torre un edifici dinàmic que 

ens aportarà un valor afegit vinculat a les persones i famílies treballadores que puguin 

aprofitar temporalment la proximitat del Tecnocampus, dels teixits productius de Mataró i de 

la comarca, o també de Barcelona. Persones que interactuaran amb la nostra ciutat i que 

poden estimular la dinamització de diferents sectors (comerç, serveis a la persona, 

restauració, lleure, cultura...). 

Respecte al tema de la mobilitat, tenim un document que contempla aquest estudi de 

mobilitat, en què es valora que aquest tram viari admet aquests nous viatges que es puguin 

produir arran dels nous habitatges. Alhora, aquestes consideracions de mobilitat es van tenir 

en compte quan ja es va preveure tota la transformació del sector. 

Quant al tema d’equipaments, s’hi està treballant de manera conjunta, amb els nous àmbits 

residencials i veïns, tant d’Iveco-Pegaso com del Rengle. I s’està fent amb el Pla Director 

d’Equipaments. 

Finalment, destacar que aquesta torre serà un model de sostenibilitat. La torre, a banda de 

ser un edifici de referència a nivell arquitectònic, s’està treballant perquè sigui un model de 

referència a nivell de sostenibilitat. En aquest sentit, es preveu que es connecti amb el Tub 

Verd, que impulsarà l’ús d’aquesta infraestructura cap a la ciutat. També hi ha un compromís 

per part dels promotors i els tècnics que l’edifici s’executi també a nivell de tancaments, 

façanes i instal·lacions garantint aquests aspectes de sostenibilitat.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 15,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13) i 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

Podem Mataró (2).  

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2). 

 

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadania 

 

19  - DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL DE 9-11-2020 RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PLA DE 

CIUTATS AMIGUES AMB LA GENT GRAN 2020-2023. 

 
 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, dóna compte del següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Per acord del Ple Municipal, el 7 d’agost del 2017 es va aprovar l’adhesió de la 
Ciutat de Mataró a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues amb la Gent Gran, 
promoguda per la Organització Mundial de la Salut, amb l’objectiu de donar 
resposta a l’envelliment progressiu de la població, i connectar així ciutats i 
organitzacions, per fer dels municipis i les ciutats un lloc on envellir dignament i amb 
qualitat.  

2. A l’actualitat es vol aprovar el primer Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 
2020-2023 de Mataró, amb la voluntat política de continuar treballant a favor d’unes 
polítiques de gent gran activa a la ciutat, afavorint la transformació cap a una ciutat 
més igualitària, inclusiva i accessible, fent front així a l’edatisme. Aquest compromís 
es veu reflectit dins la relació de prioritats del  document estratègic del Pla de 
Mandat (2019-2023),  donat que la prioritat 22 és treballar pel dret a un envelliment 
digne i actiu.  
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3. El Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 2020-2023 és el resultat d’un procés 
de treball impulsat des del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana,  construït de 
forma participativa al llarg del 2018-2019, amb la col·laboració d’altres serveis 
municipals, del Consell Municipal de la Gent Gran, i de ciutadania a títol individual, 
amb la col·laboració de l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la 
Diputació de Barcelona, i comptant amb l’assessorament en la fase inicial de la 
consultoria “Xarxa de Consultors”. 

4. El procés d’elaboració del Pla s’ha fet seguint el Protocol de Vancouver, dissenyat 
per la OMS, amb l’objectiu final d’avaluar l’amigabilitat dels municipis i ciutats, i 
definir els reptes de futur. Aquest protocol estableix 3 àmbits d’anàlisi: l’espai físic, 
els serveis municipals, i l’entorn social.   

 

Seguint aquest protocol, els objectius del Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 2020-

2023 són els següents: 

1. Millorar l’espai públic de la ciutat i fer-lo més amable i accessible per la gent 

gran 

2. Millorar la mobilitat de les persones grans donant protagonisme als vianants i 

millorant el transport públic. 

3. Garantir la vida autònoma de les persones grans a la llar  

4. Promoure el tracte inclusiu cap a les persones grans 

5. Fomentar la participació de la gent gran en qualsevol àmbit  

6. Visibilitzar l’expertesa i aportacions de la gent gran a la ciutat  

7. Garantir uns serveis públics que donin resposta a les demandes de la gent 

gran. 

8. Aconseguir que els canals d’informació siguin accessibles i comprensibles 

per a la gent gran.  

 

Fonaments de dret  

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 

formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 

Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, 

recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els objectius, els 

resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.  

2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 

particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores delegats 

donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de l'acompliment 

de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb periodicitat 

trimestral. 
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Per tot el qe s’ha exposat,  proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.-  Aprovar el Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 2020-2023, d’acord amb el 

text literal adjunt. 

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament.” 

 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 
 

 
 

Direcció d’Ensenyament 

 

20  - CANVI DE REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS 

PER MATARÓ AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL. 

 
 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat. presenta la proposta següent:  

 
“RELACIÓ DE FETS 

Vist l’informe de la cap del Servei d’Educació de data 10 de novembre de 2020, segons el 
qual: 

-  En data 5 de setembre de 2020, el Sr. Joan Pere Le Bihan, vocal del Consell 
Escolar Municipal de Mataró en representació del Grup Municipal Junts per Mataró, 
manifesta la seva renúncia a formar part del Consell.  

-  En data 8 de setembre de 2020, el Grup Municipal Junts per Mataró informa que el 
nou representant del seu grup al Consell Escolar Municipal serà el Sr. Santi 
Giménez Serra i, com a substitut el Sr. Alfons Canela Serrano. 

 

FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb allò establert a l’article 5.1 del reglament del Consell Escolar Municipal de 
Mataró, la representació de la Corporació Municipal al Consell Escolar, estarà formada per 

un/a representant de cada grup polític municipal. 

D’acord amb l’article 7 del reglament del Consell Escolar Municipal de Mataró «El 
nomenament i cessament dels vocals del Consell Escolar de Mataró s’efectuarà per acord 
de l’Ajuntament en Ple, en el cas dels representants de la Corporació Municipal i per decret 
d’Alcaldia en la resta de vocals». 

D’acord amb allò establert a l’article 8 del reglament del Consell Escolar Municipal de 
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Mataró, «...qualsevol membre pot causar baixa per un dels següents motius: 8.1. Per 
renúncia del propi interessat. 8.2. Per proposta d’altre nomenament pel mateix sector que 
l’havia proposat ...» 

 
Per tot el que s'ha exposat es proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró adopti la 
resolució següent: 
 
Primer.-  Cessar el Sr. Joan Pere Le Bihan Rullan, com a vocal del Consell Escolar 

Municipal en representació del Grup Municipal Junts per Mataró, i agrair-li els serveis 
prestats en aquest Consell participatiu.  
 
Segon.- Nomenar el Sr. Santiago Gimenez Serra, com a vocal del Consell Escolar 

Municipal en representació del Grup Municipal Junts per Mataró, i al Sr. Alfons Canela 
Serrano, com al seu substitut. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.” 
 

 

 

 
 

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

puntualitza que no és Santiago sinó “Santi”. Es diu Santi i, si no ho diem bé, s’enfada molt.  

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 
 
 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

Protecció Civil i Salut 

 

21 - APROVACIÓ INICIAL DEL PROTOCOL D´ACTUACIÓ 

MUNICIPAL PER RISC DE VENT I DE LA MODIFICACIÓ DEL 

PROTOCOL PER BAIXES TEMPERATURES (PBT) I DEL PLA 

D´ACTUACIÓ PER PREVENIR ELS EFECTES DE L´ONADA DE 
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CALOR SOBRE LA SALUT (POCS) PER FORMALITZAR-HI UNA FASE 

DE PRE-ALERTA. 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, presenta la 

proposta següent: 

 
“Relació de Fets  
 

1. El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc 
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos 
sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions 
d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració 
d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil. 

 
2. El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), aprovat pel Ple municipal el 
dia 2 de febrer de 2017, inclou tots els riscos que afecten el nostre municipi d’acord als 
diferents Plans de Protecció Civil en funcionament a Mataró.  
 
3. Enguany s’han redactat el Protocol d’actuació municipal per risc de vent amb l’objectiu 
d’establir mesures de prevenció i previsió, i establir i mantenir les pautes operatives 
d’intervenció i els circuits de coordinació entre els diferents serveis municipals en el cas 
d’activació. 
 
4. Per altra banda, i d’acord amb els riscos que més sovint afecten a la ciutat, s’ha valorat 
com a necessari formalitzar la fase de pre-alerta en el Protocol per baixes temperatures 
(PBT) i en el  Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut  
(POCS) per tal que puguin quedar establerts en el DUPROCIM a partir dels llindars 
següents: 
 

 Pre- Alerta 

 

Protocol per baixes temperaturas (PBT) 

 

Temperatura mínima extrema.  
MATARÓ:       + 2,0ºC 

 

Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de 

calor sobre la salut (POCS) 

 
Temperatura màxima extrema:  

MATARÓ:     + 32,6ºC 

 

 

5. La Comissió Municipal de Protecció Civil, reunida el 18 de novembre de 2020, ha informat 
favorablement el contingut del Protocol d’actuació municipal per risc de vent i  la modificació 
del Protocol per baixes temperatures (PBT) i del Pla d’actuació per prevenir els efectes de 
l’onada de calor sobre la salut (POCS) per formalitzar-hi una fase de pre-alerta. 
 
6. Informe favorable de la Cap del Servei de Protecció Civil i Salut, de data 19 de novembre 
de 2020, en el que proposa l’aprovació del Protocol d’actuació municipal per risc de vent i de 
la modificació del Protocol per baixes temperatures (PBT) i del Pla d’actuació per prevenir els 
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efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS), i la posterior homologació per la Comissió 
de Protecció Civil de Catalunya. 
 
Fonaments de Dret 
 
L’article 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya preveu que e ls 
municipis amb més de cinquanta mil habitants, entre d’altres, han de crear una comissió 
municipal de protecció civil. 

Per la seva banda, el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut 
mínim per a l'elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el 
procediment per a la seva tramitació conjunta, preveu  que els municipis amb més de vint mil 
habitants, entre d’altres, han d’elaborar i aprovar plans bàsics d’emergència municipal (art.2) 

Així mateix, es determina que els municipis que han d’elaborar plans de protecció civil han 
de redactar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), per a la planificació 
de la protecció civil en l’àmbit del municipi en el qual s’incloguin tots els riscos que afectin el 
municipi d’acord amb els diferents plans i sobre la base de l’estructura establerta a l’annex 
d’aquest Decret, sens perjudici del que estableixi la normativa sobre centres i activitats 
afectades pels plans d’autoprotecció (art.3).  
 
Pel que fa a tramitació, aprovació i homologació dels plans de protecció civil municipals, 
l’article 4 del referit Decret 155/2014 preveu que els plans de protecció civil municipals els 
han d’aprovar els plens dels ajuntaments amb la informació pública i l’informe previ de la 
comissió municipal de protecció civil, si n’hi ha, mitjançant el Document únic de protecció civil 
municipal que, en tramitació conjunta, s’ha de sotmetre al plenari. 
 
També s’hi preveu que els plans de protecció civil municipals s’han d’actualitzar per adaptar-
los als canvis de circumstàncies, si es produeixen (art. 6).  

El Document únic de protecció civil municipal s’ha de trametre a la Comissió de Protecció 
Civil de Catalunya, per a l’homologació dels plans que pugui contenir, d’acord amb el que 
estableixen la legislació en matèria de protecció civil.  

Per tot el que s'ha exposat la sota signant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró 
adopti la resolució següent: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Protocol d’actuació municipal per risc de vent, d’acord amb el 

text literal adjunt, i la modificació del Protocol per baixes temperatures (PBT) i del Pla 
d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS) per formalitzar-
hi una fase de pre-alerta, en els termes que figuren en la part expositiva de la present 
resolució. 
 
Segon.- Sotmetre el text aprovat inicialment del Protocol d’actuació municipal per risc de 
vent i de la modificació del Protocol per baixes temperatures (PBT) i del Pla d’actuació per 
prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS), a informació pública per un 
període de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació d’aquest anunci 
en el Butlletí oficial de la província de Barcelona, als efectes que les persones interessades 
puguin consultar-lo i, si s’escau,  formular al·legacions i/o suggeriments.  
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En cas de no haver-hi cap al·legació i/ o suggeriment durant aquest termini, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu.  
 
Tercer.- Donar trasllat dels documents aprovats a la Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya per a la seva homologació.” 
 
 
 
 

El regidor Carles Porta Torres, regidor del grup municipall d’ERC-MES, no està connectat a 

la sessió. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 

 
 
 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 
 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna la paraula al Sr. Francesc Teixidó i Pont, 

portaveu del grup municipal d’ERC-MES. 

 

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

Proposta de Resolució relativa a l’elaboració, indicació i difusió de rutes als espais forestals, 

l’ha de presenter el regidor Carles Porta Torres, que en aquests moments no està conectat a 

la sessió per problemas tècnics. 

 

El Sr. Alcalde indica que si no hi ha inconvenient hi hauria un canvi a l‘ordre del dia, i es 

passaria a tractar la següent proposta de resolució —punt 23— i després a continuació es 

tornaria a tractar el punt 22.  
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23 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

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

BANC MUNICIPAL DE PATROCINIS. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 
“Atès que Mataró és una ciutat rica en professionals, agents, centres de creació i producció 
d’arts escèniques, música i arts visuals de caràcter professional i amateur, llibreries i entitats 
del teixit cultural i clubs i entitats esportives i en projectes de ciutat d’ambdós àmbits, motius 
pels quals és molt important promocionar els sectors cultural i esportiu de la nostra ciutat, 
com a espais indispensables de cohesió social. 
 
Atès que Mataró té una limitació pressupostària en subvencions i ajudes i cal cercar 
solucions per poder disposar de més recursos que permetin la promoció que aquests sectors 
requereixen 
 
Atès que l’Ajuntament pot tenir un accés directe al món empresarial de la nostra ciutat que 
permetria treballar de manera més àgil i efectiva un suport palès tant als sectors cultural com 
esportiu, entre ells, molts actes de Les Santes 
 
Atès que, d’acord amb les dades que apareixen a l’Observatori de ciutat, el nombre de total 
d'empreses en alta a la Seguretat Social a Mataró al tercer trimestre de 2019 va ser de 3.728 
i, més enllà de quin sigui l’escenari després de la COVID-19, la realitat és que tenim un alt 
número d’empreses susceptibles d’unir-se en l’objectiu comú de col·laborar amb projectes 
culturals o esportius de la nostra ciutat, endegant així una col·laboració publico-privada que 
revertiria, a través de diferents projectes, en les persones 
 
Atès que aquesta proposta podria ser susceptible de presentar-se a la Taula de la 
Reconstrucció, organisme en funcionament a Mataró amb l’objectiu de pal·liar les 
conseqüències econòmico-socials de la pandèmia, però en el benentès que aquest Banc 
Municipal de Patrocinis ha de tenir vocació de continuïtat més enllà de la pandèmia i les 
seves conseqüències 
 
D’acord amb tot l’exposat, el Grup Municipal de Junts per Mataró sol·licitem al ple que 
prengui els següents: 
  
ACORDS 
 

1. Que l’Ajuntament constitueixi el Banc Municipal de Patrocinis (associació o club de 
mecenes de petites, mitjanes i grans empreses de Mataró) amb l’objectiu d’ajudar 
econòmicament al desenvolupament de projectes concrets dels àmbits culturals i 
esportius de la nostra ciutat. 

2. Que l’Ajuntament constitueixi una comissió integrada pels grups municipals, personal 
tècnic municipal i representació del món empresarial de la ciutat, del sector cultural i 
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del sector esportiu per decidir, anualment, els projectes als quals es destinarà la 
recaptació del Banc Municipal de Patrocinis. 

3. Que el principal objectiu del Banc Municipal de Patrocinis sigui sensibilitzar les més 
de 3.000 empreses amb seu Mataró per tal que realitzin aportacions periòdiques que, 
al cap de l’any, siguin suficients per poder dur a terme els projectes que es presentin i 
siguin aprovats. 

4. Que l’Ajuntament faci, amb caràcter anual, un acte de reconeixement a totes les 
empreses que formin part del Banc Municipal de Patrocinis i, així mateix, que els 
seus noms figurin en els programes o en els diferents elements comunicatius de les 
activitats patrocinades. Així mateix, una representació de les empreses 
col·laboradores tindrà accés gratuït a aquells projectes o activitats en les quals 
col·laborin.” 

 

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

seu suport a la proposta.  

Esta nos parece una propuesta interesantísima. Las administraciones públicas ya en el 

pasado han necesitado (necesitan y necesitarán), para realizar sus proyectos, patrocinio o 

dinero privado, y después de la pandemia todavía va a ser más necesario, porque las 

administraciones van a disponer de muy poco dinero y van a tener que aprender a colaborar 

con el sector privado para llevar a cabo proyectos que cada vez van a ser más importantes, 

o de un montante más importante, para las ciudades.  

Creo que Mataró, si no quiere perder el carro del resto de ciudades importantes tanto de 

Cataluña como de España, debe potenciar la colaboración con el sector privado.  

 

 

 

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

seu vot també serà favorable. 

Aquest és un debat que no és aliè a la situació general, però que tenim a Mataró de fa molts 

anys, i és la idea de generar nous ingressos vinculats a algunes activitats . S’ha parlat molt 

d’obtenir patrocinis per a alguns actes de Les Santes. També pensem que alguns projectes 

esportius, si n’hi hagués, com ara, per exemple, poder situar el bàsquet femení en una 

divisió màxima, seria interessant que poguessin ser patrocinats. 

Ens sembla que la idea és extraordinària: treballar per obtenir patrocinis per a determinats 

projectes. Però penso que, primer, hem de tenir definits quins són els projectes susceptibles 

de ser patrocinats i, després, cal anar a buscar les empreses que hi puguin invertir i veure 
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quins avantatges obtenen no només pel fet de col·laborar en els actes de la ciutat, sinó 

també des d’un punt de vista comercial i d’impacte. 

Nosaltres donarem suport a la proposta perquè ens sembla molt interessant, però falta que 

hi puguem treballar conjuntament i de forma més professional, i això no vol dir que 

renunciem als patrocinis de fora de Mataró, ni molt menys. Cal obtenir més ingressos, més 

enllà dels que es reben per la via de la pujada d’impostos.  

 

 

 
El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, considera que es tracta d’una bona proposta i coincideix en la 

importància de donar suport als projectes d’àmbit cultural i esportiu. No obstant això, ni és 

un bon moment ni les formes en les quals es presenta la proposta són les més adients, tal 

com apuntava ara el regidor Teixidó.  

No és un bon moment perquè vostè és coneixedor de la situació actual de les empreses de 

la nostra ciutat. Sí que és veritat que hi ha donades d’alta 3.700 empreses, però la majoria 

són pimes que ara no passen per un bon moment. És per això que hem constituït una Taula 

per a la Reconstrucció econòmica i social, per donar-los suport, ajuda i subvencions i tot allò 

que estigui al nostre abast, i ara no és el moment de demanar-los un esforç extraordinari ni 

que tinguin capacitat d’esponsorització o de col·laboració. 

És en aquest sentit que hi votarem en contra, malgrat que ja li dic que aquest Govern té 

interès a facilitar la promoció, el patrocini i el mecenatge de les activitats culturals i 

esportives de la ciutat. És per aquest motiu que tenim al nostre pla de mandat el projecte de 

l’Oficina de Noves Oportunitats, en el qual podrem incloure el patrocini i mecenatge, tal com 

passa en altres ciutats grans, com ara Madrid o Sevilla, que ho regulen a través 

d’ordenances, a fi de mantenir la màxima transparència, i on tenen relacions amb projectes 

ja presentats de diferents sectors. Aquesta proposta es queda curta en aquest sentit. 

Recordo també que hem intentat en altres ocasions buscar patrocinis, però ho hem de fer de 

manera coordinada i dins d’un marc normatiu. Per exemple, en el cas de la Festa al Cel, 

després d’unes quantes setmanes no vam aconseguir ni un euro per poder patrocinar 

aquest acte que ens situava en el mapa. I és per això que no podíem assumir a nivell 

d’Administració aquesta despesa tan gran amb un retorn que era mínim.  

Per tots aquests motius, ara no podem donar suport a la proposta presentada. El banc de 

patrocinis és una idea original del seu grup que ha estat presentada en altres ajuntaments. 
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En el cas del de Sant Cugat, la proposta va ser retirada amb l’acceptació de tots els 

arguments que li estic posant sobre la taula. Val a dir també que a Sant Cugat hi ha tres 

empreses (del sector farmacèutic, bancari i alimentari) amb uns dels índexs de facturació 

més elevats de tot Catalunya, que realitzen accions de patrocini anual en l’àmbit local però 

també internacional. I en qualsevol cas, aquestes operacions no es duen a terme a través de 

cap banc municipal. 

Per tant, es tracta d’una bona proposta, però en aquests moments els nos tres esforços són 

més per ajudar les pimes que no pas per demanar-los diners.  

 

 

Al senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, li sorprèn 

que el Sr. Vadell li reconegui que la proposta és bona i que, alhora, la consideri poc 

ambiciosa. Jo crec que és a l’inrevés, perquè la idea és molt ambiciosa. El que estic veient 

és que vostè, com a representant de la ciutat, sí que és poc ambiciós, perquè aquesta 

proposta, més enllà de tot el que es pugui llimar —empreses que vinguin de fora de la ciutat 

o locals, tant si és en forma de bossa que aglutini totes les aportacions que després hauran 

de revertir en els projectes que s’aprovin com facilitant la intervenció d’aquestes empreses 

un cop aprovats els projectes, etc.—, és una tasca que ha de desenvolupar el Servei de 

Promoció Econòmica. El disseny d’aquesta nova relació publicoprivada entre la ciutat i les 

empreses, imprescindible per tirar endavant en els temps que venen, s’ha de començar a 

treballar, i que vostè em digui que ara no es pot em sembla molt poc ambiciós per part seva.  

Respecte al que ha comentat sobre la Festa al Cel, si realment no es va recaptar ni un euro, 

em sap greu per les persones que van estar elaborant aquell dossier de patrocini. Jo tenia 

entès que se n’havien recaptat uns 70.000. 

Finalment, pel que fa a les empreses, tant si són grans com si són petites, totes han de 

destinar una mica del seu pressupost a publicitat, i aquest esforç l’han de fer.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

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

Ciutadans (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: Cap.    

 

 

El Sr. Alcade comprova que el regidor Carles Porta Torres s’ha incorporat a la sessió, per la 

qual cosa a continuació es passa a tractar el punt 22 de l’ ordre del dia. 

   

El regidor Carles Porta Torres, regidor del grup municipall d’ERC-MES, demana disculpes 

perquè ha tingut problems tècnics per conectar-se i agraeix el haver acceptat el canvi 

d’ordre en el debat del punt 22 que passa a presentar a continuació. 

 

 

22 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

L’ELABORACIÓ, INDICACIÓ I DIFUSIÓ DE RUTES ALS ESPAIS 

FORESTALS. 

 

El senyor Carles Porta Torres, regidor del grup municipall d’ERC-MES, presenta la proposta 

de resolució següent: 

 

“Mataró disposa d'una extensió d’espais forestals d’aproximadament 458 hectàrees, que es 
poden dividir en tres parts: Una gran part, inclosa i protegida al Parc del Montnegre Corredor, 
i a les altres dues a les zones periurbanes del turó de Cerdanyola i del turó d’Onofre Arnau. 
Com també, a Mataró hi ha una zona agrària d’unes 750 hectàrees compresa principalment 
a l’eix Cinc Sènies - Veïnat de Mata - Valldeix.  
 
A aquestes parts de Mataró hi tenim un gran patrimoni natural i històric com poden ser les 
ermites de Sant Miquel de Mata i Sant Martí de Mata. Turons, com els ja esmentats i el d’en 
Cabanyes, d’en Dori, d’en Tuny, de Can Bruguera, d’en Tarau. O fonts com les de la 
Moreneta, d’en Homs, dels Tres Raig o el Sot de la Salamandra.  
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Degut a la pandèmia de la COVID19 i a les mesures que s’han pres per tal de controlar-la, 
com per exemple el confinament perimetral del municipi, han canviat els hàbits dels 
mataronins i mataronines. Ens resulten cada vegada més habituals masificacions de 
persones i vehicles, especialment els caps de setmana, en diversos punts concrets de la 
ciutat com són el Parc Forestal, Can Bruguera o el Passeig Marítim.  
 
L’Ajuntament de Mataró té a disposició una sèrie de catàlegs de rutes urbanes per a fer a 
peu, inclosos dins el programa Fem Salut, indicant el recorregut, la dificultat i la durada 
aproximada d’aquesta.  
 
En aquest sentit, considerem que es pot estendre aquest model de guies de rutes per 
connectar la ciutat amb les àrees periurbanes i assolir una sèrie d’objectius: Evitar l’ús del 
cotxe per accedir al bosc, diversificar la mobilitat de les persones per tal de fer-la més 
equilibrada, promoure hàbits saludables i el respecte i cura del medi ambient.  
 
Ens cal però, que aquests camins siguin accessibles i coneguts per la ciutadania. Per tant, la 
indicació i difusió de les rutes ha de ser una pota fonamental en el procés d’establiment 
d’aquestes rutes. Com també s’ha de vetllar perquè sigui una activitat respectuosa amb 
l’entorn i sigui sostenible.  
 
Aquesta és una tasca que podem realitzar conjuntament amb les entitats coneixedores del 
nostre territori com son: La Unió Excursionista de Catalunya a Mataró, l’Agrupació Científico 
Excursionista de Mataró, l’Agrupació de Defensa Forestal Serra de Marina, la Secció de 
Ciències Naturals del Museu de Mataró, l’Associació de propietaris forestals del Montnegre - 
Corredor, etc. 
Pels motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres 
proposem l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Elaborar una guia amb diverses rutes per realitzar a peu a les àrees forestals. 

 
Segon. Indicar, amb la senyalització que es consideri oportuna, les rutes establertes i 

elements del patrimoni natural i històric, com fonts, turons i punts d’interès.  
 
Tercer. Treballar conjuntament amb les entitats de natura i excursionisme de la ciutat per 

realitzar la difusió de les rutes i els valors de la sostenibilitat, cura i respecte al medi 
ambient.” 

 

 

 

 

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

la proposta. Amb el tancament perimetral dels caps de setmana arran de la covid, s’han 

posat al descobert les zones forestals municipals, que la gent ha estat visitant (Turó de Mata, 

Can Bruguera, etc.). El problema és que la ciutat fa 40 anys que té els mateixos accessos a 

tots aquests llocs i no els ha canviat. I com que som una ciutat de mar, estem una mica 

d’esquena a la muntanya i no acabem de gaudir de tota la natura que tenim al voltant.  
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Els accessos a les Cinc Sènies no funcionen, els que porten al Parc Forestal han quedat 

obsolets i els accessos a Valldeix o al Torrent de les Piques, per exemple, estan força 

abandonats.  Per això és una gran proposta donar a conèixer el terme municipal de Mataró a 

tots els ciutadans.  

Alhora, s’ha d’encetar el debat de l’Anella Verda, que és un projecte que cal recuperar. Hi ha 

zones una mica abandonades, com ara el Camí dels Contrabandistes o el Torrent de les 

Piques, els accessos de les quals caldria potenciar. 

Finalment, hi ha un altre tema important que és la gestió forestal. Amb l’arribada de la plaga 

del Tomicus, s’han hagut de retirar tots els pins morts, perquè constituïen un perill per als 

incendis, i això ha provocat que els camins d’accés que hi havia hagin quedat destrossats 

per la maquinària pesant que ha calgut fer servir per retirar-los. Penso que això és un error i 

s’haurien de preservar aquells camins que s’han usat habitualment en el temps. 

Per tant, nosaltres hi votarem a favor i felicitats per la proposta.  

 

 

 

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

seu vot favorable a la proposta.  

A nosotros también nos ha gustado mucho. La falta de estas rutas ha quedado totalmente 

clara durante esta pandemia. Cuando salíamos a pasear todos pensábamos en los mismos 

lugares, pero Mataró tiene muchísimas más rutas que están por explotar y para muchos esto 

ha representado redescubrir la ciudad. 

Por otro lado, la propuesta va a ayudar a fomentar el turismo en general, y también de 

calidad, dados los datos raquíticos que tenemos en relación con el turismo en la ciudad. 

Vamos a usarlo también como una forma de intentar atraer turistas. 

Nos parece una gran idea y, por lo tanto, vamos a apoyarla. 

 

 

 

El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, Espai Agrari i Forestal,  

anuncia el seu vot favorable a la proposta.  

Poner en valor las aéreas periurbanas de nuestra ciudad es una de las prioridades de este 

Gobierno, consensuándolo con los diferentes grupos municipales, como hicimos 

recientemente con la declaración institucional sobre el espacio agrario. 



 97 

La regiduría de Verd Urbà Espai Agrari i Forestal y Promoció Turística, conjuntamente con 

las entidades del territorio, trabajamos poniendo en valor las rutas forestales como 

patrimonio de nuestra ciudad. Deseamos poder compartir pronto este patrimonio natural que 

tenemos en nuestra comarca, porque es un tesoro a conservar, que invitamos a visitar con el 

máximo respeto a la gran biodiversidad de fauna y flora. 

Me gustaría agradecer la tarea que llevan a cabo entidades como Maimakansu, Agrupe, 

ADF Serra de Marina y, sobre todo, el trabajo de campo de la Diputación de Barcelona.  

Por todo ello, votaremos a favor. Es algo que ya estamos trabajando y lo tenemos en 

marcha. En el 2021 podremos acabar de ejecutar la parte que nos falta por hacer de este 

proyecto. 

 

 

 

El senyor Carles Porta Torres, regidor del grup municipall d’ERC-MES, agraeix l’acollida de 

la proposta. Vull donar les gràcies a l’Alfons, amb qui ja ho havíem comentat algunes 

vegades a les xarxes, i també a la Cristina per les seves bones paraules.  

Estic totalment d’acord amb el que s’ha dit respecte del Tomicus  perquè ha malmès els 

nostres boscos, però també cal posar el focus en la prevenció, detecció i recollida dels 

abocaments dels residus i en les altres actituds incíviques que es produeixen al nostre medi 

ambient.  

Esperem que la proposta vegi la llum com més aviat millor i que ens puguem trobar gaudint 

del nostre patrimoni natural i històric. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

24 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER 

AMPLIAR EL PLA DE RESCAT SOCIAL I ECONÒMIC PER A LES 
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FAMÍLIES, AUTÒNOMS I EMPRESES I SECTORS ASSOCIATIUS, 

CULTURALS I ESPORTIUS DEL MUNICIPI DAVANT LA CRISI 

PROVOCADA PEL SEGON REBROT DE LA PANDÈMIA COVID-19. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

 

“Desde inicios del año 2020, la situación provocada por la pandemia del COVID-19 está 
teniendo graves efectos sanitarios, sociales y económicos con un impacto muy fuerte en 
nuestro municipio. 
 
La situación en España arroja datos comparativos con otros países de la zona euro 
especialmente preocupantes, tanto en términos sanitarios como en términos 
macroeconómicos, lo que indica que las medidas adoptadas deben intensificarse en todos 
los ámbitos y en todas las administraciones. 
 
Desde la administración local también hay que llevar a cabo todas las acciones que sean 
necesarias para atender las necesidades de las familias y los sectores productivos, 
deportivos, culturales y asociativos del municipio. Las medidas no pueden aplicarse de forma 
parcial o propagandística y, debemos concienciarnos que la situación ante el segundo 
rebrote, revierte de una gravedad, sumada a los nefastos efectos provocados por el primer 
rebrote, que exige poner todos los recursos al alcance de la administración, priorizando el 
rescate social y económico, frente a cualquier otro gasto no prioritario en estos momentos. 
 
Probablemente, la situación actual, sea la más delicada que enfrenta nuestro municipio en 
muchas décadas y, no actuar, actuar tarde o actuar de forma errónea puede tener como 
efecto la desaparición de muchas empresas y negocios de nuestra ciudad y la ruina 
económica para muchas familias. Es urgente y necesario seguir reforzando las ayudas 
directas y la atención social y, elaborar un plan para exonerar del pago de tasas, impuestos y 
tributos municipales a aquellos que no tiene ingresos o no pueden hacer frente a ellos. 
 
Debemos lanzar un mensaje claro a la ciudadanía que desde nuestro Ayuntamiento se actúa 
y se está al lado de la ciudadanía y, hacerlo de forma unánime, transversal e impulsando 
también la reclamación de más recursos a todas las administraciones supramunicipales, 
contando también con los recursos que están pendientes de aplicación, tales como la 
utilización de los remanentes y superávits municipales acumulados durante los últimos años, 
así como la devolución al municipio de la deuda que tiene la Generalitat de Cataluña, y que 
pertenecen al conjunto de la ciudadanía de Mataró. 
 
Por todo ello, el grupo municipal de Ciutadans (Cs) en el Ayuntamiento de Mataró propone al 
Pleno alcanzar los siguientes acuerdos: 

 
Primero. - Seguir ampliando el rescate social y económico para las familias, empresas, 

entidades, sectores culturales y deportivos de Mataró ante el segundo rebrote del Covid19, 
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con el objeto de dar apoyo a los afectados por esta situación en nuestro municipio y que 
incluya, al menos, las siguientes líneas de actuación: 

 

- Seguir liberando a aquellos sectores económicos y productivos que han visto 
restringida su actividad de forma total o parcial del pago de todos aquellas tasas, 
tributos e impuestos municipales al menos, durante el primer semestre de 2021, 
aplicando para ello las bonificaciones, exenciones o devoluciones necesarias. 
 

- Bonificar el pago del IBI a aquellas familias que hayan visto disminuidos sus ingresos 
de forma significativa y en coordinación con los servicios sociales. 
 

- Crear una partida presupuestaria de ayudas a fondo perdido dirigidas a aquellas 
empresas y familias que han visto afectada su situación económica en el segundo 
rebrote y, una partida presupuestaria especial de ayudas a aquellos sectores 
económicos que están en situación de quiebra o planteando el cierre por no poder 
hacer frente a los pagos derivados de su actividad y que se han visto perjudicados 
des del inicio de la pandemia.  
 

- Impulsar líneas de ayuda extraordinarias para el soporte de la actividad cultural, 
deportiva y asociativa de nuestro municipio. 

 

- Seguir trabajando en el plan de priorización del gasto público que entre sus objetivos 
tenga el eliminar o reducir drásticamente todas aquellas partidas de gasto superfluo, 
subvenciones o contrataciones que no atienden a políticas públicas básicas, con el 
objetivo de liberar recursos para destinarlo a cubrir las necesidades de los sectores 
afectados y, teniendo en cuenta que no se pueden mantener las mismas partidas de 
gasto en la situación actual que en los momentos previos a la pandemia.  
 

- Volver a analizar el estado de proyectos municipales que se vayan a sufragar con 
recursos propios y cancelar o posponer aquellos que no sean urgentes, con el fin de 
poder liberar también esos recursos para atender la emergencia actual. 
 

- Acudir a los mercados financieros y solicitar créditos para disponer de más recursos 
para hacer frente a la situación actual para que no sea necesario un aumento de 
impuestos a la ciudadanía. 
 

Segundo. - En lo relativo a la planificación de recursos necesarios, atender de forma 

diligente las necesidades derivadas de la pandemia, elevándolo a otras administraciones 
para solicitar fondos económicos que permitan complementar las Inversiones que se realicen 
en Mataró. 
 
Tercero. - Incluir estas demandas en la elaboración del Presupuesto de Mataró para el año 

2021, así como en los planes de choque elaborados o que se puedan elaborar para hacer 
frente a la crisis social y económica derivada de la pandemia del COVID-19. 
 
Cuarto. - Dirigirse a la Generalitat de Cataluña para la devolución de la deuda que mantiene 
con nuestro municipio, en su totalidad, (2.056.048,64 € a fecha de abril 2020) para poder 
hacer frente con mayores recursos a la crisis social y económica derivada de la pandemia 
del COVID-19.” 
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, constata 

que no s’han presentat esmenes per part del Govern a la proposta de la Sra. Sancho i creu 

que no tirarà endavant perquè s’hi al·legarà un problema de forma.  

Nosaltres, com a grup municipal, sempre estarem a favor d’atorgar ajudes als sectors més 

afectats per la crisi o de fer previsions de cara al pressupost de l’any vinent. Una altra cosa 

és que ja veurem com el Govern decideix canalitzar aquesta mena d’iniciatives, si a través 

de la Taula de Reconstrucció que tenim en marxa o a través d’aquest ple, a fi d’obtenir-ne el 

millor resultat. 

Nosaltres hi donarem suport, però pensem que aquest debat l’haurien d’haver tingut 

prèviament el Govern i el grup de Ciutadans. 

  

 

 

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

vot favorable a la proposta. 

La proposta de Ciutadans és un conjunt de moltes coses, algunes de les quals són bastant 

òbvies, de les altres el Govern dirà que ja s’estan tirant endavant i n’hi ha alguna que no es 

pot fer, com ara la petició que l’Ajuntament s’endeuti, perquè no és legalment possible. Però 

sí que ho és la utilització dels romanents íntegrament per ajudar socialment i econòmicament 

a qui ho necessiti a Mataró, o la revisió de dalt a baix de totes les inversions, de tot el 

pressupost, buscant aquells aspectes que puguin donar més eficiència i més recursos. 

D’altra banda, pensem que la modificació del pressupost s’hauria d’haver revisat i aplicat fa 

anys per poder fer front més decididament al que ens està passant. 

Nosaltres votarem a favor de la proposta, malgrat que quan es parla dels deutes de les 

administracions només s’assenyala la Generalitat, i ara mateix, per exemple, està pendent 

que el Govern espanyol resolgui quines són les ajudes, tot i que està pactat amb els grups 

parlamentaris al Congrés, per als ajuntaments, per no parlar de les deficiències històriques 

pel que fa a percentatges d’execució dels pressupostos de l’estat espanyol respecte a totes 

les comunitats autònomes i, en especial, a Catalunya. 

No obstant això, ens sembla una proposta interessant per discutir, per plantejar ajudes més 

directes a qui ho necessiti, i nosaltres hi donarem suport. 
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El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, trasllada a la Sra. 

Sancho el seu agraïment perquè durant tot el procés de la pandèmia s’ha pogut i se segueix 

treballant de forma consensuada en el marc de la Taula de Reconstrucció social i 

econòmica. Crec que hem establert un mecanisme de treball on tots fem propostes i arribem 

a consensus, amb els agents socials també, per definir quines han de ser les actuacions a 

tirar endavant. 

Malauradament, però, aquesta proposta no la podrem votar a favor. Primer, perquè pretén 

ser gairebé un pla sense acabar de concretar moltes de les actuacions i, sobretot, perquè la 

gran majoria de coses que es plantegen ja les estem duent a terme, mesures que vam 

acordar entre tots. Des del 15 de maig que vam constituir aquesta Taula, hem anat treballant 

pràcticament tots els punts que s’esmenten en aquesta proposta.  

Si parlem del tema dels tributs, fa uns moments el Sr. Jerez ens explicava com en aquest 

segon tram hem fet la condonació d’impostos com la taxa de terrasses o de brossa comercial 

a partir del 16 d’octubre i fins a finals d’any, mesura que continuarà vigent durant el primer 

trimestre del 2021. 

Si parlem del punt en què fa menció a ampliar i millorar les ajudes a les famílies, cal recordar 

que al ple on vam aprovar inicialment les ordenances fiscals, aquesta proposta està 

incorporada: hem passat d’una partida pressupostària de 250.000 € a 500.000 €, destinats a 

pensionistes, jubilats, famílies nombroses, famílies monoparentals i, a més, vam incloure un 

nou col·lectiu, que són les persones afectades per un ERTO, amb el suport del seu grup. 

I en relació amb les ajudes a fons perdut, totes aquelles que hem anat consensuant, les hem 

anat aplicant: vam fer l’avançament dels ERTO a les persones que encara no l’havien cobrat, 

hem fet la línia d’ajudes al pagament d’interessos, la línia d’ajudes a la transformació digital, 

el projecte “Aixequem persianes”, etc. 

La seva proposta també fa referència als sectors esportiu i cultural, on també hem posat en 

marxa línies concretes. Per exemple, en l’àmbit de l’esport, dues mesures que van sortir 

gràcies als acords de la Taula: l’exempció del pagament del preu públic per l’ús 

d’instal·lacions esportives o la subvenció a entitats perquè puguin cobrir les quotes i 

despeses d’aquelles famílies que no poden pagar les activitats, per assegurar que puguin 

realitzar-les. 
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En relació amb el fet de destinar imports i reorientar els recursos d’aquest Ajuntament 

donada la situació, no hem d’oblidar que ja vam destinar 3,5 milions d’euros entre despesa 

corrent i inversió en el marc de la Taula. Hem fet dues modificacions, una d’elles avui mateix, 

del pressupost, precisament per orientar els recursos cap a allò que és més necessari. I, a 

més, estem fent un exercici conjunt en el marc de la Comissió per al Pla de Racionalització 

per optimitzar ingressos a fi de reduir els costos per racionalitzar despeses i prendre 

mesures de caràcter estructural a llarg termini per assegurar la continuïtat de la cartera de 

serveis de l’Ajuntament. 

Sí que hi ha algun element que planteja la PdR, com apuntava el Sr. Teixidó, que legalment 

no està permès, com ara que ens endeutem per fer front a la despesa corrent. Només ens 

podem endeutar per tirar endavant inversions.  

I en el bloc que proposa sol·licitar i complementar aquestes inversions amb altres 

administracions, això és el que ja estem fent. De fet, al Pla d’Inversions ja hi ha 6 milions de 

subvencions atorgades i una previsió de 9 milions d’euros de subvencions a sol·licitar sense 

tenir en compte els plans de recuperació europeus. 

Per tot plegat, no podrem donar suport a la proposta. 

 

 

 

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

que la proposta parla de totes les mesures que caldria implantar durant aquest segon brot de 

la pandèmia, i no pas del primer, ni d’allò que ja s’ha fet. 

Su respuesta me ha recordado a lo que dijo el líder de su partido, Pablo Iglesias, cuando le 

preguntaron hace meses sobre la propuesta de Ciudadanos de bajar el IVA de las 

mascarillas al 4%. Tanto el Partido Socialista como Podemos votaron en contra diciendo que 

eso no se podía hacer, para añadir posteriormente que lo que ellos querían en realidad era 

bajarlo más. Usted me dice que no a mi propuesta, porque resulta que quieren hacer más. 

Por otro lado, en la ejecutiva del Consejo Económico y Social ustedes están aprobando 

medidas económicas. Entonces, ¿ese foro, donde no estamos representados el resto de 

grupos municipales, tiene más legitimidad para tomar acuerdos económicos que el pleno? 

Porque nos están denegando nuestras medidas con el pretexto de que tienen que 

presentarse en la Mesa de Reconstrucción. Seamos serios.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 12, corresponent als membres del grup municipal d’ERC-MES (8), 

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (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: Cap.    

 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

25  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA INFORMACIÓ A LA 

CIUTADANIA DE TOTES LES AJUDES EXISTENTS I DISPONIBLES. 

 
La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, 

presenta el prec següent: 

 
“Segons dades de l'Institut  Nacional d’Estadística, Mataró és la tercera ciutat amb renda 
més baixa per habitant de Catalunya. 
 
Cal afegir a aquesta limitació de renda els preus de l’habitatge de compra, l’escassetat de 
lloguer públic, la manca de residències públiques per a gent gran, atur juvenil, manca de 
residències de dia per a persones amb discapacitats funcionals, bretxa digital…..  
  
Aquesta realitat ens ha d’esperonar en primer lloc a trobar  maneres de crear ocupació i 
riquesa, evidentment que l’objectiu és feina per tothom amb un salari digne, però mentre la 
realitat s’entossudeixi a ser diferent, mentre la renda sigui baixa i ni tan sols treballant es 
pugui assumir el cost de dificultats afegides, cal utilitzar les ajudes que les diferents 
administracions de l’estat posen a disposició dels ciutadans. 
 
És ben segur que molta gent podria accedir a ajudes i subvencions però ni sap que 
existeixen. 
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Quanta gent sap de l’existència d’ajuts per a arreglar l’entrada de casa seva, o de què hi ha 
unes beques PUA, o beques d’ajut a persones amb necessites educatives especials???…i 
així un llarg etcètera. 
 
El nostre dia a dia és prou complexe per a dedicar molta estona a esbrinar quines ajudes hi 
ha i com es tramiten i possiblement, en molts casos farien més còmoda la vida de les 
persones amb més dificultats. 
 
Per a millorar el coneixement de les ajudes existents i fer més autònoma la ciutadania per a 
sol·licitar-les, el Grup Municipal d’ERC-MES fem el següent prec: 
 

1. Demanem que des de l’Ajuntament de Mataró es faci arribar a totes les famílies de la 
ciutat informació  on hi constin totes les ajudes disponibles de les diferents  

2. administracions de l’Estat, amb els llocs i dates per a ser demanades. 
 

A fi d’arribar tothom es tindran en compte totes les eines comunicatives disponibles 
(paper, telèfon, correu, ràdio...)i pel que fa a la periodicitat, caldrà estudiar la vigència 
i repetir la campanya de manera periòdica i sistemàtica. 
Paral·lelament es publicarà a la pàgina web de l’ajuntament. 
 

Totes les mesures per empoderar la població, donar-los informació i acostar-los 
l’administració són poques. 
 
 
 
 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

respon que certament a la nostra ciutat com a tantes altres de Catalunya hi ha persones 

amb dificultats, dificultats de tota mena que, a més, la situació de pandèmia i crisi sanitària 

que ens ha tocat viure ha agreujat creant noves situacions de vulnerabilitat.  

També és cert que, tot i que l’Ajuntament i les diferents entitats de la ciutat fan difusió de les 

diferents subvencions i ajuts, possiblement hi ha població desconeixedora d’aquestes.  

Com de ben segur ja sap, des de fa anys tenim en marxa una Taula d’accessibilitat, on 

participen un gran nombre d’entitats de la ciutat i que tenen i tenim un contacte molt directe 

amb les persones. 

Tots els esforços són pocs per aconseguir que aquelles que més ho necessiten disposin de 

la informació adequada i les eines per sol·licitar els possibles ajuts, això sí, posant a la 

persona com a centre de la intervenció i empoderant-la perquè sigui ella mateixa qui decideix 

sobre les seves necessitats i la seva pròpia vida. 

Per tal que la ciutadania conegui els diferents ajuts i subvencions que ofereix l’Ajuntament de 

Mataró, els difonem a través dels canals que es creuen més adients (web institucional, 
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xarxes socials, anuncis als mitjans de comunicació...). L’objectiu és informar el ciutadà i per 

això sempre se cerca la millor manera d’arribar-hi.  

Tot i això, li accepto el prec i des del Servei de Comunicació, coordinadament amb el Servei 

de Benestar Social i la Taula d’accessibilitat, estudiarem noves eines o maneres d’informar a 

la ciutadania perquè així tothom tingui les mateixes oportunitats.  

Estic segura que entre totes i tots podrem aconseguir que totes les persones que necessitin 

informació els hi sigui accessible i l’emplaço a seguir treballant plegades en aquest sentit. 

 

 
 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, 

agraeix la disponibilitat de la Sra. Seijó.  

Evidentment accepto seguir parlant d’aquest tema, però m’agradaria deixar molt clar que és 

important utilitzar totes les eines. El tema del paper és un tema que costa d’entomar, pel 

reciclatge, etc., però mentre hi hagi la bretxa digital que tenim a la ciutat i que s’ha posat de 

manifest durant el confinament, ho haurem de dur a terme, per exemple, a través d’altres 

enviaments que s’estan fent, com el rebut de l’aigua, col·locant-hi a dins informació sobre les 

beques i ajudes, o fent servir les revistes municipals (un parell de pàgines al mes), o utilitzant 

la ràdio. Fins i tot podem mirar si es pot utilitzar el WhatsApp, els SMS... Mirem de no oblidar 

cap via per no deixar ningú fora, mentre no aconseguim la ciutat que volem, que és una 

ciutat on tothom tingui una connexió digital. 

 
 
 

 

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A 

L’ADEQUACIÓ DE L’ACCESSIBILITAT DE L’ESPAI ARQUEOLÒGIC 

TORRE LLAUDER. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta la 

pregunta següent: 
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“A través de los fondos FEDER, Mataró consiguió una financiación para la accesibilidad de 
las personas con movilidad reducida al espacio arqueológico Torre Llauder. La acción fue 
presupuestada en 314.027,60 € 
 
Según la información de la que disponemos, los fondos europeos se harían cargo del 40%, 
con un total de 123.495,96 € y del 60% restante, que corría a cargo del ayuntamiento, se 
confiaba por parte de este gobierno en que la diputación de Barcelona pudiese hacerse 
cargo del 25% de ese porcentaje. 
 
A pesar de que la instalación se encuentra en estos momentos cerrada, por motivos 
conocidos, este grupo municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes  
preguntas: 
 
- ¿En qué estado se encuentra el proyecto? 
- ¿Se consiguió la financiación pretendida de la Diputación? 
- ¿Tenía este proyecto fecha de inicio-finalización? si es así ¿de qué período?  
- ¿Cuándo se tiene previsto reanudar las visitas al espacio, si no guiadas, al menos 
individuales?” 
 

 

 

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

Comerç, passa a respondre les preguntes formulades. 

En resposta a la primera pregunta, li recordaré quin és l’origen del projecte. El projecte 

d’adequació de l’accessibilitat a l’espai arqueològic de Torre Llauder és un dels projectes 

singulars de caire supralocal. S’anomena “L’herència del Maresme. Rutes turístiques pel 

patrimoni cultural de la comarca” i està sol·licitat pel Consell Comarcal del Maresme, l’ens 

que coordina i gestiona el projecte.  

La Direcció General d’Administració Local de la Generalitat és l’ens gestor dels FEDER. Per 

resolució definitiva del 4 de juny del 2019, va seleccionar aquesta operació sol·licitada pel 

Consell Comarcal i cofinançada per FEDER i també per 27 municipis del Maresme. Estem 

parlant d’un projecte per un import total de 3.121.008,72 €. Vuit d’aquests municipis 

participen en projectes singulars del seu territori, i un n’és el de Torre Llauder. En el cas 

concret de Mataró, el projecte aprovat és d’uns 314.027 € i aquest import inclou els 179.325 

€ destinats a l’accessibilitat al recinte. 

A partir d’aquest marc general, l’evolució del projecte ha estat la següent:  

El Consell Comarcal és l’únic beneficiari i responsable econòmic davant la Direcció General 

d’Administració Local de la Generalitat de tot el global del projecte, però va iniciar la 
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signatura amb els ajuntaments implicats amb un total de 27 ajuntaments. Malgrat aquests 

primers compromisos adquirits d’adhesió formal al projecte, sis ajuntaments van manifestar 

la seva renúncia completa i dos més hi van renunciar parcialment. Davant d’això, el Consell 

Comarcal s’ha vist obligat a sol·licitar a la Generalitat una autorització per a un desistiment 

parcial. Aquest desistiment no ha estat possible i en aquests moments es troba, d’una 

banda, tancant uns nous convenis, elaborant un nou conveni amb altres poblacions i 

establint un nou cronograma que incorpori l’endarreriment produït per la sol·licitud fallida 

d’aquest desistiment parcial i ampliació de termini del FEDER. 

Respecte a si s’ha aconseguit finançament, havia de sortir la convocatòria de la Diputació 

durant aquest 2020, però a hores d’ara encara no ha sortit. 

Quant a si teníem data d’inici i finalització del projecte, així és. La data d’inici era novembre 

del 2019 i la data d’execució era desembre del 2020, però com ja li he dit tots aquests 

calendaris han quedat alterats. 

D’altra banda, sobre quan tenim previst reprendre les visites, Torre Llauder sempre ha ofert 

visites guiades i no en fa d’individuals. És una pràctica molt habitual en jaciments 

arqueològics i monuments històrics. No es recomana permetre recorreguts lliures perquè no 

afavoreixen la conservació de les estructures i monuments. 

Com bé ha dit, actualment estem condicionats per les mesures anticovid i estem a l’espera 

que es reobri novament quan el Procicat ho consideri oportú. 

 
 

 
El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, reconeix que, 

després de les explicacions, en té més dubtes que al principi. 

Lo de que no se puedan hacer visitas individuales en centros arqueológicos no lo entiendo, 

porque yo mismo he visitado muchos en el mundo y siempre he ido solo.  

Trabajando sobre este tema, hay algo que me ha llamado mucho la atención: el primer sitio 

donde fui a buscar información fue a la Oficina de Turismo y me saltó una centralita diciendo 

que por motivos covid la oficina estaba cerrada y que no ofrecían asistencia. Me pareció 

bien, ¿pero que tengas que mandar un correo para pedir la información que necesites? 

Como no daba crédito, llamé a otras oficinas de turismo del Maresme (Premiá, Arenys, 

Calella, etc.) y en todas me atendieron amablemente personas de carne y hueso.  

¿De verdad creen que la promoción turística de Mataró debe basarse en una centralita 

adonde, si yo vengo a visitar una ciudad, deba escribir un correo electrónico para que me 

digan lo que tengo que ver? 
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Creo que no es de su competencia, pero dice mucho de cuál es el interés turístico que 

despierta en este Gobierno la reactivación económica de esa parte de la ciudad. Me parece 

totalmente fuera de lugar. 

 

 

 

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

Comerç, diu que mirarà d’esbrinar què ha passat amb l’Oficina de Turisme i es compromet a 

fer-li arribar la informació al Sr. Molero. 

D’altra banda, respecte a no permetre visites individuals, és una pràctica molt més habitual 

del que vostè comenta, en el sentit que preval la conservació dels elements que hi ha al 

jaciment. Hi ha uns criteris que marquen si un determinat jaciment pot ésser visitat de 

manera guiada/grupal o de caràcter individual. 

 

 

 

 

27  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ A 

L’ASSENTAMENT QUE HA SORGIT A LA ZONA DEL SORRALL. 

 

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

la pregunta següent: 

 

“Durante los últimos meses, aproximadamente desde el verano, ha ido apareciendo en la 
zona del Sorall una serie de asentamientos, cada vez con una apariencia más parecidas a 
las viviendas. Estas okupaciones está añadiendo una gran preocupación a los vecinos, si 
tenemos en cuenta los grandes problemas de seguridad que están viviendo los vecinos del 
barrio de Cerdañola los últimos meses. 
 
Es por ello que el Grupo Municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía pregunta a este 
gobierno 
 

1. ¿Desde cuándo tiene este gobierno conocimiento de la existencia de estas 
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barracas/asentamientos? 
2. ¿Han sido identificadas las personas que están viviendo en este asentamiento y en 

caso positivo, cómo justifican estas personas la okupación de esta zona? 
3. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno?  En caso que ya haya iniciado medidas, ¿en 

qué fecha se inició el expediente? 
4. ¿Cuándo calcula este gobierno que podrá desalojar la zona okupada?”  

 

 

 

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

Comerç, explica que aquest tema es posa en coneixement del Servei de Llicència per part 

del Servei de Policia el passat mes de juny, entenent que es tractava d’un assumpte de 

disciplina urbanística.  

Així mateix, la regidoria de Verd Urbà, amb l’associació de veïns i l’organització Terra Verda, 

també vam visitar la zona, en el moment en què se’n va tenir coneixement, per veure quina 

era la realitat del que estava succeint.  

Es realitza una primera inspecció per part del Servei de Llicència el mateix mes de juny. En 

aquell moment hi havia horts i una caseta. Al mes de juliol rebem un nou informe de Policia 

Local descrivint 10 parcel·les i diverses barraques i s’inicia la incoació d’un expedient al 

propietari per l’existència d’aquestes parcel·les. 

A 31 d’agost, una de les inspectores de llicències fa un nou informe on observa que hi ha 

més parcel·lacions realitzades que es dediquen a horts urbans i l’alçament de més casetes, 

també arran d’un incendi que es va produir a la zona. 

Així mateix, al mes de setembre hi ha un nou informe de la Policia Local explicant que ja són 

18 les parcel·les i s’identifiquen quatre de les presumptes persones ocupants.  

El conjunt d’informes s’acaba amb un darrer de la Policia Local d’aquest mes de novembre. 

En paral·lel, l’expedient segueix el seu curs i ens entra un escrit d’al·legacions per part del 

propietari el passat 2 de novembre.  

S’aprova el decret 7597, de 17 de novembre del 2020, que desestima les al·legacions del 

propietari, i ordenem l’enderroc i s’acorda l’execució subsidiària. 

En aquests moments ja s’ha demanat pressupost per a la neteja i l’enderroc de les zones de 

les barraques. Una vegada que s’ha notificat el decret al propietari i comunicat als ocupants, 

es faran les gestions també per portar a terme la neteja de la zona, d’acord amb el decret 

d’incoació. 

En relació amb la pregunta de quan es podrà desallotjar la zona, es fa difícil poder donar 

una data concreta. 
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Com pot veure, ni des del Servei de Seguretat Ciutadana ni des del Servei de Llicència hem 

deixat de treballar per desmuntar aquests assentaments, però hem de recordar que és un 

espai que és propietat privada i hem de fer-ho amb les mateixes garanties jurídiques, podent 

identificar els ocupants, en primer lloc, i seguir l’evolució del tema.  

 

 

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

informació que ha facilitat la Sra. Moreno. 

Me alegra saber que están en ello. Obviamente la seguridad jurídica es básica en todos 

estos procedimientos, pero sí que le pido que todos los trámites se lleven a cabo con la 

máxima celeridad, dada la gravedad del asunto y de que hay mucha preocupación en el 

barrio y personas que ya han dejado de caminar por la zona por miedo.  

 

 

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

Comerç, recorda que el Servei de Llicències no ha demorat en cap moment el procediment a 

seguir. Per a nosaltres és la màxima prioritat.  

 

 

 

 

 

 

28 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ PER LA SITUACIÓ DEL TRÀNSIT DE VEHICLES A LA 

RIERA I CENTRE. 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, presenta la 

pregunta següent 

 
 “El 10 de Febrer passat i com a part del desplegament del Pla d’Impuls del Centre, aquest 
Ajuntament va posar en marxa les restriccions al trànsit de vehicles a la zona centre de la 
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ciutat, bàsicament La Riera, plaça de l’Ajuntament i carrers adjacents. També es van 
convertir les zones de càrrega i descàrrega i algunes zones blaves de l’entorn de la Riera en 
zones de descàrrega urbana de mercaderies (DUM). 
 
Durant les primeres setmanes, abans de l'arribada de la pandèmia, l'Ajuntament  va establir 
excepcions en les quals es permetia el pas de vehicles, en un intent del consistori de 
reeducar els conductors que habitualment circulaven per aquesta via de manera gradual.  
 
També, fruit de la pressió dels pares de l’Escola Cor de Maria, es va permetre arribar amb 
cotxe fins a la porta del centre per recollir als seus fills, tant al migdia –amb la baixada de 
pilones a demanda– com a la tarda, de 16.45 a 17.15h.  
 
La realitat, a dia d’avui, és que a La Riera, per on com a màxim es pot circular però no 
estacionar fora de les franges horàries preestablertes, hi ha un col·lapse important. Fins i tot, 
sovint, hi ha cues que afecten també al carrer Sant Josep. També, malgrat la prohibició de 
fer-ho, són molts els vehicles que estacionen cada dia a la mateixa Riera amb la 
permissivitat del consistori. 
 
Resulta, també, que les pilones que restringeixen l’accés estan abaixades durant moltes més 
hores de les que, en teoria, s’estableixen i estan anunciades. Les tres pilones que 
restringeixen els accessos al Casc Antic, les de Sant Josep, carrer d’en Moles i Portal de 
Valldeix, és habitual que estiguin abaixades, no complint amb el seu propòsit de tancar la 
zona al trànsit fora dels horaris establerts.  
 
Preguntem: 
▪ Quan té aquest govern la intenció d’aplicar l’aposta que s’havia fet amb la mobilitat 
respecte a la restricció de vehicles al centre de la ciutat i que tenia com a principal 
objectiu 'recuperar espai per a les persones?' 
 
En cas de voler recuperar la iniciativa quant a la mobilitat a la zona Centre, quina intenció té 
el govern respecte a les excepcions que es van establir en el seu dia?”  
 

 

 

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

Comerç, explica que el Govern manté l’aposta per la restricció de vehicles al centre de la 

ciutat. Creiem que ha de ser un dels vectors importants del Pla d’Impuls del Centre. No és 

només que hi estigui vinculat, sinó que respon a un model de mobilitat sostenible pel qual 

aquest Govern ha apostat de manera decidida.  

Si bé li he d’admetre que en aquestes darreres setmanes el fet que de manera consecutiva 

s’hagin espatllat les pilones, que a hores d’ara esdevenen encara un element essencial per 

a la reducció del trànsit rodat, ens ha dificultat molt aquesta tasca, haurà pogut comprovar 

que, des del passat 1 de desembre, hem reiniciat els controls d’accés de forma presencial, 
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que seran, a més a més, reforçats amb controls aleatoris per part de la Policia Local, amb 

les corresponents sancions per a qui estigui estacionat més de 30 minuts en aquesta zona.  

Hem establert aquestes mesures i també hem pogut instal·lar la nova senyalització 

informativa. Aquesta és una mesura transitòria que durarà uns mesos fins que arribi, com 

està previst, la solució definitiva, que és el control automatitzat només per càmeres d’accés i 

de sortida, que ens permetrà controlar tant l’accés com el temps real d’estada al centre. 

D’aquesta manera, podrem discriminar en funció del tipus d’autorització de què es disposi. 

Pel que fa a la segona part de la seva pregunta, el Govern no ha canviat en cap moment els 

criteris establerts al seu dia. Amb el que ens hem trobat és amb dificultats en la seva 

implementació, però no hem dubtat ni de la mesura ni de l’estratègia a seguir. Continuem 

pensant que les excepcions per a aquelles persones que hi viuen o que hi han d’exercir la 

seva activitat econòmica o puntual, per exemple, per anar a recollir una persona gran, hi han 

de ser. Però aquestes no ens faran perdre l’objectiu global, que és arribar a pacificar La 

Riera i els seus entorns.  

  

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, diu que està 

molt clar que quan parlem de fer la ciutat per als vianants no podem mai separar mobilitat de 

teixit econòmic. Però de vegades el teixit econòmic i la mobilitat xoquen, i això ens porta a 

moltes controvèrsies. D’això hi ha molta literatura escrita.  

Jo he tingut l’oportunitat de parlar amb els tècnics municipals de l’Ajuntament de Mataró, i hi 

ha ciutats que ho han superat, com ara Copenhaguen, San Francisco, Pontevedra, i que han 

fet estudis que conclouen que, un cop t’hi impliques i implantes totes aquestes mesures, al 

final acaben havent-hi molts més vianants davant dels aparadors. Ho dic perquè aquests 

estudis ens han de servir per explicar-ho també als botiguers que es queixen. 

Tots aquests estudis també conclouen que el més important en aquest tema és la valentia 

política. Jo crec que a aquest Govern n’hi falta molta per aplicar això. Hem de ser valents. 

Hem de pensar que els plans no són documents, són agendes transformadores que han de 

servir per transformar les coses, i el problema que veig aquí a Mataró és que fem molts 

plans però després falla la implantació. 

Des de Junts per Mataró tenim molt clar que per liderar aquestes coses s’ha de comunicar i 

donar confiança, i actualment el Govern de Mataró ni comunica ni dona confiança.  
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, reitera que aquesta és l’aposta del Govern de Mataró pel que fa a model de ciutat. 

No és un tema de Pla d’Impuls del Centre, sinó que és un tema de model de ciutat.  

Jo comparteixo tots els arguments que vostè ha donat, i és per això justament que tenim 

calendaritzat quin serà el procés i quina serà la transformació. 

El que sí que li he reconegut és que moltes vegades és difícil iniciar tot aquest procés i la 

seva implementació, però serem ferms en la nostra convicció que ho podrem assolir. 

No obstant això, no puc estar d’acord quan diu que aquest Govern no s’implica ni genera 

confiança. Nosaltres ho comuniquem contínuament i ho fem de la mà del propi sector. Si 

vostè ha llegit darrerament les declaracions de NEM, haurà vist que també han refermat la 

seva convicció que anem pel bon camí i que la pacificació del centre ha de ser un dels 

motors de la dinamització del centre i del comerç del centre.   

 

 

 

29  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES DE RECOLZAMENT AL 

SECTOR DE L’OCI NOCTURN DE MATARÓ I LA CREACIÓ D’AJUTS 

ECONÒMICS PER AQUESTS SECTORS. 

 

Aquest prec el presenten conjuntament el senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup 

municipal d’ERC-MES, el senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de 

Junts per Mataró, i la senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de 

Ciutadans.    

 

“La situació de cisis sanitària ha fet que al voltant d’un 60% de les empreses d’oci nocturn en 
tota Espanya hagin estat abocats a la fallida. Aquest tipus d’oci suposa una part molt 
important de l’economia nacional al representar l’1,8% del PIB del país, amb un total de 
25.000 empreses que generen prop de 300.000 llocs de treball que viuen d’aquest sector. 
 
Aquests sectors que donen treball a milers de persones i asseguren el benestar de 
moltíssimes famílies arreu de Catalunya i especialment a Mataró, estan patint mesures molt 
severes, que implica una davallada en els seus ingressos que afectarà greument l a seva 
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economia i la capacitat de poder fer front a les necessitats a curt i mig termini, pel que fa 
pagaments a proveïdors, lloguer dels espais, pagament d’impostos, etc. El sector de l’oci 
nocturn, locals musicals i empreses relacionades amb aquest sector, porten amb els seus 
locals tancats des del mes de març. 
 
Qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de 
compensacions que pal·liïn la davallada d’ingressos que estan partint els propietaris d’aquest 
sector durant l’aplicació de la mesura restrictiva de tancament dels seus negocis. Aquestes 
mesures cal contemplar-les tant en l’àmbit autonòmic com en l’àmbit local i han de ser de 
caràcter urgent, com ja s’ha fet en altres actuacions de xoc des del mes de març, inici de la 
pandèmia. 
 
El sector de l’oci nocturn es compromet a treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró 
per explorar totes les línies conjuntes de cooperació, amb l’objectiu de  millorar els 
problemes que sovint genera la seva activitat en qüestió de neteja, de seguretat o de salut 
per la ciutat de Mataró  i participant també dels costos associats i promovent campanyes 
cíviques conjuntes pels seus usuaris.  
 
D’acord amb aquestes necessitats, els Grups Municipals de Ciutadans, de JuntsxMataro i 
d’ERC-Mov.Esquerres a l’Ajuntament de Mataró, formulen el següents precs: 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament de Mataró informarà als negocis de l’oci nocturn de Mataró de la 

normativa local i/o autonòmica, en el seu cas, per permetre la concessió de llicències 
extraordinàries i temporals com a bar i/o cafeteria , als locals d’oci nocturn, restauració i 
locals musicals, amb la finalitat de que aquests empresaris puguin desenvolupar la seva 
activitat en aquestes circumstàncies excepcionals a l’empara d’una doble llicència i que les 
mateixes puguin ser concedides d’una forma ràpida i àgil, minimitzant els processos 
administratius i els costos econòmics associats i contribuint al manteniment de l’activitat 
econòmica i de l’ocupació en el sector.  

 
SEGON.- L’Ajuntament de Mataró procedirà, així mateix com a resultat de l’autorització de 

les llicències referides en el punt anterior, els corresponents permisos d’ús de l’espai públic 
per la col·locació de terrasses per part dels establiments interessats, consultant els veïns i 
complint l’ordenança de terrasses. 
 
TERCER.- L’Ajuntament de Mataró contemplarà ajuts econòmics directes als establiments 

d’oci nocturn de la ciutat afectats per pal·liar la manca d’ingressos reals per fer front als 
pagaments més immediats. Aquests ajuts serien: 
 

- Devolució de la part proporcional de l’IAE de l’exercici 2020.  
- Condonació de L’AIE per a l’exercici 2021.  
- Condonació de la taxa relativa a la concessió de la doble llicència.  
- Subvenció de l’informe tècnic relatiu a l’obtenció de la doble llicència. 
- Condonació de les taxes de serveis no prestats, com ara brossa, guals o terrasses 

del 2020 i 2021 si s’allarga aquesta situació.”  
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, manifesta que des del Govern se solidaritzen amb el sector de l’oci nocturn. Som 

molt conscients, com la resta d’establiments que han hagut de baixar la persiana, que ho 

estan passant malament i el seu tancament està sent molt persistent i llarg en el temps. 

Anant a les propostes, pel que fa a la primera, l’Ajuntament ha anat informant i explicant, 

tant als tècnics com a les empreses del sector, ja siguin associats o de manera individual, 

quins són els passos a seguir per obtenir la doble llicència.  

La veritat és que el tràmit és força senzill, sempre que es compleixi amb la normativa 

urbanística, i en aquest cas és en la gran majoria dels casos. En general, no hi ha 

problemes. Només ens agradaria recordar que les actuals llicències i les noves que se 

sol·licitin no podran estar actives alhora. És a dir, quan les activitats reobrin hauran de 

decidir si volen seguir com a discoteca o com a bar normal. 

Cap problema tampoc per a l’atorgament de terrasses que apunten al segon punt. Com molt 

bé diuen, amb l’única excepció que la normativa ho permeti i sempre que es garanteixi que 

no es generaran molèsties. 

Pel que fa al darrer punt, els proposo que aquest sigui tractat en el marc de la Taula de 

Reconstrucció, que és on podrem calibrar els recursos disponibles i les peticions d’altres 

sectors que també ens estan arribant. Però ja li avanço que estem estudiant la possibilitat de 

reduir o subvencionar la taxa corresponent a aquesta doble llicència. 

La resta de mesures són més difícils, especialment en el tema d’impostos. Recordem també 

que ja estem subvencionant la taxa de les terrasses i de la brossa comercial, que fins al dia 

31 de desembre ja està aprovada la seva exempció.    

 

 

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

que torni a sortir el tema de la Taula de Reconstrucció i que al ple no es puguin prendre 

decisions. 

De todos modos, sí que nos gustaría que todas estas tasas de exención en terrazas y de 

basura también siguieran vigentes en el 2021. 

Por otro lado, creo que se ha tenido muy poca sensibilidad con este sector. Se ha llevado al 

pleno y a la Mesa de Reconstrucción, desde los meses de octubre, el intentar ayudar al 

sector del ocio nocturno de Mataró, que da de comer a muchas familias de Mataró, y ha 

faltado sensibilidad. Cuando se ha intentado traer al pleno, se nos ha dicho que se llevara a 
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la Mesa de Reconstrucción y que el sector del ocio nocturno ya estaba informado, pero la 

realidad es que no lo estaba. Es un sector que lleva desde marzo cerrado y está en una 

situación agónica. Tenemos que ponernos manos a la obra ya. 

Finalmente, otro de los motivos por los que hemos traído la propuesta al pleno es por no 

saber cuál es la próxima fecha de reunión de la Mesa. Esperemos que sea pronto por el bien 

de estos locales y negocios. 

 

 

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

Comerç, explica a la Sra. Sancho que ella mateixa s’ha reunit totes les vegades que se li ha 

demanat amb representants de l’oci nocturn, tant a nivell associatiu com a nivell particular , i 

que se’ls ha fet arribar tota la informació quan l’han necessitat. 

Ya le comenté en su día que habíamos recibido un par de locales que habían pedido 

información. También tenemos ya actualmente alguna solicitud cursada. Es un 

procedimiento, el de la doble licencia, que ya estaba contemplado en la ordenanza de 

actividades recreativas y que simplemente había que solicitarlo. Lo único que le digo 

respecto a la tasa que se tiene que pagar es que nosotros en ningún momento nos 

oponemos, sino que lo hablemos en la Mesa de Reconstrucción, que es donde se están 

tomando todas estas decisiones de manera consensuada, y que vemos viable que podamos 

plantear algún tipo de subvención o reducción. Pero hagámoslo allí donde toca.  

 

 

 

 

 

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES 

MESURES PRESES PER EVITAR L’ADDICCIÓ AL JOC. 

 

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

següent: 
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“Al febrer del 2019 el Ple Municipal va aprovar, per unanimitat, una Proposta de Resolució 
proposada pels Grups Municipals d’ICV-EUiA i Esquerra Republicana per tal que 
l’Ajuntament de Mataró adopti mesures per a la prevenció, conscienciació i control de 
l'addicció al joc. 
 
Tal i com es denunciava en aquell moment, la proliferació de nous salons i la facilitat en el 
joc i apostes online han provocat un augment significatiu de la ludopatia, especialment entre 
el jovent i sectors més desafavorits. Per posar-nos en context, la unitat de joc patològic de 
l’Hospital de Mataró ha fet diverses crides a aturar aquest increment de Casos. No obstant 
això, encara la ciutat disposa de diversos salons de jocs, entre els quals el més gran de 
Catalunya.  
 
Les xifres actuals demostren aquesta tendència a l’alça: Un 0’9% de la població presenta 
algun problema d’addicció al llarg de la seva vida. L’edat dels jugadors patològics ha 
disminuït fins als dinou anys i la dels jugadors socials fins als 23. Fins i tot, s’ha evidenciat 
que un 37% dels jugadors patològics s’han iniciat en aquesta conducta abans de l’edat legal.   
 
Considerem què cal aprofundir i avançar, en actuacions que s’han portat a terme com per 
exemple la retirada de publicitat d’aquests salons a Mataró Bus o els Tallers “Que t’hi 
jugues?” (promoguts des de la Diputació de Barcelona) que han tingut lloc a dos instituts de 
la ciutat i a la Fundació Maresme. No obstant això, encara podem trobar a la ciutat publicitat 
a cartelleres i marquesines. 
 
Atesos aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres, a 
instàncies de Jovent Republicà, formula les següents preguntes:  
 
PRIMER. S’han portat a terme mesures per restringir l’obertura de nous salons de joc? 

 
SEGON. Quants controls s’han efectuat per revisar el correcte funcionament dels 
mecanismes d'identificació de jugadors i poder detectar possibles menors d'edat que puguin 
haver accedit a aquests establiments? 
 
TERCER. S’ha incorporat l’atenció i detenció de ludopaties entre el jovent a la cartera 

d’assessoraments de la Xarxa d’Espais Joves? 
 
QUART. Es preveu realitzar tallers de la campanya “Què t’hi jugues?” a més centres 
educatius i entitats de la ciutat?  
 
CINQUÈ. Es preveu modificar l’Ordenança de publicitat exterior de Mataró per prohibir 

publicitat dels salons de Joc?” 
 

 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

agraeix al Sr. Porta que es preocupi per la salut dels ciutadans, sobretot en aquests 

moments tan complicats, en què la salut física és tan important com la mental i la social, 
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especialment dels nostres joves, que són el futur de la ciutat. Tenim, doncs, el mateix 

objectiu. 

Respondré jo a les cinc preguntes, després d’haver-ne consensuat les respostes amb els 

regidors de totes les àrees implicades.  

Respecte a la primera pregunta, val a dir que les autoritzacions de les activitats de jocs i 

apostes de Catalunya les realitza la Direcció General de Tributs i Joc de la Generalitat, 

segons el decret 240/2004, del 30 de maig. Aquest decret limita el nombre d’autoritzacions 

de salons de joc, bingos i casinos a tot el territori de Catalunya. Qualsevol establiment 

d’aquestes característiques que es vulgui instal·lar a la ciutat ha de demanar una sol·licitud 

prèvia a la Generalitat. A Mataró, l’últim establiment que es va autoritzar és el saló de jocs 

situat al centre comercial Mataró Parc, amb expedient de l’any 2016.  

Pel que fa a la segona pregunta, d’acord amb la Llei 15/1984, del 20 de març, sobre joc a 

Catalunya, el control d’aquestes activitats és competència del cos de Mossos d’Esquadra. I 

d’acord amb les consultes que els hem fet, ens diuen que es realitzen controls d’aquestes 

activitats de forma periòdica, sense haver-nos pogut especificar cap nombre concret. 

Seguirem insistint en la demanda d’una informació més específica.  

En resposta a la tercera pregunta, la campanya de l’Oficina Jove del gener de 2020 es va 

centrar en el tema de les addiccions a les pantalles i als jocs violents i, en el marc dels 

Espais Joves, es van fer tallers per parlar-ne amb ells.  

Durant la resta de l’any els equips educatius coneixen els factors de risc i, quan detecten 

disfuncions en els joves, ho treballen amb ells i, si cal, els deriven als serveis especialitzats. 

Però, a més a més, aquestes addiccions a nivell de ciutat es treballen molt des del Pla 

Municipal de Drogodependència del Servei de Protecció Civil i Salut, que ha desenvolupat, 

d’una banda, accions adreçades a la prevenció de les addiccions i a fomentar l’ús 

responsable de les noves tecnologies entre els estudiants de l’ESO i, de l’altra, un programa 

adreçat a la formació de professionals de diferents àmbits per a la detecció dels joves amb 

addicció a les pantalles, amb més de 150 professionals. També assessora professionals i 

facilita la derivació a la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de Mataró, realitza tallers i 

formacions informatives als instituts adreçats a famílies amb fills adolescents (aquest any 

s’ha arribat a més de 600 famílies), i sessions específiques adreçades a tots els pares i 

mares dels joves de la ciutat, amb un contingut d’empoderament dels progenitors per 

prevenir l’abús de les pantalles.  
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També des del Programa Municipal de Drogodependència s’ha treballat amb la Fundació 

Àmbit Prevenció per afavorir la disminució dels factors de risc i l’augment dels factors de 

protecció, que ha arribat a uns 3.000 joves. 

Pel que fa a la quarta pregunta, sobre la campanya “Què t’hi jugues?”, l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor (OMIC) ha incorporat la prevenció referent a les problemàtiques 

associades a les socioaddiccions en totes les accions educatives que programa vinculades 

al jovent per a un consum responsable.  

Per tant, tots els temes que fan referència als jocs d’atzar, a l’ús de les noves tecnologies, a 

les compres compulsives, etc., es tracten en cadascuna de les sessions. Aquest any, durant 

el mes de novembre, s’ha dut a terme una webinar, conjuntament amb el Servei 

d’Ensenyament, dirigida a les famílies. 

També s’estan portant a terme sessions educatives a les escoles de la ciutat, als grups de 

cinquè de Primària, per parlar del consum responsable dels videojocs i les joguines i 

s’analitza el contingut dels videojocs vinculats a jocs d’atzar.  

Per tant, des de l’OMIC, la prevenció de les socioaddiccions forma part del programa 

habitual de foment del consum responsable i es treballen especialment els continguts i 

informació en publicitat i etiquetatge de productes.  

Finalment, respecte a la darrera pregunta, la resposta és que sí. Des de l’ordenança 

municipal es podrà restringir aquest tipus de publicitat i, pel que fa al Mataró Bus, li confirmo 

que els autobusos ja no anuncien publicitat vinculada al joc. 

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix les 

respostes de la Sra. Seijó.  

És cert que això es va aprovar al febrer del 2019, però veiem un cert retard en algunes 

accions o que algunes activitats són una mica limitades.  

Està molt bé tot el que s’està duent a terme i, de fet, hi ha actuacions que desconeixia, però 

ens emplacem a continuar endavant. Per suposat que treballarem conjuntament la 

modificació de l’ordenança de publicitat i en tot allò que calgui.  

 

 

 

 



 120 

 

31 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA - MES REFERENT A LA 

INSTAL·LACIÓ I GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE PRODUCCIÓ 

D’ENERGIES RENOVABLES. 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el 

prec següent: 

 

“L'Ajuntament de Mataró va adquirir, amb l'adhesió al Pacte d’alcaldes/esses de la Unió 
Europea l’any 2008, i que posteriorment es va concretar amb l’aprovació d’un Pla per a 
l’energia sostenible (PAES), al 2009, el compromís de reducció al 2020 de, com a mínim, el 
20% de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte a les emissions de l’any 2005.  
 
D'altra banda, un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona per a l’Ajuntament va 
determinar 37 possibles ubicacions per la instal·lació de plaques fotovoltaiques.  
 
Certament, els diferents governs municipals van iniciar fa anys, tot i que tímidament, aquest 
tipus d'instal·lacions per la generació d'energia renovable, sense assolir, en cap cas els 
objectius marcats, que no eren altres que promoure l'autoproducció i suficiència energètica i 
la reducció de la petjada de CO2 de forma significativa. 
 
Actualment, el grup Ajuntament disposa de plaques fotovoltaiques a diferents equipaments. 
Per esmentar-ne alguns, al dipòsit d'aigua de Roca Blanca, a la seu d'Aigües de Mataró, 
algunes a Vallveric, a la biblioteca Pompeu Fabra, i d'altres. També properament en tindrà 
en ple funcionament al poliesportiu Maria Teresa Roca, l'Escola Marta Mata i l'Institut Miquel 
Viada. 
 
Algunes d'aquestes instal·lacions depenen de PUMSA, altres d'AMSA i també n'hi ha que 
directament de l'Ajuntament. 
 
Cal recordar al govern que la companyia AMSA, als seu estatuts, té com objectiu “la 
generació, recuperació i distribució d'energia tèrmica i fotovoltaica que provinguin de servies 
públics i d'instal·lacions mediambientals”, però al darrer Consell d'Administració, es va posar 
de manifest el desconeixement de la companyia de l'anunci que es va fer de les noves 
inversions en energia solar a edificis municipals.  
 
Des del Grup Municipal d'ERC-Moviment d'esquerres, pensem que cal una estratègia 
comuna i coordinada de tot el Grup Ajuntament i ens formulem algunes qüestions com són si 
té el govern aquesta estratègia compartida o com és possible que una companyia municipal 
amb aquest objectiu no participi d'aquestes decisions. 
 
Darrerament AMSA va absorbir de nou l'empresa MESSA. Va ser una aposta del govern 
convertir la companyia d'aigües també en generadora i distribuïdora d'energia. La nostra 



 121 

opinió es que s'hauria d'haver valorat la creació d'una empresa municipal que tingués com 
objecte tot allò relacionat amb la producció i distribució d'energies renovables a equipaments 
municipals i promogués aquest canvi de model energètic a tots els sectors econòmics de la 
ciutat. 
 
Aquesta ja és una decisió presa, però el que si sembla millorable, és que tenint aquest 
instrument, els diferents serveis o empreses municipals no actuïn coordinadament sota la 
direcció de l'empresa municipal que té aquesta competència. 
 
Per aquest motiu, des del GM d'ERC-MES, formulem el següent prec: 
 
1. El govern municipal farà un inventari únic de totes les instal·lacions  de producció, 

captació i distribució d'energies renovables municipals i n'auditarà el seu funcionament. 
Aquest inventari i control haurà de ser encarregat a l'empresa Aigües de Mataró S.A.  

 
2. El govern articularà un sistema de coordinació entre tot el Grup Ajuntament per 

l'implementació d'aquest tipus d'energia als equipaments municipals i treballarà amb 
l'objectiu final que l'empresa AMSA, disposi de tots el mitjans actuals i futurs, de 
producció d'energies renovables municipals, durant aquest mandat. 

 
3. El govern municipal, renovarà l'inventari d'equipaments municipals susceptibles de poder 

instal·lar plaques fotovoltaiques i vetllarà per que a la construcció de nous equipaments i 
especialment en la orientació de les cobertes, es tingui en compte la possibilitat de posar 
plaques solars,. Aquest treball serà encarregat a Aigües de Mataró.  

 
4. El govern municipal preveurà la posada en marxa d'un operador elèctric municipal, (que 

ha ser la companyia AMSA) tal com es va aprovar en el ple, per comercialitzar possibles 
excedents d'energia fotovoltaica, com ja fa amb la l’energia tèrmica procedent del Tub 
Verd.” 

 
 
 

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

Ecològica i Cultura, respon al Sr. Camprubí que és una llàstima que als precs hom no s’hi pugui 

abstenir. Hi ha una part de l’estratègia que vostè marca i que posa sobre la taula que compartim 

absolutament i que és que l’empresa Aigües de Mataró (AMSA) ha de tenir un paper 

fonamental en l’estratègia energètica a la ciutat. I per això vam celebrar que l’empresa pogués 

ara també dedicar-se a la distribució d’energia. Aquesta és una fita en l’estratègia que tenim 

conjunta, però vostè en aquest prec ens diu que tota l’estratègia de l’Ajuntament ha de pivotar 

sobre l’empresa AMSA.  

Una de les meves obsessions és no decidir què han de fer altres persones, en aquest cas, 

l’empresa AMSA, que ja té la seva estratègia. El que nosaltres hem de fer és l’Oficina de 

Transició Energètica, que és l’epicentre de les estratègies de transició energètica en aquesta 

ciutat. En aquest sentit, espero que en els propers dies ens puguem trobar amb vostè i amb el 
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seu portaveu per explicar-los quines són les reunions i l’estratègia que volem seguir en els 

propers anys. 

Creiem que AMSA ha de ser una part fonamental, i ho és, del futur de la transició energètica, 

del futur de la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la ciutat, però és només una part. Tot ha 

de pivotar, sota el criteri d’aquest Govern, al voltant de l’Oficina de Transició Energètica.  

Vostè parla de la comercialització dels excedents, però la nostra estratègia no passa per la 

seva comercialització. La nostra estratègia passa per combatre la pobresa energètica, perquè 

aquests excedents vagin als habitatges que pateixen la pobresa energètica, i no pas fer-hi 

negoci. D’aquí la creació de comunitats energètiques. 

Insisteixo amb la idea que AMSA ha de ser una part imprescindible de l’estratègia energètica de 

la ciutat, però qui ha de liderar l’estratègia ha de ser l’Ajuntament de Mataró, el Govern de 

Mataró i l’Oficina de Transició Energètica. La transició energètica i la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques a la ciutat, en equipaments municipals, ha de poder permetre baixar els consums 

dels nostres equipaments i, sobretot, ajudar a combatre la pobresa energètica. 

Per tot plegat, he de denegar-li el prec, malgrat que m’agradaria abstenir-m’hi.  

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, coincideix 

amb el fet que AMSA ha de liderar tot aquest procés i, per tant, no entén per què no se li 

accepta el prec. 

D’altra banda, vostè diu que des de la part política no es pot decidir què fan les persones, 

però aquesta és la seva feina: decidir cap on ha de dirigir-se i qui ha de liderar tots els 

aspectes de la transició energètica de la ciutat. Aquesta és la seva responsabilitat. 

Lògicament AMSA és un instrument per aconseguir-ho i la direcció ha de recaure en la part 

política.  

Alhora, no m’ha respost què hem de fer amb l’Associació de Municipis per a l’Energia 

Pública i li recordo que aquesta associació està esperant la confirmació que Mataró en formi 

part. Al mes de gener hi haurà l’assemblea general de constitució d’aquesta associació 

(Mataró ha de pagar una quota de 3.800 €) que aglutina ajuntaments com Barcelona, Prat 

de Llobregat, Terrassa, Ripollet, Girona, Lleida, etc. Per tant, estaria bé que si vostès tenen 

aquesta visió ens hi adheríssim, atenent el fet que primer ha de passar pel ple, que és una 

de les condicions que marca l’associació. 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, confirma que en els propers dies es reuniran amb l’associació 

per parlar-ne, però reitera que l’epicentre de la qüestió: vostè no està demanant que 

l’Ajuntament lideri la política i l’estratègia de transició energètica en aquest prec, el que vostè 

demana és que ho faci l’empresa municipal AMSA. I és a això que jo li dic que no. Això ho 

ha de liderar l’Ajuntament, el Govern de la ciutat, l’Oficina de Transició Energètica. I AMSA 

ha de ser una columna fonamental d’aquest pivotatge, però només una part.  

 

 

 

 

32  - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LES UTILITZACIONS 

DELS EQUIPAMENTS CULTURALS MUNICIPALS. 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec 

següent: 

 
“L’Ajuntament de Mataró té diferents equipaments culturals a disposició de les diferents 
entitats i associacions i de la ciutadania en general: el Teatre monumental, Can Palauet, 
l’Aula de Teatre, Can Marfà, el Museu, les Biblioteques i Can Gassol. 
 
Tal i com està regulat a les ordenances fiscals cada entitat sense ànim de lucre que estigui 
inscrita al registre municipal pot utilitzar cadascun d’aquests equipaments públics un cop 
l’any sense cost, exceptuant Can Gassol. Així mateix, en la segona utilització d’un determinat 
equipament, el preu públic no serà exempt però hi haurà una bonificació del 50%. 
 
A més, les entitats sense ànim de lucre que no estiguin inscrites al registre i les activitats 
formatives, tindran una bonificació del 40%. 
 
Aquestes exempcions i/o bonificacions només s’aplicaran als serveis inclosos al preu públic, 
que queden explícitament detallats a les ordenances municipals.  
 
Si l’horari de l’activitat supera les hores laborals del personal, o es necessita més 
equipament tècnic o hi ha altres necessitats concretes, i per tant, la demanda dels serveis és 
superior als que estan inclosos en el preu públic, aquests s’han de pagar a part.  
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Sovint potser hi ha entre la ciutadania, un desconeixement del funcionament d’aquests 
lloguers d’equipaments o serveis, que va acompanyat també, a vegades, d’una certa 
sensació de no regulació específica d’aquests, o de no aplicació dels mateixos criteris per a 
tothom, quan és cert que a les ordenances fiscals queda tot ben detallat.  
 
Amb la idea d’esvair aquestes dubtes, des del grup municipal d’Esquerra Republicana-
Moviment d’Esquerres fem el següent prec: 
 

1. L’Ajuntament de Mataró publicarà al portal de transparència la relació d’entitats o 
persones individuals que han llogat els diferents equipaments municipals culturals 
durant un any. 

2. L’Ajuntament de Mataró publicarà també la llista de serveis que s’han considerat per 
a cadascun d’aquests lloguers, a banda dels que ja estan inclosos dins el preu públic 
de cada espai.” 

 
 
 

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

Ecològica i Cultura, manifesta que tot exercici de transparència és ben rebut i necessari per al 

conjunt del consistori. Nosaltres no podem fer més que acceptar aquest prec i ser-ne 

conseqüents. L’Alcalde i aquest Govern sempre ens han demanat ser transparents i això és el 

que farem. 

Parlarem amb les persones que gestionen aquests lloguers per tal que sigui pública la 

informació que vostè ens demana. A més, voldria agrair-li la feina d’aportació d’idees que 

durant aquestes últimes setmanes vostè ha estat fent amb la regidoria de Cultura.  

 

 
 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, agraeix al regidor 

Gomar l’acceptació del prec i aprofita l’ocasió per recordar que s’han esgotat de seguida les 

places de reserva per visitar el campament reial aquest Nadal.  

Crec que com a consistori hauríem de prendre el compromís en aquest ple que no hi hagi cap 

nen de la nostra ciutat que es quedi sense veure el campament reial.  

Hi ha solucions, n’hem parlat i espero que ho puguem anunciar en breu. 

 

 
 

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

Ecològica i Cultura, dona la raó a la Sra. Salicrú.  
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El nostre objectiu i el del consistori és que tots els infants de la ciutat puguin veure aquest 

campament, però sobretot no oblidem que estem en pandèmia. Jo no passaré per la situació en 

què la regidora Seijó m’hagi de trucar per dir-me irresponsable perquè les dades de Mataró 

siguin insuportables i el campament hi hagi tingut a veure.  

Aquest Govern farà que tots els nens i nenes puguin passar pel campament, però complint amb 

les normatives que estableixen uns límits. Siguem responsables. Gaudir de la cultura és fer-ho 

amb responsabilitat.  

 

 
 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que efectivament el Govern ja té en 

marxa algunes solucions per resoldre la situació.   

 

 

 

 

 

33 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

PROJECTE D’EDUCACIÓ, MATARÓ EDUCA+. 

  

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

pregunta següent: 

 
“Enguany i degut a les restriccions proposades pel PROCICAT per intentar pal·liar l’augment 
de contagis es van suspendre temporalment les activitats de lleure infantil i juvenil, l’esport 
escolar i les activitats extraescolars fins a rebaixar l’índex de contagis i 
hospitalitzacions, excepte les que es feien mantenint estrictament el grup bombolla de l’aula 

o les activitats dins del centre en horari lectiu.  

Va haver-hi  escoles que a partir dels grups estables van seguir oferint les activitats 
extraescolars al seu alumnat, això sí, al seu càrrec. 

Atès l’exposat i tenint en compte que hi ha un pressupost aprovat pel que fa Projecte 
d’Educació, Mataró Educa+, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-
Moviment d’Esquerres formula les següents preguntes: 

1. Com ha gestionat el govern de la ciutat el tema de les extraescolars en el projecte 
d’Educació Mataró Educa+?  
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2. Ha pensat el govern, si es donés el cas d’una altre restricció que afectés a les 
extraescolars, reorientar el projecte d’Educació, Mataró Educa+ cap a les 

extraescolars amb grups estables?” 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, agraeix a la Sra. Navarro i a tots els docents la feina que fan en un 

trimestre que està essent esgotador. També vull agrair a les AMPAs i AFAs de Cerdanyola i 

Rocafonda que hagin confiat en aquest projecte nou a la ciutat, que el que pretén és que tots 

els nois i noies que no han tingut oportunitat mai de fer una activitat extraescolar la puguin dur a 

terme, com està succeint. Per tant, aquesta és una lluita per l’equitat i la igualtat d’oportunitats 

que estem aconseguint amb l’esforç de tots i amb aquest nou projecte.  

Nosaltres sí que hem fet alguna adaptació per poder continuar fent aquestes activitats 

extraescolars, però és el PROCICAT el que ens marca en tot moment com han de ser aquests 

grups. Si no podem fer, segons les resolucions que surten, activitats extraescolars, aquelles 

escoles que estan fent activitats amb grups estables estan anant contra les indicacions del 

PROCICAT i, per tant, nosaltres el que no farem és anar contra la normativa que ens marca la 

pròpia Generalitat.  

Vull recordar que hi ha una diferència entre “grup estable” i “grup estable coincident amb el grup 

de convivència”. És a dir, el grup de convivència és el grup-classe o grup-aula, mentre que el 

grup estable és aquell grup que es barreja amb una altra classe o grup fent diferents activitats 

extraescolars. 

L’objectiu principal del Mataró Educa+ és promoure la diversitat i la pluralitat per accedir a 

diferents activitats de moltes tipologies (ciència, música, esport...). Per tant, aniria també una 

mica en contra d’aquest principi.  

No obstant això, sí que hem fet adaptacions. Per exemple, quan van sortir des del 23 les noves 

instruccions del primer tram del Pla de Reobertura, vam ajustar les ràtios a sis alumnes, perquè 

com a mínim es poguessin fer aquestes activitats del Mataró Educa+ i, alhora, estem fent 

activitats d’anglès telemàtiques. Per tant, ara mateix del total de 38 activitats programades entre 

els dos barris, se n’estan duent a terme 31, sempre amb les mesures de seguretat que ens 

marca el PROCICAT, però adaptant-nos també a aquest màxim de sis alumnes. Ha estat un 

sobreesforç econòmic, però entenem que val la pena. 
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La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, aclareix que 

quan parlava de “grups estables” parlava d’agafar el “grup-classe o bombolla” i fer-li fer les 

extraescolars. No és ben bé la filosofia d’aquest tipus d’activitats, que seria la de barrejar nens, 

però ateses les restriccions per la covid, fer les extraescolars sense barrejar grups podria ser 

una alternativa que algunes escoles han adoptat. Estaria bé poder reorientar el tema d’aquesta 

manera i no haver de renunciar a les activitats extraescolars, que són tan necessàries. 

D’altra banda, aprofito un moment per dir que quan en Xescu ha dit a l’Anna que no volia que li 

truqués la Seijó dient- li que s’està saltant la normativa, nosaltres en cap moment estem dient de 

saltar-nos la normativa ni pensaments de fer-ho. Som molt respectuosos amb les mesures i 

potser podríem buscar alguna solució per no saltar-nos-les. 

 

 

 

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat de Presidència, Educació, Formació 

Professional i Universitat, recorda que ara tenim una oportunitat nova amb els diners que han 

arribat del Departament del Pla de Noves Oportunitats també. I per fer les activitats del Pla 

Educatiu d’Entorn cada escola ha rebut una injecció important i, per tant, una de les línies és 

reforçar les activitats extraescolars. Així que endavant per fer propostes en aquest sentit. 

L’esperit del Mataró Educa+ és clar i és fomentar la diversitat i pluralitat de l’alumnat.  

 

 

 

 

 

 

34  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ RESPECTE DE LA COL·LECCIÓ BASSAT A MATARÓ. 

 

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

la pregunta següent 
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“Aquest mes de Novembre, es va celebrar els 10 anys des que la Nau Gaudí va acollir la 
seva primera exposició de la Col.lecció Bassat. 
 
Deu anys en què el Consorci Museu d'Art Contemporani de Mataró ha realitzat una 
quarantena d'exposicions, la meitat a la Nau Gaudí i l'altra meitat en més d'una desena de 
ciutats diferents d'arreu del planeta. Una dècada que ha servit a més per impulsar l'art i la 
cultura de Mataró. 
 
Tanmateix, i segons una recent entrevista a l’agència EFE, el mateix Bassat manifesta que 
el Museu Bassat pot deixar Mataró i instal·lar-se a Barcelona. Fins i tot es mostra disposat a 
cedir tota la seva col·lecció en favor d’un gran equipament museístic  a la capital catalana. 
 
Cal recordar que en la relació entre Lluís Bassat amb l’Ajuntament de Mataró, sempre hi ha 
estat present el projecte de la Farinera i la idea de crear, juntament amb la Nau Gaudí, dos 
espais complementaris: el més gran acolliria el museu permanent, amb una mostra de tots 
els artistes de Catalunya, i el més petit seguiria aplegant les exposicions temporals. 
 
Sabem de les dificultats que travessa l’activitat cultural a Mataró, ja que li  costa enlairar-se, 
agafar volada, tenir protagonisme, projecte, projecció. Aquestes declaracions poden tenir 
conseqüències prou greus i per això presentem la següent  
 
PREGUNTA: 
 
Fins a quin punt està en qüestió la continuïtat de la Col.lecció Bassat a Mataró? Té previst 
aquest Govern alguna línia d’actuació respecte del projecte a la Farinera?”  
 

 

 

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

Ecològica i Cultura, nega rotundament que el projecte del Museu Bassat a la Nau Gaudí perilli.  

I li dic més, no marxarà en cap cas de Mataró, i així ho va manifestar ell mateix i va demanar 

que constés en acta ahir dimecres a la reunió del Patronat, presidida per l’Alcalde de Mataró. 

Segons ell, les seves declaracions a l’Agència EFE van ser malinterpretades. Ell va manifestar 

la seva voluntat de mantenir la seva col·lecció a la Nau Gaudí. Tot al contrari, demanava i 

insistia a poder continuar la seva feina a Mataró. De fet, ahir mateix el Patronat va aprovar el 

pressupost per a aquest any. 

Agraïm la pregunta perquè ens dona l’oportunitat de deixar clar que en cap cas la col·lecció 

Bassat marxarà de la Nau Gaudí. Estic segur i convençut que, com a mínim, fins a finals del 

mandat, i segurament més enllà, l’exposició es mantindrà a la ciutat, cosa que és important 

perquè ens ajuda a portar el nom de Mataró fora de Catalunya, fora d’Espanya i fora d’Europa. 

És una col·lecció que ens ajuda molt a promocionar Mataró.  
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,  agraeix la 

contundència del Sr. Gomar.  

La meva inquietud no només ve per les declaracions del Sr. Bassat, que també, sinó perquè sé 

de la seva inquietud per intentar aconseguir aquest espai a La Farinera. Ha estat un tema 

recurrent. 

Pel que fa a les declaracions, jo també vaig veure que havia matisat, però com que vostè sap 

igual que jo que al Sr. Lluís Bassat, publicista, no se li escapen coses a les entrevistes, penso 

que quan diu alguna cosa la diu per alguna raó. Almenys quedarà en acta que avui s’ha parlat 

del tema. 

Deixem tots en algun racó del nostre cap que hi ha aquesta inquietud latent i que hauríem de 

saber si volem tirar endavant o no La Farinera i que la col·leció podria marxar de Mataró. 

 
 
 
 

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

Ecològica i Cultura, respon al Sr. Canela que de naus Gaudí no n’hi ha tantes a Catalunya. 

L’espai Nau Gaudí és l’epicentre i és el leitmotiv de per què la col·lecció Bassat és aquí. És un 

espai emblemàtic i únic a Catalunya. 

Ell ha manifestat la seva voluntat de quedar-se i va demanar que constessin en acta les seves 

declaracions. Estem segurs que la col·lecció continuarà i que tenim molt camí per fer. És veritat 

que hem de continuar debatint i parlant i veure què passa amb La Farinera, però quedem-nos 

tots amb la idea que la col·lecció Bassat continuarà a la Nau Gaudí i continuarà a Mataró. 

 
 
 
 
 
Al senyor David Bote Paz, alcalde president, li agradaria acabar el ple amb una reflexió.  

Avui hem parlat de moltes coses: alguns contractes que s’havien de millorar, altres 

aportacions que s’havien d’incrementar, alguns projectes que s’havien de mantenir, etc. Crec 

que és una aspiració lícita si encaixa amb la realitat actual de l’Ajuntament.  

Moltes gràcies a tots els regidors i regidores. Avui hem fet molta feina. Són les 23.20 h i feia 

molts dies que no ens allargàvem tant. 



 130 

La veritat és que són moments complicats. Espero que totes i tots estigueu bé. Realment tinc 

ganes que puguem tornar-nos a veure en els plens i que després en persona puguem 

comentar en grups de menys de quatre, amb la distància de seguretat i amb la mascareta, 

com està cadascú. 

Gràcies i molt bona nit a totes les persones que ens han seguit telemàticament.   

 
 
 
 
 
 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 23:20 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  

 

 


