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ACTA NÚM. 10/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 4 DE JUNY 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 quatre de juny de dos mil vint, essent 

les 19:18 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) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (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) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
 
 

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 



 2 

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  NÚM. 3349 DE 29 DE MAIG 

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  4 de juny de 2020 

Òrgan: Alcaldia 
 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 4 de juny de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma telemàtica 
degut a l’estat d’alarma decretat  pel RD 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig. Els 
assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials 
establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per 
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat 
pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig.. .    
 
Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix 
que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i 
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de 
força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la 
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació 
que justifica excepcionalment que se celebri a distància. 
 
Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva 
Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a 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 
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telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi 
acreditada la seva identitat.  
 
Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i 
les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions. 
 
 
1  Presa de possessió del Sr. Xavier Font i Mach al càrrec de Regidor de l'Ajuntament 

de Mataró. 
 
 
2    DESPATX  OFICIAL 
 
  
   DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19 
 
3   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2897/2020 de 11 de maig, de mesures 

de consolidació de la Fase 0 i de preparació de la Fase 1 del Pla per a la Transició 
a una nova Normalitat.   

 
4   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2913/2020 de 12 de maig, deixar sense 

efectes l’avocació puntual de les competències delegades per l’Alcalde a la Junta 
de Govern Local per decret 1975/2019 de19 de juny, que les disposarà novament a 
partir del dia següent de la present Resolució. 

 
5   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2995/2020 de 14 de maig, de 

reobertura dels mercats de venda no sedentària de Mataró amb les parades 
d’alimentació. 

 
6   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3087/2020 de 21 de maig, de 

rectificació error material del decret 2815/2020 de 7 de maig, relatiu a la tornada 
progressiva de la nova normalitat i mesures organitzatives per a la prestació de 
serveis municipals durant el perllongament de la situació ocasionada pel covid 19 

 
7   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3184/2020 de 23 de maig, de mesures 

de la Fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
8   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3240/2020 de 27 de maig, de 

continuïtat i desescalat de mesures de resposta a la crisi sanitària i 
socioeconòmica provocada per la pandèmia del covid 19. 

 
9   Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3260/2020 de 27 de maig, de dol oficial 

per les víctimes del covid 19. 
 
10  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3309/2020 de 28 de maig, per a la 

contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra 
d’un televisor per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones 
i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19 
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11  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3310/2020 de 28 de maig, per a la 
contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra 
d’olles elèctriques per atendre les necessitats derivades de la protecció de les 
persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19 

 
12  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3311/2020 de 28 de maig, per a la 

contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra 
d’una rentadora per atendre les necessitats derivades de la protecció de les 
persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19 

 
13  Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 3313/2020 de 28 de maig, per a la 

contractació per tràmit d'emergència, prevista en l'art. 120.1 de la LCSP, la compra 
de test serològics per atendre les necessitats derivades de la protecció de les 
persones i altres mesures adoptades per fer front al COVID-19   

 
 
   DICTAMENS 
  

ALCALDIA 
 
14 Modificar la representació del grup municipal de Junts per Mataró en les 

Comissions Informatives Municipals. 
 
 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
   Servei d’Ingressos 
15 Aprovació de les modificacions dels preus públics d'Ensenyament per al curs 2020-

2021 
 
16  Aprovació de les modificacions dels preus públics de Cultura per al curs 2020-2021 
 
 
   Servei de Compres i Contractacions 
17 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.  

 
 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 
 

Direcció d’Urbanisme i Planificació 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 
18 Aprovació provisional de la Modificació puntual de les Normes Urbanístiques del 

Pla general d’ordenació MPG 106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns de 
l’edificació i d’ús i articles 52 i 53 del Títol I. 
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  IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
  PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
 
 
19  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES per a la no discriminació per raons de gènere en la normativa de 
les piscines. 

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

creació d’un grup de treball, amb representació política i civil de la ciutat, per a 
l’estudi i seguiment de la millora de la mobilitat ferroviària entre Mataró i Barcelona 

 
21  Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la 

Ciudadanía en relació a la dotació d'un fons per a l'atorgament de microcrèdits per 
a la digitació dels comerços, negocis d'autònoms i pimes. 

 
 
   PRECS I PREGUNTES 
 
22  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’àrea de Llicències.  
 
23  Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró  per impulsar una 

estratègia de suport explícit a les llars d‘infants privades de Mataró amb mesures 
concretes per a fer-les viables. 

 
24  Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en 

relació al procés d'incineració dut a terme durant aquests mesos de pandèmia. 
 
25  Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per a 

la previsió de compra, manteniment i stock de material de diagnórtico del covid 19. 
 
26  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’estat del Pla Estratègic d’Acció Social 
 
27  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre els nivells de contaminació a l’aire de la nostra ciutat 
 
28  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre l’anunci sobre la rotonda del cargol 
 
29  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre la Marató d’estalvi energètic 
 
30  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-

MES sobre Mataró Bus. 
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L’Il.lm. Sr. President obre la sessió i, abans de començar el Ple, dona la benvinguda als 

veïns i veïnes de la ciutat que seguiran la retransmissió a través dels mitjans telemàtics. I, a 

continuació, dona pas a un minut de silenci que té un doble significat: 

D’una banda, volem tenir un record per a les persones de la ciutat que han perdut la vida a 

causa de la COVID-19 i, de l’altra, donar compliment a un acord de ple pel qual fem un minut 

de silenci per totes les dones que han mort a Catalunya des del darrer ple, víctimes de la 

violència masclista.   

[Minut de silenci] 

Seguirem lluitant per erradicar aquesta xacra de la nostra societat. 

 

 

 
 
1 -  PRESA DE POSSESSIÓ DEL SR. XAVIER FONT I MACH AL 

CÀRREC DE REGIDOR DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

“Dijous, 4 de juny de 2020 
 
Ple virtual a causa del confinament decretat per la crisi sanitària de la Covid-19 
 
 
 
                  Indicació pla de càmera 
 
 
 
INICI DE L’ACTE 

 
L’acte de presa de possessió del nou regidor, Sr. Xavier Font i Mach, se celebrarà en el Ple 
ordinari de dijous 4 de juny de 2020, a les 19 hores, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. 
La sessió serà virtual a causa del confinament decretat per la crisi sanitària de la Covid-19 i es 
realitzarà d’acord amb el següent protocol: 
 
Primer punt de l’ordre del dia 
 
Pla de l’alcalde o pla general 
 
L’alcalde president, l’Il·lm. Sr. David Bote Paz, dona la paraula a la secretària general. 
 
Pla de la secretària de la Corporació, Sra. Lluïsa Guanyabens 
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La secretària de la Corporació  comunica que s’ha rebut la credencial de regidor del Sr. Xavier Font 

que indica: 

 

 

El dijous passat, dia 28 de maig, es va rebre a l’Ajuntament de Mataró el comunicat del  
president de la Junta Electoral Central amb la CREDENCIAL expressiva que ha estat designat 
REGIDOR de l'Ajuntament de Mataró (Barcelona) 
El Sr. XAVIER FONT I MACH 
Per estar inclòs a la llista de candidats presentada per JUNTS PER MATARÓ a les eleccions 
locals del 26 de maig de 2019, en substitució, per renúncia de la senyora Isabel Martínez Cid, i 
prèvia renúncia anticipada del senyor  Xavier Ausiró Garcia i la senyora Montserrat Guardiola 
Tamboleo. 
 
Pla de l’alcalde 
 
Tot seguit, l’alcalde president informa al Sr. Xavier Font i Mach que es procedirà a l’acte de 
presa de possessió com a regidor de l’Ajuntament de Mataró. 
 
(El Sr. Xavier Font tindrà sobre la taula, de forma visible per a la càmera, la Constitució Espanyola i 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la seva credencial i el pin de regidor de la Corporació) 
 
 
Pla de la secretària de la Corporació i del Sr. Xavier Font compartint pantalla ( aquest tema 
tècnic s’està estudiant, si no és així primer enfocarà a la secretària i després al Sr. Font) 
 
 
A continuació la secretària de la Corporació procedeix a llegir la fórmula preceptiva: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB LLEIALTAT AL 
REI, I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, 
I L’ESTATUT COM A NORMA FONAMENTAL DE CATALUNYA”. 
 
 
El Sr. Xavier Font i Mach respon:  Per imperatiu legal, prometo. I amb la lleialtat amb el 

mandat democràtic del poble de Catalunya i amb la meva solidaritat amb els presos i preses 
polítics i exiliats i exiliades, manifesto el meu ferm compromís en la constitució d’un estat 
català lliure i sobirà. 
 
 
 
 
Pla de l’alcalde 
 
Seguidament l’alcalde president li dona la benvinguda com a regidor municipal i demana que 
es posi el pin-insígnia. 
El pin se li haurà fet arribar amb antelació a casa seva. 
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Pla del Sr. Xavier Font 
 
El Sr. Xavier Font es posa el pin a la solapa esquerra de l’americana. 

 
Des d’aquest moment, el regidor Sr. Xavier Font i Mach ja participarà del Ple com a regidor 
municipal. 
  

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona la més sincera benvinguda a la corporació 

al Sr. Xavier Font. Servir els veïns i veïnes d’aquesta ciutat és un honor i un orgull. Li desitjo 

molta sort i encerts a l’hora d’exercir aquest servei públic a la ciutat de Mataró.  

 

 

 

2 - DESPATX  OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

  

 

DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19 
 
3 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

2897/2020 DE 11 DE MAIG, DE MESURES DE CONSOLIDACIÓ DE LA 

FASE 0 I DE PREPARACIÓ DE LA FASE 1 DEL PLA PER A LA 

TRANSICIÓ A UNA NOVA NORMALITAT.   

 

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

del següent decret: 

 
“Relació de fets 
 
1.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie de 
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mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia. 
 
L’estat d’alarma ha estat prorrogat en successives ocasions, l’última mitjançant el Reial 
decret 514/2020, de 8 de maig, fins a les 00.00 hores del dia 24 de maig de 2020, en els 
termes expressats en aquesta norma. En aplicació del procediment de desescalada que s’hi 
preveu  per a tots els àmbits d’activitat afectats per les restriccions establertes en la 
declaració de l’estat d’alarma, el Govern de l’Estat ha acordat el denominat Pla per a la 
Transició a una Nova Normalitat. 
 
El Pla per a la Transició a una Nova Normalitat estableix els principals paràmetres i 
instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat amb les màximes 
garanties de seguretat sanitària i recuperant progressivament els nivells de benestar social i 
econòmic anteriors a l’inici d’aquesta crisi.  
 
L’esmentat Pla preveu una fase 0 i tres fases de desescalada diferenciades en funció de les 
activitats permeses en cadascuna d’elles, per les quals podran avançar els diferents territoris 
en funció de diversos criteris i indicadors fins a arribar a la fase III. 
 
2.- Actualment el municipi de Mataró es troba en la Fase 0 i sense data concreta d’inici de la 
Fase I. No obstant això, el desenvolupament de la Fase I implica l’impuls previ d’una sèrie de 
mesures i treballs preparatoris, amb l’objectiu de crear les condicions necessàries perquè les 
activitats previstes per a la Fase I es reprenguin des del primer dia amb la màxima 
normalitat, així com consolidar les mesures ja previstes per a la Fase 0. 
 
3.- L’informe del Director de Seguretat Pública, d’11 de maig de 2020, en el que indica que 
en aquest procés de transició cap a una nova normalitat seran essencials dos àmbits 
d’intervenció pública: el suport, assessorament i informació a les activitats econòmiques i la 
garantia de vigilància en el compliment de les mesures sanitàries i de distanciament social 
establertes per prevenir el contagi del COVID-19. 
 
Així mateix, proposa unes mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19, amb l’objectiu de consolidar la Fase 0 i 
preparar la Fase I del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat de les activitats 
socials, econòmiques i de servei públic. 
  

 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, R E S O L C : 
 
Primer.-  Aprovar les següents mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19,  amb l’objectiu de consolidar la Fase 0 
i preparar la Fase I del Pla per a la Transició a una Nova Normalitat de les activitats socials, 
econòmiques i de servei públic: 
 

1. Planificar el retorn a la plena prestació dels serveis municipals eminentment 
presencials, amb les necessàries condicions de seguretat i protecció individual de la 
salut. 
 

2. Crear un equip de suport a la reactivació dels establiments comercials, responsable 
del seu assessorament, informació, supervisió i control en el compliment de les 
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mesures sanitàries i de distanciament social establertes per prevenir el contagi del 
COVID-19. 
 

3. Limitar l’horari màxim d’obertura dels establiments de restauració, cafeteria, terrasses 
i comerç de conveniència a les 23.00 hores, sense que en cap cas puguin excedir 
l’horari ordinari autoritzat per la seva normativa sectorial o llicència. 
 

4. Reiniciar l’activitat dels mercats no sedentaris a l'aire lliure, amb les condicions, 
aforament, distància física i les mesures higièniques i de protecció establertes per les 
autoritats sanitàries. 

 
5. Realitzar serveis de desinfecció de la via pública a les zones comercials amb més 

densitat de circulació de vianants. 
 

6. Restablir a la via pública el normal funcionament dels serveis de neteja, manteniment 
i jardineria.  
 

7. Incrementar progressivament l’oferta de transport públic, amb limitació i control de 
l’ocupació dels vehicles en aforament assegut i dempeus.  
 

8. Desinfectar i condicionar per al seu funcionament els centres educatius, biblioteques 
municipals, museus, equipaments culturals i instal·lacions públiques susceptibles de 
reprendre la seva activitat, en les condicions d’aforament, distància física i seguretat 
establerts per les autoritat sanitàries. 
 

9. Reobrir l’atenció al públic (individual i amb cita prèvia) al Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics, per a l’adopció d’animals. 
 

10. Habilitar a la Platja del Varador un carril d’accés al mar per a la pràctica d’esports 
aquàtics, en les següents condicions: 

a) Es permetrà l’accés únicament en els horaris de matí autoritzats amb caràcter 
general per a la pràctica esportiva. 

b) Només per als majors de 14 anys. 
c) L’esport es practicarà individualment. 
d) No es permet l’accés a la platja ni el bany recreatiu per a la resta de persones. 
e) No es permet la pesca recreativa. 
f) No es permet quedar-se a la sorra per a prendre el sol. 

g) Tant a la sorra com a l’aigua, s’haurà de mantenir el distanciament social 
establert respecte a la resta de persones. 

 
11. Reobrir per a la pràctica esportiva individual el circuit municipal de cros.  

 
12. Potenciar el seguiment, atenció i protecció específica dels grups de població més 

vulnerables.  
 

13. Adequar la prestació dels serveis funeraris als protocols d’aforament, distància física i 
seguretat establerts per les autoritat sanitàries. 
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Segon.- Deixar sense efectes les mesures d’emergència municipal dictades mitjançant 
decrets i/ o Bans que entrin en contradicció amb les mesures establertes en aquesta 
resolució.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

4  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

2913/2020 DE 12 DE MAIG, DEIXAR SENSE EFECTES L’AVOCACIÓ 

PUNTUAL DE LES COMPETÈNCIES DELEGADES PER L’ALCALDE A 

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DECRET 1975/2019 DE19 DE 

JUNY, QUE LES DISPOSARÀ NOVAMENT A PARTIR DEL DIA 

SEGÜENT DE LA PRESENT RESOLUCIÓ. 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
“En el  Decret d’alcaldia núm. 1975/2019, de 19 de juny, es regula la constitució, composició i 
competències de la Junta de Govern Local  per al mandat vigent, de conformitat amb el que 
disposa l’art. 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. Les 
competències de l’alcalde delegades a la Junta de Govern que contempla són les següents: 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
Autoritzar i disposar despeses de conformitat a les Bases d'Execució del Pressupost. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
Aprovar Oferta Pública d'Ocupació. 
 
URBANISME 
 
Plans Parcials. Aprovació inicial. 

Plans Especials i de Millora Urbana. Aprovació inicial. 

Estudi de Detall. Aprovació inicial. 

Projectes d'urbanització i complementaris. Aprovació inicial. 
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Constitució de la Junta de Compensació i Associacions administratives de Cooperació. 

Aprovació inicial. 

Estatuts i Bases d'Actuació de les reparcel.lacions en la modalitat de compensació bàsica i 

compensació per concertació. Aprovació inicial. 

Projectes de Reparcel.lacions. Aprovació inicial. 

 
CONTRACTACIÓ 
 
Aprovar els Projectes Tècnics d'Obra, els Plecs de Condicions i les adjudicacions dels 
contractes inclosos a l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Púbic, en les 
quanties següents: 
A partir de 1.000.000 euros de valor estimat pels contractes d’obres i, de 250.000 euros de 
valor estimat del contracte per la resta de contractes, fins el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost, segons la quantia indicada a les Bases d’execució, i en tot cas fins a 6 milions 
d’euros (excepte pels contractes privats que en tot cas serà fins a 3.000.000 de euros de 
pressupost amb IVA inclòs) i amb una durada no superior a quatre anys , incloses les 
eventuals pròrrogues, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni 
el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la 
quantia assenyalada. 
Modificacions de contractes no previstes en els plecs 
PATRIMONI 
 
Adquisició i alienació de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el valor o 
import, en els termes establerts a l’article 100.1 de la Llei de Contractes del Sector Públic, 
sigui com a mínim de 30.000euros i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
ni l’import de 3.000.000 euros. 
 
ACTIVITAT JURÍDICA EN DEFENSA ADMINISTRACIONS LOCALS 
 
Accions judicials i administratives en matèries de competència originàries de l'Alcalde. 

Interposició de recursos contra resolucions judicials. 

Assabentat i acatament de resolucions judicials. 

 
En el context de la declaració de l’estat d’alarma  decretat  pel RD 463/2020, de 14 de març, 
vigent segons darrera pròrroga aprovada  pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, en no ser 
possible convocar reunions de caràcter presencial i atès que en aquell moment la legislació 
no permetía la convocatòria d´òrgans de govern local a distància, per Decret núm. 
2093/2020,  de 16 de març, (prorrogat per Decret 2216/2020 de 25 de març)  l’Alcalde va 
avocar puntualment les competències de la Junta de Govern Local. 
 
El  Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents 
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, a la seva 
Disposició final segona, afegeix un nou apartat 3 a 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 
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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.  
 
Vista la citada modificació de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, que permet 
celebrar les sessions dels òrgans de govern a distancia,  i atès que decau per tant el motiu de 
la citada avocació, de conformitat amb el que disposa  l’art. 10 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic,  
 
RESOLC: 
 
Primer.- Deixar sense efectes l’avocació puntual de les competencies delegades per 
l’Alcalde a la Junta de Govern Local per  Decret núm. 1975/2019, de 19 de juny, que les 
disposarà novament a partir del dia següent de la present Resolució. 
 
Segon.- Comunicar la present Resolució a les persones interessades i fer-la pública per 
general coneixement a través del e-tauler. 

 
 
 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

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

2995/2020 DE 14 DE MAIG, DE REOBERTURA DELS MERCATS DE 

VENDA NO SEDENTÀRIA DE MATARÓ AMB LES PARADES 

D’ALIMENTACIÓ. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, dóna compte 

del següent decret: 

 

“Relació de fets 

A la vista de la situació creada per la pandèmia  COVID-19, conegut popularment amb el 
nom de Coronavirus, per decret d’alcaldia es va activar la fase d’emergència 1 del Pla Bàsic 
d’Emergències Municipal (DUPROCIM), en consonància amb l’activació a partir del dia 12 
de març de 2020, per part de la Generalitat de Catalunya de la fase d’emergència del Pla de 
Protecció Civil de Catalunya. 
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Per Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el  Govern de l’Estat va declarar l’estat d’alarma 
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per el COVID19 (BOE 14 de març 
de 2020). 

Amb posterioritat, el Govern espanyol va aprovar i publicar el Reial Decret 465/2020, de 17 
de març, per el que es modificava el RD 463/202, de 14 de març. L’article 10 d’aquest RD 
estableix: 

««Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas actividades de 
hostelería y restauración, y otras adicionales.». 

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, 
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa 
y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico 
o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de 
peluquería a domicilio. 

En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de 
la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las 
que se esté desarrollando.» 

 

Donat que els mercats de marxants de Mataró, en la seva configuració original esdevenien 
espais d’una important concentració de persones a la via pública durant l’horari de 
celebració, el que representava un important risc de contacte, l’ajuntament de Mataró, per 
decret de la Regidora Delegada de Promoció de Ciutat 2142/2020, de 18 de març, va 
declarar la suspensió temporal, a partir del 19 de març de 2020, del  conjunt  dels mercats 
de venda no sedentària a Mataró  mentre durés l’estat d’alarma declarat pel Consell de 
Ministres extraordinari, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les seves 
possibles pròrrogues i/o mentre així ho indiquessin les autoritats sanitàries. 

 

En data 28 d’abril de 2020, el Consell de Ministres va aprovar el “Pla de transició cap a una 
nova normalitat” establint un procés de desescalada organitzat en quatre fases: 0, I, II i III. 
Aquest Pla estableix que: 

 

“El objetivo fundamental del Plan es conseguir que, manteniendo como referencia la 
protección de la salud pública, se recupere paulatinamente la vida cotidiana y la actividad 
económica, minimizando el riesgo que representa la epidemia para la salud de la población 
y evitando que las capacidades del Sistema Nacional de Salud se puedan desbordar. Es 
decir, la máxima seguridad sanitaria combinable con la recuperación del bienestar social y 
económico. “ 
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En aquest moment, la ciutat de Mataró es troba en la Fase 0, o de preparació de la 
desescalada, descrita en el Pla de transició com: 

 

“Fase 0 o de preparación de la desescalada  

Es la situación a fecha de hoy, caracterizada por el establecimiento de medidas de alivio 
comunes para todo el país una vez doblegada la curva de contagios, permitiendo la 
movilidad fuera del domicilio, fundamentalmente en el ámbito privado, y medidas con un 
riesgo asociado de contagio muy bajo o nulo, siempre que se cumplan las indicaciones de 
seguridad, en base a la responsabilidad y autoprotección de los ciudadanos (actividad 
deportiva individual sin contacto y paseos, atención de huertos familiares, algunas 
actividades económicas con control de aforo, etc.). …” 

En base a aquestes indicacions de seguretat, el Servei de Promoció de Ciutat i Comerç, en 
data 13 de maig de  2020, ha emès informe  de proposta de reobertura parcial dels mercats 
de venda no sedentària de Mataró amb parades d’alimentació,  amb l’establiment de les 
mesures de prevenció,  així com els dimensionaments de l’espai públic per a la celebració 
d’aquesta activitat comercial i fins i tot acotant l’espai, amb sentit de recinte tancat, per tal de 
limitar i gestionar els aforaments corresponents, aprovats pel Servei de Protecció Civil i Salut 
de l’ajuntament de Mataró. 

Consta a l’expedient l’informe de la Cap de Protecció de Civil i Salut de data 13 de maig de 
2020, de validació de la proposta i l’establiment de les mesures. 

 

Fonaments de dret 

- La Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

- RD Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local 

- El DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

- Pel que fa a la reobertura: 

a) Arts. 2 i 7.2 de  l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària de 
Mataró: Entre les competències dels ajuntament està l’establiment de mercats de venda no 
sedentària. Així mateix «per  raons d’interès general i de millora competitiva del mercat, 
l’Ajuntament podrà modificar, totalment o parcialment, el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir 
l’espai assignat al mercat. Sempre que l’Ajuntament vulgui fer ús d’aquestes facultats es 
farà, donant compte, amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions amb la 
suficient antelació.» 

b) El Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que modificava el RD 463/202, de 14 de març 
pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
per el Covid-19. L’article 10 d’aquest RD estableix: 

««Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 
equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas actividades de 
hostelería y restauración, y otras adicionales.». 
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1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a 
excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, 
productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, sanitarios, 
centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, prensa 
y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico 
o correspondencia, tintorerías, lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de 
peluquería a domicilio. En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier 
establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de 
contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.» 

c)  Resolució SLT/704/2020, d’11 de març, del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC 8082A d’11 de març) per la qual s’adopten mesures de distanciament 
social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la 
infecció pel SARS-CoV-2  com: 

«1 (...) b) La suspensió o ajornament de les activitats col·lectives en espais tancats o oberts 
que impliquin una concentració superior a 1.000 persones. En els casos en què aquestes 
activitats es desenvolupin en espais amb aforaments inferiors a les 1.000 persones, es 
poden celebrar únicament si només s'ocupa un terç de l'aforament màxim autoritzat, amb 
l'objectiu de garantir un espai de separació adequat entre els participants. Aquestes mesures 
de restricció s'apliquen a activitats d'espectacles públics, recreatives i qualssevol altres d'oci, 
culturals, religioses o similars, amb independència que siguin ofertes per un titular, 
explotador o organitzador públic o privat. 

-2 La vigència d'aquestes mesures s'inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen una vigència 
mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació 
epidemiològica de cada moment i, en tot cas, seran revisades amb caràcter setmanal per 
l'autoritat sanitària. « 

d)  RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març,  per la qual s'adopten noves mesures 
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 (DOGC núm. 
8084A de 13 de març). L'apartat 5 diu de forma literal: 

«...5 Es deixa sense efecte la lletra b) de l'apartat 1 de la Resolució SLT/704/2020, d'11 de 
març, per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els 
esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 
(DOGC núm. 8082A, d'11.3.2020). 

Malgrat l’anterior, l'apartat 1 de la mateixa resolució diu de forma literal: 

 «...1 S'adopten les mesures preventives següents: 

 (...) h) Respecte de les activitats relacionades amb els mercats d'abastament de productes 
frescos a l'aire lliure, mentre no hi hagi una indicació expressa que digui el contrari, cal que 
es garanteixi la seva continuitat, amb el benentés que hauran de complir la resolució 
SLT/704/2020, de 11 de març, pel qual s'adopten mesures de distanciament social en 
relació amb els esdeveniments multitudinaris. « 

e) Les condicions marcades per la Direcció General de Protecció Civil del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya pels territoris en situació de fase 0 (actualitzades a 
11 de maig de 2020), que tot i no tenir caràcter normatiu, estableixen pels mercats de venda 
no sedentaria, que per tal «d'evitar les aglomeracions: cal garantir que no ocupen més d'1/3 
de l'espai i que sols s'hi accedeix per llocs controlats, sense superar en cap moment les 
1.000 persones d'aforament. Dins del mercat, les parades s'han de col·locar separades 2 
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metres a banda i banda i a 6 metres de la parada del davant. Els clients han de fer cua i 
mantenir entre ells una distància de 2 metres, i no poden tocar els productes si no és que el 
paradista els facilita guants d'un sol ús « 

 

I en virtut de les competències que m’atorga la legislació vigent, RESOLC 

 

Primer.-  Reiniciar a partir del dissabte 16 de maig de 2020, l’activitat dels mercats de venda 
no sedentària de Mataró, a l'aire lliure, exclusivament per les parades d’alimentació, amb les 
condicions, aforament, distància física i les mesures higièniques i de protecció establertes 
pels Serveis de Promoció de Ciutat i Comerç i Protecció Civil i Salut de l’Ajuntament de 
Mataró, que consten a l’expedient. 

Segon.-  Notificar aquest decret a les persones interessades juntament amb les mesures 
que els hi siguin d’aplicació;  a les associacions de marxants amb representació en els 
mercats de marxants de Mataró i publicar a l’e-tauler.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

6  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3087/2020 DE 21 DE MAIG, DE RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 

DEL DECRET 2815/2020 DE 7 DE MAIG, RELATIU A LA TORNADA 

PROGRESSIVA DE LA NOVA NORMALITAT I MESURES 

ORGANITZATIVES PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS 

DURANT EL PERLLONGAMENT DE LA SITUACIÓ OCASIONADA PEL 

COVID 19 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
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Per decret d’alcaldia 2815/2020, de 7 de maig, es va definir un marc bàsic per garantir la 
homogeneïtat de les mesures en relació a la reincorporació gradual i asimètrica del personal 
municipal als centres de treball de manera presencial, tenint en compte les especificitats de 
cada servei i la possibilitat d’adaptació d’aquelles mesures a l’evolució de la situació i a les 
indicacions de les autoritats sanitàries. 
 
En l’apartat Vuitè de l’esmentat decret es va resoldre el següent: 
 
“Personal declarat com d’especial sensibilitat El Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
informarà als i les caps de cada servei del personal que hagi estat declarat com d'especial 
sensibilitat. Aquest personal, tant de serveis declarats essencials com d’altres, serà 
dispensat de treballar presencialment fins que les autoritats sanitàries aixequin les 
restriccions. En aquests casos, perfectament identificats pel Servei de Prevenció Aliè – 
Vigilància de la Salut SPAVS, si la persona, per les característiques de la seva tasca habitual 
no pot teletreballar, el/la cap de servei corresponent li encomanarà tasques alternatives que 
pugui realitzar a distància, consistents en l’elaboració de documentació per a la transmissió 
de la seva pràctica professional (manuals, instruccions tècniques, documentació gràfica i 
fotogràfica, etc.).” 
 
Atès que s’ha detectat que l’esmentat apartat no s’adequa exactament al contingut del 
Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2 de 30 d’abril de 2020, cal procedir a esmenarlo.  
 
Fonaments de dret 
 
L’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, relatiu a la revocació d’actes i rectificació d’errors, estableix que: 
“1. Les Administracions públiques poden revocar, sempre i quan no hagi transcorregut el 
termini de prescripció, el seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta 
revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, o sigui contrària al 
principi d’igualtat, a l’interès públic o a l’ordenament jurídic. 2. Així mateix, les 
Administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels 
interessats, els errors materials, de fet  
 
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legislació vigent, RESOLC: 
 
1. Esmenar l’error material existent en l’apartat Vuitè del decret d’alcaldia 2815/2020, de 7 

de maig, i substituir-lo pel següent redactat: “D’acord amb el Procedimiento de actuación 
para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-
CoV-2 de 30 d’abril de 2020, el personal que hagi estat declarat com a especialment 
sensible per part del Servei de Vigilància de la Salut "ASPY Prevención" optarà, si és 
possible, pel teletreball.  

En aquells casos en què el servei no es pugui prestar en modalitat de teletreball, o per 
expressa voluntat de la persona declarada com a especialment sensible, el treball serà 
presencial però adoptant les mesures de prevenció i protecció personal específiques que 
estableixi el servei de prevenció de l'Ajuntament. 
Només quedaran exemptes de treball presencial aquelles persones que, en el certificat 
emès pel Servei de Vigilància de la Salut "ASPY Prevención", així s'estableixi de manera 
expressa. 
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2. Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que 
celebri.” 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

7  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3184/2020 DE 23 DE MAIG, DE MESURES DE LA FASE 1 DEL PLA 

PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. 

 

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

del següent decret: 

 

“Relació de fets 
 
1.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie de 
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia. L’esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en cinc 
ocasions, l’última mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, fins a les 00.00 hores 
del dia 7 de juny de 2020, en els termes expressats en aquesta norma. 
 
S’ha iniciat un procés de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de la 
mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020. Així, el Govern 
de l’Estat va acordar el denominat Pla per a la transició cap a una nova normalitat que 
estableix els principals paràmetres i instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a 
la nova normalitat amb les màximes garanties de seguretat sanitària i recuperant 
progressivament els nivells de benestar social i econòmic anteriors a l’inici d’aquesta crisi.  
 
L’esmentat Pla preveu una fase 0 i tres fases de desescalada diferenciades en funció de les 
activitats permeses en cadascuna d’elles, per les quals podran avançar els diferents territoris 
en funció de diversos criteris i indicadors fins a arribar a la Fase III. 
 
2.- Actualment el municipi de Mataró ha progressat a la Fase I, amb efectes a partir del 25 de 
maig de 2020, la qual cosa suposa una flexibilització de determinades restriccions d’àmbit 
nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma, per a la transició cap a una 
nova normalitat. En aquest context cal prosseguir adoptant noves mesures de caire 
municipal amb l’objectiu d’activar i desenvolupar l’esmentada Fase I a la nostra ciutat. 
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3.- L’informe del Director de Seguretat Pública, de 23 de maig de 2020, en el que reitera que 
en aquest procés de transició cap a una nova normalitat són essencials dos àmbits 
d’intervenció pública: el suport, assessorament i informació a les activitats econòmiques i la 
garantia de vigilància en el compliment de les mesures sanitàries i de distanciament social 
establertes per prevenir el contagi del COVID-19. 
 
Així mateix, proposa noves mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19, amb l’objectiu d’activar i desenvolupar 
a la ciutat la Fase I del Pla per a la transició cap a la nova normalitat de les activitats socials, 
econòmiques i de servei públic.  
 
Fonaments de dret 
 
L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la 
fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
L’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una 
millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar les següents mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
sanitària i  socioeconòmica provocada pel COVID-19,  amb efectes a partir del 25 de maig de 
2020 i condicionades a les ordres dictades per les autoritats sanitàries,  amb l’objectiu 
d’activar i desenvolupar a la ciutat de Mataró la Fase I del Pla per a la transició cap a una 
nova normalitat de les activitats socials, econòmiques i de servei públic:  
 
1. Obrir a la circulació de persones tots els parcs i places de la ciutat, amb les següents 
condicions:  
 
a) Es permet la circulació de persones a peu o amb cadira de rodes; no de vehicles a 
motor ni vehicles elèctrics de mobilitat personal. 
b) Es permet l’ús dels correcans.  
c) No es pot fer ús de les pistes esportives.  
d) S’ha de mantenir una distancia social de 2 m.  
e) S’ha de fer servir mascareta, quan no es pugui garantir el distanciament social.  
f) No es permet tocar el mobiliari urbà.  
g) No es permet asseure als bancs.  
h) No es permet jugar als jocs infantils. 
i) No fer ús dels aparells d’activitat física. 
j) No es poden practicar jocs o esports de contacte personal.  
k) No es poden reunir grups de més de 10 persones. 
l) S’han de complir la resta de mesures o restriccions de circulació, seguretat i salut que 
puguin dictar els governs de l’Estat i/o de la Generalitat de Catalunya.  
 
2. Mantenir tancat a l’accés públic general les platges de la ciutat.  
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Únicament es permet la pràctica de la pesca recreativa, a totes les platges, i pràctica 
d’esports aquàtics, a la Platja  del Varador, en les següents condicions:   
  
a) Accés al mar, a la Platja del Varador, a través del carril senyalitzat a l’efecte.  
b) Pràctica de l’esport aquàtic en els horaris de matí autoritzats amb caràcter general 

per a la pràctica esportiva.  
c) Pràctica de la pesca recreativa en el horaris autoritzats ordinàriament per a aquesta 

activitat.  
d) Només per als majors de 14 anys.  
e) L’esport o la pesca es practicaran individualment.  
f) No es permet l’accés a la platja ni el bany recreatiu per a la resta de persones.  
g) No es permet quedar-se a la sorra per a prendre el sol.  
h) Tant a la sorra com a l’aigua, s’haurà de mantenir el distanciament social establert 

respecte a la resta de persones.  
  
3. Mantenir tancat al trànsit de vehicles al passeig Marítim entre la riera de Sant Simó i 
l’accés al Port.  
  
4. Restablir el control horari i tarifari de les zones d’estacionament regulat (zona blava i 
zona taronja).  
  
5. Mantenir la limitació de l’horari màxim d’obertura dels establiments de restauració, 
cafeteria, terrasses i comerç de conveniència a les 23.00 hores, sense que en cap cas 
puguin excedir l’horari ordinari autoritzat per la seva normativa sectorial o llicència. 
 
6. Reobrir els equipaments i serveis municipals autoritzats a la Fase I, d’acord amb les 
condicions i protocols d’aforament, distància física i seguretat establerts per les autoritat 
sanitàries, i les capacitats operatives dels serveis o entitats gestors, en els següents termes:  
  
a) L’OFIAC de La Riera, 48, a partir del 25 de maig, amb cita prèvia. 
b) Les biblioteques, a partir del 2 de juny, per al préstec amb reserva prèvia  
c) Els museus, a partir del 28 de maig, per a visites sense cap activitat  
d) Can Palauet, a partir del 2 de juny, amb cita prèvia, per donar servei a l’Arxiu 

Comarcal. 
e) El Clos Arqueològic de Torre Llauder i les sales d’exposicions de Can Palauet i la 

Nau Gaudí es mantenen tancades al públic.   
f) Les oficines d'OFIAC i Atenció de Benestar Social dels centres cívics de Cerdanyola i 

Rocafonda (26 i 27 maig). 
g) El Centre Cívic Pla d’en Boet, a partir del 25 de maig, per a atenció de Benestar 

social i serveis municipals (OFIAC es manté tancada). 
h) El Centre Cívic Cabot i Barba, a partir del 25 de maig, de dilluns a dijous, per obertura 

Oficina Jove, per atenció amb cita prèvia. 
i) El Centre Cívic Molins es manté tancat  
j) El Centre Cívic Espai Gatassa es manté tancat  
k) La pista Poliesportiva de Cirera, a partir del 25 de maig, per a les activitats del Club 

de Patinatge de Mataró. 
l) L’ Oficina d’Ensenyament, a partir del dia 2 de juny, per atenció amb cita prèvia.  
m) El Centre d’informació i Recursos per a Dones (CIRD), a partir de 25 de maig, per 

atenció amb cita prèvia. 
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n) Els Espais Joves de Rocafonda, La Llàntia i Cerdanyola, a partir del 25 de maig, per 
atenció individual amb cita prèvia. L’atenció individualitzada de l’Espai Jove de Pla 
d’en Boet es prestarà a l’Espai Jove de Cerdanyola  

  
Segon.- Deixar sense efectes les mesures d’emergència municipal dictades mitjançant 
decrets i/ o Bans que entrin en contradicció amb les mesures establertes en aquesta 
resolució.” 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

8  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3240/2020 DE 27 DE MAIG, DE CONTINUÏTAT I DESESCALAT DE 

MESURES DE RESPOSTA A LA CRISI SANITÀRIA I 

SOCIOECONÒMICA PROVOCADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID 

19. 

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

del següent decret: 

 

“Relació de fets 
 
1.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie de 
mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la contenció 
de la progressió de la malaltia. L’esmentat estat d’alarma ha estat prorrogat en cinc 
ocasions, l’última mitjançant el Reial decret 537/2020, de 22 de maig, fins a les 00.00 hores 
del dia 7 de juny de 2020, en els termes expressats en aquesta norma. 
 
2. El municipi de Mataró ha progressat a la Fase I, amb efectes a partir del 25 de maig de 
2020, en el procés iniciat de reducció gradual de les mesures extraordinàries de restricció de 
la mobilitat i del contacte social establertes mitjançant el Reial decret 463/2020, amb la 
conseqüent flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després 
de la declaració de l’estat d’alarma, per a la transició cap a una nova normalitat.  
  
3.- Davant d’aquesta situació, per decret d’Alcaldia 3184 s’han aprovat un seguit de mesures 
de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi sanitària i  socioeconòmica provocada pel 
COVID-19,  amb efectes a partir del 25 de maig de 2020, amb l’objectiu d’activar i 
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desenvolupar a la ciutat de Mataró la Fase I del Pla per a la transició cap a una nova 
normalitat. 
 
4.- L’informe del Director de Seguretat Pública, de 26 de maig de 2020, en el que proposa la 
reobertura progressiva dels equipaments i serveis municipals dels àmbits de Promoció de la 
Ciutat, Comerç, Ocupació i Empresa  amb l’objectiu de donar suport a la reactivació 
socioeconòmica de la ciutat. 
 
Fonaments de dret 
 
L’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la 
fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 
 
L’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una 
millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la 
transició cap a una nova normalitat. 
 
Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la següent mesura de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi 
sanitària i  socioeconòmica provocada pel COVID-19  amb l’objectiu d’activar i desenvolupar 
a la ciutat de Mataró la Fase I del Pla per a la transició cap a una nova normalitat de les 
activitats socials, econòmiques i de servei públic: 
 
- la reobertura progressiva dels equipaments i serveis municipals dels àmbits de 

Promoció de la Ciutat, Comerç, Ocupació i Empresa, conforme a les necessitats i 
capacitats operatives dels serveis o entitats gestors, i sempre d’acord amb les 
condicions i protocols d’aforament, distància física i seguretat establerts per les 
autoritats sanitàries amb l’objectiu de donar suport a la reactivació socioeconòmica de 
la ciutat. 

 
  
Segon.- Deixar sense efectes les mesures d’emergència municipal dictades mitjançant 
decrets i/ o Bans que entrin en contradicció amb les mesures establertes en aquesta 
resolució.” 
 

 

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

benvinguda al seu company, el Sr. Xavier Font. Estic segur que faràs una grandíssima feina. 

Només volia fer una puntualització respecte a la desescalada i, en concret, als establiments 

de restauració amb terrassa.  

Crec que des de l’Ajuntament hauríem de fer un control bastant més exhaustiu, almenys 

durant la fase 1 en la qual ens trobem ara mateix, d’aquestes terrasses. S’han establert unes 

mesures bastant rígides pel que fa a l’aforament, la distància i l’ocupació de les taules. Hem 

de ser una mica estrictes amb aquest control, perquè si no provoquem un doble greuge a 
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molts restauradors, ja que, d’una banda, ens estem saltant el que diu la normativa sanitària i, 

de l’altra, estem creant un greuge comparatiu entre aquells que segueixen la norma i els que 

no, com hem pogut comprovar aquests dies.  

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, recorda que la 

Policia Local i els Mossos d’Esquadra continuen amb les tasques de control de la Covid-19. 

No obstant això, tan bon punt s’ha iniciat la desescalada, tant la Policia com els Mossos han 

de retornar a les seves funcions ordinàries. 

 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

9  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3260/2020 DE 27 DE MAIG, DE DOL OFICIAL PER LES VÍCTIMES 

DEL COVID 19. 

 

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

 

“El Real Decreto 538/2020, de 26 de maig, de la Presidència del Govern d’Espanya ha 
decretat dol oficial per les defuncions a conseqüència de la pandèmia COVID 19, en la 
mateixa línia i pel mateix motiu, el decret 58/2020, de 26 de maig, de la Generalitat de 
Catalunya decreta dol a tot el territori de Catalunya. 
 
L’Ajuntament de Mataró, en consonància amb el que disposen els decrets de la Presidència 
del Govern d’Espanya i de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, decreta que les 
banderes exteriors seguiran onejant a mig pal en els edificis de la Casa Consistorial i de les 
dependències de la Policia Local de Mataró, tal com indica el Decret 2621/2020 de 
l’Ajuntament de Mataró, i a s’afegeix a les banderes d’interior un crespó negre situat a la part 
superior del pal, en record i homenatge de les víctimes de la pandèmia Covid-19. 
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En virtut de les facultats que m’atorga la legalitat vigent, RESOLC:   
 
PRIMER.- Les banderes exteriors seguiran onejant a mig pal en els edificis de la Casa 
Consistorial i de les dependències de la Policia Local de Mataró i s’afegeix a les banderes 
d’interior un crespó negre situat a la part superior del pal, en record i homenatge de les 
víctimes de la pandèmia Covid-19. 
 
SEGON.- El dol tindrà una durada de 10 dies. S’inicia a les 00:00h del 27 de maig i finalitza a 
00:00h del 6 de juny del 2020.” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 10, 11 12 per 

venir referits a temàtiques coincidents 

 

10 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3309/2020 DE 28 DE MAIG, PER A LA CONTRACTACIÓ PER TRÀMIT 

D'EMERGÈNCIA, PREVISTA EN L'ART. 120.1 DE LA LCSP, LA 

COMPRA D’UN TELEVISOR PER ATENDRE LES NECESSITATS 

DERIVADES DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES I ALTRES 

MESURES ADOPTADES PER FER FRONT AL COVID-19 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

dóna compte del següent decret: 

 
“Relació de fets 
 
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Benestar Social emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general. 
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3. l’objecte del contracte és la compra d’un televisor SAMSUNG UE55RU7105KXXC per Can 
Xalant, com a centre provisional pels sense sostre.  
 
 
Fonaments de dret  
 
L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front a l'COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front a l'COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtud de les facultats que m’ atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local acordo: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació la tramitació d'emergència 
prevista en l'art. 120.1 de la LCSP per la compra d’un televisor  SAMSUNG 
UE55RU7105KXXC, per import de 904 euros, IVA inclòs segons informe tècnic emès i 
segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.-.-Aprovar i disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa MEDIA MARKT 
MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM, SA l’import de 904 euros, IVA inclòs a càrrec de la partida 
pressupostaria 310400/23147Z/62500 (doc. Comptable ADO núm.12020000044887) 
 
Tercer .- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Maria Gil que és la persona 
assignada per executar  directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 

 

 

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

3310/2020 DE 28 DE MAIG, PER A LA CONTRACTACIÓ PER TRÀMIT 

D'EMERGÈNCIA, PREVISTA EN L'ART. 120.1 DE LA LCSP, LA 

COMPRA D’OLLES ELÈCTRIQUES PER ATENDRE LES 

NECESSITATS DERIVADES DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES 

I ALTRES MESURES ADOPTADES PER FER FRONT AL COVID-19 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
 
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Benestar Social emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. l’objecte del contracte és la compra de dues olles elèctriques 10L. P910.008 per Can 
Xalant, com a centre provisional pels sense sostre.  
 
 
Fonaments de dret  
 
L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front a l'COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front a l'COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
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subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtud de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local acordo: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació la tramitació d'emergència 
prevista en l'art. 120.1 de la LCSP per la compra de dues olles elèctriques 10L. 
P910.008, per import de 309,16 euros, IVA inclòs segons informe tècnic emès i segons fets i 
fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.-.-Aprovar i disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa SERGEI 2000 
MATARO, SL l’import de 309,16 euros, IVA inclòs a càrrec de la partida pressupostaria 
310400/23147Z/62500 (doc. Comptable ADO núm. 12020000043966) 
 
Tercer .- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Maria Gil que és la persona 
assignada per executar  directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

12  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3311/2020 DE 28 DE MAIG, PER A LA CONTRACTACIÓ PER TRÀMIT 

D'EMERGÈNCIA, PREVISTA EN L'ART. 120.1 DE LA LCSP, LA 

COMPRA D’UNA RENTADORA PER ATENDRE LES NECESSITATS 

DERIVADES DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES I ALTRES 

MESURES ADOPTADES PER FER FRONT AL COVID-19 
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La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

dóna compte del següent decret: 

 

“Relació de fets 
 
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. La cap del Servei de Benestar Social emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. l’objecte del contracte és la compra d’una rentadora HAIER HW100-BP14636 per Can 
Xalant, com a centre provisional pels sense sostre.  
 
 
Fonaments de dret  
 
L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front a l'COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front a l'COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtud de les facultats que m’atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local acordo: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació la tramitació d'emergència 
prevista en l'art. 120.1 de la LCSP per la compra d’una rentadora HAIER HW100-BP14636, 
per import de 904 euros, IVA inclòs segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de 
dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Segon.-. Aprovar i disposar i reconèixer l’obligació a favor de l’empresa MEDIA MARKT 
MATARO, VIDEO-TV-HIFI-COM SA,  l’import de 904 euros, IVA inclòs a càrrec de la partida 
pressupostaria 310400/23147Z/62500 
(doc. Comptable ADO núm. 12020000044887) 
 
Tercer .- Designar com a responsable del  contracte a la senyora Maria Gil que és la persona 
assignada per executar  directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

13 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 

3313/2020 DE 28 DE MAIG, PER A LA CONTRACTACIÓ PER TRÀMIT 

D'EMERGÈNCIA, PREVISTA EN L'ART. 120.1 DE LA LCSP, LA 

COMPRA DE TEST SEROLÒGICS PER ATENDRE LES 

NECESSITATS DERIVADES DE LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES 

I ALTRES MESURES ADOPTADES PER FER FRONT AL COVID-19   

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret: 

 
“Relació de fets 
 
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret 
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel 
COVID-19. 
 
2. El tècnic del Servei de Prevenció emet informe raonat motivant que la necessitat està 
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és 
indispensable per a la protecció de l'interès general. 
 
3. l’objecte del contracte és la compra de tests serològics.  
 
 
Fonaments de dret  
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L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a 
respondre a l'impacte econòmic de l'COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient 
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura 
directament o indirecta per fer front a l'COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera 
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per 
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
per fer front a l'COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim 
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de 
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació, 
podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la 
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense 
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit 
suficient. 
 
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al 
responsable  del contracte 
 
Per tot això i en virtud de les facultats que m’ atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les 
bases de règim local acordo: 
 
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència per a la contractació la tramitació d'emergència 
prevista en l'art. 120.1 de la LCSP per la compra de test serològics, per import de 60.000 
euros, IVA inclòs segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret. 
 
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i 
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.-.- Aprovar i disposar a favor de l’empresa Aspy PRL S.L, l’import de 60.000 euros, 
IVA inclòs a càrrec de la partida pressupostaria 320003/920220/22106 (doc. Comptable RC 
núm.12020000049875) 
 
Tercer .- Designar com a responsable del  contracte el senyor Joan Pou que és la persona 
assignada per executar  directament el contracte. 
 
Quart.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió 
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.” 
 
 
 
 
Els membres del Ple es donaren per assabentats. 
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DICTAMENS 

 
ALCALDIA 

 

14  - MODIFICAR LA REPRESENTACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 

JUNTS PER MATARÓ EN LES COMISSIONS INFORMATIVES 

MUNICIPALS. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
“Per acord plenari de 9 de juliol de 2019 es va aprovar la composició de les  Comissions 
Informatives Municipals. 
 
El Ple de l’Ajuntament de data 12 de març de 2020 va donar-se per assabentat de la 
renuncia al càrrec de regidora de l’ajuntament de Mataró de la Sra. Isabel Martínez Cid per 
la candidatura de JUNTS PER MATARÓ (JUNTS).   
 
En el Ple municipal de data 4 de juny de 2019 ha pres possessió com a nou regidor de 
l'Ajuntament de Mataró, el Sr. Xavier Font i Mach per la candidatura de JUNTS PER 
MATARÓ (JUNTS), per la qual cosa el portaveu del grup municipal de Junts per Mataró 
sol.licita canvis a realitzar en la represenació del seu grup a les diferents Comissions 
Informatives Municipals. 
 
 
A la vista de l’exposat, i d’acord amb la proposta realitzada pel grup municipal de Junts per 
Mataró, es proposa per aquesta Alcaldia a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent acord : 
 
Únic.-  Modificar la composició de les Comissions Informatives Municipals en la 
representació del grup municipal de Junts per Mataró, que queden integrades de la següent 
manera:  
 
 En la CIM de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró, el Sr. Xavier Font i 

Mach serà vocal titular i el Sr. Alfons Canela Serrano serà vocal suplent.  
 
 En la CIM  de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania el Sr. Alfons Canela 

Serrano serà vocal titular i el Sr. Xavier Font i Mach serà vocal suplent.  
 
 En la CIM de Desenvolupament Urbà i Econòmic el Sr. Alfons Canela Serrano serà 

vocal titular i el Sr. Xavier Font i Mach serà vocal suplent.  
 
 En la Comissió Especial de Comptes el Sr. Alfons Canela Serrano serà vocal titular i 

el Sr. Xavier Font i Mach serà vocal suplent. 
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 En la Comissió Especial d’Organització el Sr. Alfons Canela Serrano serà vocal titular 
i el Sr. Xavier Font i Mach serà vocal suplent.” 

 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei d’Ingressos 

    
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 15 i 16 per 

venir referits a temàtiques coincidents.  

 

15 - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PREUS PÚBLICS 

D'ENSENYAMENT PER AL CURS 2020-2021 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Antecedents 
 
La Direcció d’Ensenyament d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents 
modificacions dels preus públics per al curs 2020-2021: 
 
I) ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA : 
 
L’Escola Municipal de Música de Mataró oferirà el curs 2020-2021 la mateixa oferta que el 
curs anterior, en general. Dins de l’estructura formativa de l’escola: 
 
-  Es crea el preu de Música a Mida (creativitat 6-7 anys), que és la meitat del programa 

Iniciació 3 i que s’equipara al preu de Cor de Petits, que també és mig programa 
(164,00€/any). 

-  Es crea el preu de Música a Mida-Conjunt instrumental, per tenir un preu més genèric per 
si es fan grups com el de guitarra-acords, a un preu de 275,00€/any. 
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-  Es creen uns nous preus públics per poder fer els mateixos cursos en format on line (60% 
del preu en format presencial) i en format semi presencial (80% del preu en format 
presencial). 

-  Es deroguen els preus de Petita Orquestra, Música a mida i Coral Escolar perquè ja no 
s’ofereixen com a programes de l’Escola Municipal de Música de Mataró. 

 
Vist que no hi ha cap modificació significativa del servei, el criteri general en els preus de les 
activitats de l’Escola de Música ha estat un increment del 2,1% equivalent a l’augment dels 
preus públics a les Ordenances Fiscals de Mataró de l’any 2020, amb arrodoniments als 
preus per a la millor gestió del servei. Hi ha hagut cinc excepcions a aquest criteri: Formació 
bàsica aprofundiment, formació avançada 1 i 2 i els dos PAGS, que s’incrementen en un 8% 
corresponent a l’augment d’alguns impostos i preus públics de les Ordenances Fiscals de 
Mataró de l’any 2020 perquè no són serveis essencials i són prestats pel sector privat. 
 
Així doncs, es proposen les següents modificacions per al curs 2020-2021: 
 
a) Aprovació dels preus dels següents programes 
 
PROGRAMES       PREU/CURS 
  
INICIACIÓ 1 (4 anys)       2 17,00€ 
INICIACIÓ 2 (5 anys)       217,00€ 
INICIACIÓ 3 (6 anys)       275,00€ 
INICIACIÓ 4 (7 anys)       275,00€ 
MÚSICA EN FAMÍLIA-Nadons 1     327,00€ 
MÚSICA EN FAMÍLIA-Nadons 2     327,00€ 
MÚSICA EN FAMÍLIA-Petitons 1     327,00€ 
MÚSICA EN FAMÍLIA-Petitons 2     243,00€ 
MÚSICA EN FAMÍLIA-Batucada en família    327,00€ 
FORMACIÓ BÀSICA 1       495,00€ 
FORMACIÓ BÀSICA 2       610,00€ 
FORMACIÓ BÀSICA APROFUNDIMENT    790,00€ 
FORMACIÓ AVANÇADA 1 (Individual)     910,00€ 
FORMACIÓ AVANÇADA 2 (Individual)     1.140,00€ 
PREPARACIÓ ACCÉS GRAU SUPERIOR    2.295,00€ 
PAGS (NO INSTRUMENT)      1.385,00€ 
MÚSICA A MIDA-COR ADULTS     275,00€ 
MÚSICA A MIDA-COR DE PETITS (6-7 anys)    164,00€ 
MÚSICA A MIDA-COR ESCÈNIC (8-12 anys)    217,00€ 
MÚSICA A MIDA-COR ESCÈNIC JOVE (13-17 anys)   275,00€ 
MÚSICA A MIDA-COR DE JOVES     275,00€ 
MÚSICA A MIDA-ENGLISH CHOIR (10-16 anys)   215,00€ 
MÚSICA A MIDA-CONJUNT VOCAL A CAPELLA   215,00€ 
MÚSICA A MIDA-ORQUESTRA ESCOLES ORQUESTRALS  202,00€ 
MÚSICA A MIDA-CONJUNT INSTRUMENTAL    275,00€ 
MÚSICA A MIDA-CREATIVITAT (6-7 anys)    164,00€ 
Assignatura complementària sense instrument    340,00€ 
Segona assignatura complementària sense instrument   275,00€ 
Conjunt instrumental sense fer instrument per FA i PAGS  
(per activitat)        275,00€ 
Conjunt/complementària addicional     102,50€ 
 
Aquests preus es paguen en deu quotes, una de les quals s’abona en el moment de formalitzar la 
matrícula i la resta d’octubre a juny amb periodicitat mensual. 
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b) Aprovació dels preus dels següents cursos: 
 
- Cursos en format on line, amb un preu equivalent al 60% del preu del mateix curs en format 
presencial. 
- Cursos en format semi presencial, amb un preu equivalent al 80% del preu del mateix curs 
en format presencial. 
 
c) Aprovació dels preus de les següents activitats extracurriculars: 
 
ACTIVITATS EXTRACURRICULARS  PREU 
 
Cursos i tallers     6,35 €/hora 
Classes magistrals    6,35 €/hora 
Cursos i tallers comunitaris   2,05 €/hora 
 
d) Aprovació del preu del servei de préstec d’instruments musicals propietat de l’Escola 
Municipal de Música de Mataró: 
 
CONCEPTE      PREU MENSUAL 
 
Ús instrument primer any assistència escola    7,40 € 
Ús instrument segon any assistència escola    9,50 € 
Ús instrument tercer i posteriors anys assistència escola  11,70 € 
 
e) Derogar els següents preus, atès que ja no formaran part de l’oferta formativa de l’escola: 
 
- Petita Orquestra-Ensemble de Menuts  269,00€/curs 
- Música a mida-Instrument + Conjunt   926,00€/curs 
- Música a mida-Coral Escolar    197,00€/curs 
 
f) Aprovació de les següents reduccions de les quotes dels preus públics de l’Escola 
Municipal de Música 
 
Dos membres mateixa unitat familiar    10% 
Tres membres mateixa unitat familiar    15% 
Quatre o + membres mateixa unitat familiar   20% 
Bonificació social (informe Benestar Social)   75% 
Alumnes amb NEE (instrument)    47% 
Situació d'atur de l'alumne     20% 
Situació d'atur d'un dels progenitors    15% 
Situació d'atur dels dos progenitors    30% 
Situació d'atur progenitor monoparental   30% 
Família nombrosa (categoria general)    10% 
Família nombrosa (categoria especial)    15% 
Carnet de família monoparental    15% 
Carnet blau       15% 
Discapacitat igual o superior al 33%    10% 
Segon instrument en grup     25% 
 
Les reduccions de quota no poden acumular-se, excepte la de segon instrument en grup. 
 
 

II) SERVEI D’ESCOLA BRESSOL : 
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Les escoles bressol municipals oferiran el curs 2020-2021 la mateixa oferta, tant de tipus de 
jornades com de serveis complementaris de menjador, permanències i serveis de vacances. 
Es continua oferint a diferents centres els Espais infants i família. 
 
Vist que no hi ha cap modificació significativa del servei, el criteri general en els preus de les 
activitats de les escoles bressol és no incrementar-los donat que es tracta d’un servei 
essencial. 
 
Només hi ha dos canvis en el servei d’escola bressol: 
 
- S’incrementa el preu de l’espai infants i família, donat que el preu fins ara era baix i ha 
incrementat molt la demanda. Amb el nou preu es paguen 10 euros al mes (30,00€/trimestre) 
i hi ha una reducció de preu per els usuaris del servei de Benestar Social que tinguin 
dificultats socio-econòmiques. 
 
- S’elimina el retorn total de la quota de la matrícula quan abans de començar el curs un 
usuari es dona de baixa, ja que es produïa molt sovint aquesta situació. A partir del curs 
2020-21 només es retorna el 100% de la quota quan el responsable és el mateix Ajuntament 
i un 50% quan hi hagi una causa mèdica justificada de l’alumne/a. 
 
Així doncs, les modificacions per al curs 2020-2021 són les següents: 
 

- En el cas que l’activitat no s’hagi dut a terme per causes imputables a l’Ajuntament, 
l’alumne/a tindrà dret a la devolució del 100% de la quota abonada per la matrícula. 
 

- En el cas que, abans d’iniciar l’activitat escolar, l’alumne/a sigui donat de baixa per 
causes de força major, tindrà dret a la devolució del 50% de la quota abonada per la 
matrícula. S’entén que és causa de força major un motiu mèdic del propi infant 
degudament acreditat (certificat mèdic). 

 

- SERVEI ESPAI INFANTS I FAMÍLIA 
   

Preu inscripció trimestral...........................................…........                     30,00 €* 

 * S’estableix una reducció del 50% de la quota amb informe del servei Benestar Social. 
 
 
 
III) PREUS  PÚBLICS INSTITUT MIQUEL BIADA: 
 
L’Institut Miquel Biada oferirà el curs 2020-2021 la mateixa oferta, amb les mateixes 
activitats, serveis i prestació de materials. Per altra banda, es seguirà amb la cessió 
d’espais del centre. 
 
Vist que no hi ha cap modificació significativa del servei, el criteri general en els 
preus dels usos d’espais de l’Institut Miquel Biada ha estat un increment del 2,1% 
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equivalent a l’augment dels preus públics de les Ordenances Fiscals de Mataró per 
l’any 2020, amb arrodoniments als preus per a la millor gestió del servei. 
 
Així doncs, les modificacions per al curs 2020-2021són les següents: 
 

Aprovació dels preus públics per a les utilitzacions d’espais de l’Institut Miquel Biada: 

Preu 

Utilització sala actes Biada: 

    Dins horari obertura centre/per hora 16,15 

    Fora horari obertura centre/per hora 43,70 

Utilització sala de conferències: 

    Dins horari obertura centre/per hora 12,95 

    Fora horari obertura centre/per hora 38,50 

Utilització aula estàndard: 

    Dins horari obertura centre/per hora 10,75 

    Fora horari obertura centre/per hora 33,30 

Utilització aula d'informàtica: 

    Dins horari obertura centre/per hora 31,25 

    Fora horari obertura centre/per hora 53,10 

Utilització taller: 

    Dins horari obertura centre/per hora 46,80 

    Fora horari obertura centre/per hora 68,75 

Utilització laboratori: 

    Dins horari obertura centre/per hora 46,80 

    Fora horari obertura centre/per hora 68,75 

Queden exemptes del pagament del preu establert les entitats inscrites en el Registre  
Municipal d'Entitats de Mataró, les escoles de Mataró i el Centre de Recursos Pedagògics. 
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A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies consecutius 
s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert.   

 
 

IV) PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ TRES ROQUES: 
 
El Centre de Formació Permanent Tres Roques oferirà el curs 2020-2021 la mateixa oferta, 
tant de tallers com de cursos. 
 
Vist que no hi ha cap modificació significativa del servei, el criteri general en els preus de les 
activitats del CFP Tres Roques ha estat un increment del 8% equivalent a l’augment d’alguns 
impostos i preus públics de les Ordenances Fiscals de Mataró per l’any 2020 per no ser un 
servei essencial i ser prestat pel sector privat, i un increment del 2,1% en els preus dels 
espais del centre equivalent a l’augment dels preus públics de les Ordenances Fiscals de 
Mataró de l’any 2020, amb arrodoniments als preus per a la millor gestió del servei. A més, 
es creen uns nous preus públics per poder fer els mateixos cursos en format on line (60% del 
preu en format presencial) i en format semi presencial (80% del preu en format presencial). 
 
a) Aprovar els preus públics per les activitats del Centre de Formació Permanent Tres 
Roques per al curs 2020-2021: 
 

CURS PREU HORA 

Cursos de millora de les competències personals 3,35 € 

Cursos de formació professionalitzadora 3,90 € 

Cursos de suport familiar 4,40 € 

Cursos d’ampliació cultural 5,00 € 

Cursos intensius d’estiu Tres Roques 2,80 € 

 
- Cursos en format on line, amb un preu equivalent al 60% del preu del mateix curs en 

format presencial. 
- Cursos en format semi presencial, amb un preu equivalent al 80% del preu del mateix 

curs en format presencial. 
 
 
b) Aprovar els preus públics pels usos dels espais del CFP Tres Roques per al curs 2020-2021: 

 

CONCEPTE PREU 

Ús sala actes del centre Tres Roques 

Fora horari obertura centre/hora 33,30 

Dins horari obertura centre/hora 10,75 
 
 
Ús aula/cuina del centre Tres Roques 
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Fora horari obertura centre/hora 33,30 

Dins horari obertura centre/hora 8,55 
 
 
Ús aula/taller del centre Tres Roques 

Fora horari obertura centre/hora 33,30 

Dins horari obertura centre/hora 8,55 
 
 
Ús aula informàtica del centre Tres Roques 

Fora horari obertura centre/hora 33,30 

Dins horari obertura centre/hora 8,55 

A les utilitzacions d’espais superiors a deu hores en un període de tres dies 
consecutius s’aplicarà una bonificació del 15% del preu establert. 

Queden exemptes del pagament del preu establert les entitats inscrites en el Registre  
Municipal d'Entitats de Mataró i les entitats públiques. 

 
 

V) PREUS PÚBLICS DEL CENTRE DE FORMACIÓ PER A ADULTS CAN NOÈ: 
 
El Centre de Formació d’Adults Can Noè oferirà el curs 2020-2021 la mateixa oferta de 
cursos que el curs 2019-2020. 
 
Vist que no hi ha cap modificació significativa del servei, el criteri general en els preus de les 
activitats del CFA Can Noè ha estat un increment del 2,1% en els preus de la formació no 
reglada equivalent a l’augment dels preus públics de les Ordenances Fiscals de Mataró de 
l’any 2020, amb arrodoniments als preus per a la millor gestió del servei. A més, es creen 
uns nous preus públics per poder fer els mateixos cursos en format on line (60% del preu en 
format presencial) i en format semi presencial (80% del preu en format presencial). 
 
Aprovació dels preus públics de les altres activitats formatives del Centre de Formació 
d’Adults Can Noè per al curs 2020-2021: 
 

CURSOS PREU 

Cursos d'informàtica 1,07 €/h 

Cursos d'anglès 1,07 €/h 
 
 
- Cursos en format on line, amb un preu equivalent al 60% del preu del mateix curs en format 
presencial. 
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- Cursos en format semi presencial, amb un preu equivalent al 80% del preu del mateix curs en format 
presencial. 
 

Fonaments de dret  
 
1.- L'article 41 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 (TRLRHL) preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 44 del TRLRHL assenyala que l'import dels preus públics ha de cobrir com a 
mínim el cost del servei prestat o de l'activitat realitzada. Però aquest mateix article disposa 
també que, quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d'interès públic que així ho 
aconsellin, l'entitat podrà assenyalar preus públics per sota del cost del servei. 
 
3.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
 
A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions dels preus públics de l’Escola Municipal de Música per al 
curs 2020-2021. 
 
Segon.- Aprovar les modificacions dels preus públics del servei d’Escola Bressol per al curs 
2020-2021. 
 
Tercer.- Aprovar les modificacions dels preus públics de l’Institut Miquel Biada per al curs 
2020-2021. 
 
Quart.- Aprovar les modificacions dels preus públics del Centre de Formació Tres Roques 
per al curs 2020-2021. 
 
Cinquè.- Aprovar les modificacions dels preus públics del Centre de Formació per a adults 
Can Noè per al curs 2020-2021. 
 
Sisè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i a l’e-
tauler municipal.” 
 
 
 
 

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

manifesta el seu desacord amb la modificació dels preus públics. Venen de l’aprovació que 

vam fer en aquest ple de les ordenances fiscals al desembre passat, a la qual ens vam 

oposar, perquè consideràvem que no era compatible la pujada generalitzada que hi va haver 

d’impostos, tributs i taxes municipals amb la realitat de la ciutat. 
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Al capdavall, aquests preus públics provenen d’aquestes ordenances fiscals que, a més, 

amb la crisi de la Covid-19, encara seran més irreals. No són les que aquesta ciutat 

necessita.  

És per això que demanem que s’activin de manera urgent els mecanismes necessaris que 

permetin canviar significativament la capacitat d’endeutament d’aquest Ajuntament. Si és 

possible, en l’actual marc pressupostari. I si no ho és, en el següent. En qualsevol cas, hem 

de tenir un pressupost encaminat a la recuperació econòmica de la ciutat, i caldrà adequar-lo 

a les ordenances fiscals.  

Sabem que les ordenances fiscals no poden ser objecte de modificació, per un tema legal, 

però sí que hi ha fórmules, com ara el diferiment fiscal a exercicis següents, que podríem 

aplicar a diferents sectors o activitats a fi d’ajudar-los. 

Nosaltres, pel que fa als preus públics que provenen de les ordenances fiscals, hi votarem 

en contra.     

 

 

 

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

seu vot afirmatiu als dos punts. 

Entendemos que la congelación es una buena medida en tiempos del Covid-19 y va a 

ayudar a muchísimas familias, tanto en temas de enseñanza como de cultura. Y las 

pequeñas subidas relativas a servicios muy puntuales servirán para bonificar a todas 

aquellas familias que tengan problemas para pagar este tipo de servicios, según se nos 

comentó en la comisión. Con lo cual, nosotros lo apoyaremos.   

 

 

 

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

benvinguda al consistori al Sr. Xavier Font. Li desitja molta sort i li ofereix tota la col·laboració 

que necessiti. 

En segon lloc, com faig des de fa més de dos anys, vull tenir un record i una petició 

d’alliberament immediat dels presos polítics i retorn lliure de tots els exiliats.  

En tercer lloc, un record i una abraçada d’ànim a tots els treballadors de Nissan. Esperem 

que puguem resoldre aquesta greu situació amb la màxima brevetat.  
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Pel que fa al tema que ens ocupa, al debat d’ordenances fiscals ja vam manifestar la nostra 

oposició a la pujada d’un 8% dels impostos, un 8% que també s’aplica a alguna de les taxes 

municipals i també del 2,1% que el Govern intentava assimilar a l’IPC de l’any 2019, quan 

aquest IPC del 2019 va tancar el mes de desembre amb una mica menys de la meitat, al 

voltant del 0,9%. 

Hem vist com la cobertura d’alguna d’aquestes taxes oscil·la entre el 30%, per exemple, del 

cost total a Tres Roques, fins a una mica més del 50% en el cas de l’Aula de Teatre. Ens 

sembla que caldria revisar els criteris d’assignació de costos a cadascun dels serveis per 

assegurar-nos que estigui ben fet. I recuperar la idea de tornar a revisar els criteris de 

progressivitat. Es va fer una comissió per parlar d’aquest tema, però que va acabar sense 

haver assolit cap mena d’acord.  

A mi em sembla que és una bona oportunitat per fer una nova previsió de taxes, incorporant 

aquests criteris de progressivitat que són tan necessaris en un moment i una societat com la 

nostra, amb tanta desigualtat.  

 
 

 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    

Abstencions: Cap.    

 

 

 

 

16 - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DELS PREUS PÚBLICS 

DE CULTURA PER AL CURS 2020-2021 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
 
"Antecedents 
 
La Direcció de Cultura d’aquest Ajuntament ha proposat l’aprovació de les següents modificacions 
dels preus públics de Cultura, per al curs 2020-2021: 
 
I) AULA DE TEATRE: 
 
Pel proper curs es proposen increments diferenciats segons la tipologia d’alumnat de 
cadascun: 
 

 Increment general del 2,1% (increment de la majoria de taxes i preus públics aplicat a 
les ordenances fiscals 2020), per als cursos adreçats a infants i joves. Es vol 
contribuir al desenvolupament personal i social dels alumnes millorant les seves 
habilitats interpersonals mitjançant la pràctica escènica així com facilitar l’accés amb 
la voluntat de ser una escola inclusiva. 

 Increment del 8% (increment aplicat a IBI, IAE, Grua per l’exercici 2020), per als 
cursos d’adults i monogràfics de curta durada, que no requereixen una atenció social 
específica. 

 No aplicar increment en aquells cursos de caire social adreçats a persones grans o 
amb diversitats funcionals: gent gran i taller d’integració. 

 
D’altra banda es proposa la creació d’unes noves tarifes per els supòsits en que les classes 
es realitzin on line o semipresencialment, que serien del 60 i 80 % de la quota 
respectivament, aquesta opció es planteja pel fet de no comptar encara amb una definició 
clara de com s'hauran de desenvolupar les formacions durant el proper curs. 
 
Pel que fa a les reduccions la proposta es igualar les que s’apliquen a l’Aula de Teatre i 
Escola de Música, escollint sempre l’opció més favorable a l’alumne, això per l’Aula suposa: 
 
Reducció en el supòsit de dos o mes membres matriculats l’Aula: 
 

- La reducció actual és del 10% aplicable nomes al segon i següents membres de la família. 
- La proposta es un escalat que permet aplicar la bonificació a tots els membres de la família: 

 
Dos membres. 10 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar 
Tres membres. 15 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar 
Quatre o més membres. 20 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat 

familiar 
 

Reducció en el supòsit d’atur de l’alumne 
 

- La reducció actual es del 15 % 
- La proposta es incrementar-ho fins al 20 % 

 
La proposta de preus per al curs 2020-2021 es detalla a continuació: 
 

  



 44 

 7.1. TEATRE 
 
Cursos per a joves 

 
Preu/mes 

Aula júnior nois i noies 48,85 

Aula júnior joves 53,00 

Aula júnior perfeccionament 63,60 

Teatre musical 53,00 
 
Cursos teatrals per a adults 

Iniciació al teatre 84,15 

Tallers teatrals 56,05 
 
7.2. DANSA 

Dansa junior 48,85 

Dansa contemporània 53,00 
 
7.3. MONOGRÀFICS (anuals) 
 
Infantils 

El meu primer tast teatral  26,55 

Dansa creativa nois i noies 26,55 

Dansa creativa infants 17,65 
 
Adults 

Gent Gran 31,15 

Taller d'integració 22,90 
 
7.4. MONOGRÀFICS (curta durada) Preu/hora 

Cost hora professor per alumne fins a 2,5 €  3,40 

Cost hora professor per alumne de 2,5 a 4 € 4,75 

Cost hora professor per alumne més de 4 € 6,15 
 

7.5. CLASSES EN FORMAT ONLINE O SEMIPRESENCIAL 
 
En el supòsit que les classes de qualsevol dels cursos dels epígrafs anteriors es realitzi en format on line o 
semipresencial, les quotes seran: 
 

- Online: 60% del preu 

- Semipresencial: 80% del preu 
Reduccions 
 
2. Més de dos membres de la mateixa unitat familiar matriculats a l’Aula: 
 
Dos membres. 10 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar 
Tres membres. 15 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar 
Quatre o més membres. 20 % bonificació aplicat a les quotes de tots els membres de la unitat familiar 
 
6. Situació d’atur 
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Adults 
20 % si l’alumne està en situació d’atur 
 
 

II) PREUS PÚBLICS PER LA UTILITZACIÓ D’ESPAIS ALS CENTRES CÍVICS: 
 
El criteri general en els preus dels per la utilització d’espais dels centres cívics ha estat un 
increment del 2,1% equivalent a l’augment de la majoria de preus públics de les Ordenances 
Fiscals de Mataró de l’any 2020, amb arrodoniments als preus per la seva millor gestió. 
 
Així doncs, es proposa l’aprovació dels següents preus públics per la utilització d’espais als 
centres cívics, per al curs 2020-2021: 
 
 

 Preu 
Utilització sales d’actes:  
- Dins horari obertura del centre 10,50 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 39,26 €/hora 
  
Utilització sala polivalent:  
- Dins horari obertura del centre 8,18  €/hora 
- Fora horari obertura del centre 31,82 €/hora 
  
Utilització gimnàs:  
- Dins horari obertura del centre 27,11 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 56,69 €/hora 

Utilització despatx  
- Dins horari obertura del centre 6,45 €/hora 
- Fora horari obertura del centre 26,69 €/hora 

 
En aquests preus públics no figura l’IVA, que s’hi haurà d’incorporar en el moment del seu pagament. 
 
Exempcions: 
 
1. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les entitats que 
figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró. 
 
2. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran de l’exempció 
del preu públic per la utilització dels espais dues vegades a l’any fora de l’horari d’obertura del centre 
sempre que sigui necessari el suport de consergeria (dissabtes, diumenges i festius). Si per una 
activitat és necessari dos torns de consergeria es considerarà com dos usos diferents. 
 
3. L’ús dels espais, quan sigui dins de l’horari d’obertura del centre, serà gratuït per les entitats de dret 
públic, sempre i quan l’ús d’un mateix espai no sigui superior a set hores setmanals durant un període 
de tres mesos. 
 
Reduccions de preu: 
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1. Les entitats que figuren inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Mataró gaudiran d’una reducció 
del 10% dels preus aprovats quan l’ús dels espais es faci fora de l’horari d’obertura del centre, a partir 
del tercer ús, sempre que sigui necessari el suport de consergeria. 
 
2. En el cas de que sigui necessari més d’un espai per una activitat, s’aplicarà el preu públic per a 
cada espai utilitzat, amb una reducció del preu final del 20 % quan sigui per dos espais, i del 30 % 
quan sigui per tres o més espais. 
 
3. Per la sol·licitud d’un espai més de 10 hores en un període de tres mesos s’aplicarà una reducció 
del 10% del preu establert, per més de 20 hores en tres mesos s’aplicarà una reducció del 20%, per 
més de 30 hores en tres mesos una reducció del 30 %, i per més de 100 hores en tres mesos una 
reducció del 50 %. 
 
L’exempció o reducció de preu es demanarà en el moment de presentar la sol·licitud d’ús de l’espai. 
L’atorgament o denegació s’efectuarà per l’òrgan competent, en funció de les disponibilitats dels 
espais i pressupostàries. 
 
Supòsits de devolució de la quota: 
 
Es podrà sol·licitar el retorn d’un rebut pagat en els següents casos: 
 
- Si la persona interessada anul·la la reserva abans de la seva utilització per un motiu degudament 
justificat. 
- Si la persona interessada acaba utilitzant l’espai durant menys hores del previst per un motiu 
degudament justificat. 
 
El termini per sol·licitar la devolució dels rebuts pagats serà de quinze dies a comptar des de l’últim 
dia que s’havia d’utilitzar l’espai. 
 
 
III) PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS EDUCATIVES AL CENTRE CÍVIC ESPAI 
GATASSA (O 4.15) 
 
Els centres cívics són equipament de proximitat que volen potenciar l’apropament dels 
serveis municipals i la realització d’activitats que tinguin per objecte el desenvolupament 
social, cultural, esportiu i de lleure, promovent l’associacionisme i la participació ciutadana en 
general. 
 
A través de l’intercanvi de coneixements, experiències, emocions, expectatives i il·lusions, 
amb la finalitat de promoure la cohesió social i la convivència, construint així comunitat, fent-
los més accessibles. 
 
En el cas del Centre Cívic Espai Gatassa és fomenta o impulsa la participació i la creativitat 
a través d’una proposta de lleure i formació pensada, d'una banda, per comprendre i arribar 
a diferents públics i, d'altra, per fomentar la cohesió social i la convivència entre iguals, amb 
la voluntat d’oferir servei al territori proper i a la resta de la ciutat. Es mira de fer una 
programació que tingui en compte tot tipus de propostes, aglutinant aquelles demandes de 
les entitats, i buscant l’espai perquè elles mateixes puguin fer les seves pròpies activitats, de 
manera que es pugui complementar l’oferta de l’equipament entre l’oferta de les entitats i la 
pròpia de l’equipament. 
 
La oferta de cursos que s’ofereix al Centre Cívic Espai Gatassa és amb preus públics. Pel 
proper curs 2020-21 es valora fer una actualització dels preus, per a la seva aprovació en el 
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Ple Municipal del mes de juny. El criteri general en els preus de les activitats del centre cívic 
Espai Gatassa ha estat un increment del 8% equivalent a l’augment d’alguns impostos i 
preus públics de les Ordenances Fiscals de Mataró de l’any 2020 per no ser un servei 
essencial per la ciutadania i ésser prestat també pel sector privat, amb arrodoniments als 
preus per la seva millor tramitació. 
 
Per al curs 2020-2021 s’estableixen els següents preus: 
 
ACTIVITATS CENTRE CÍVIC ESPAI GATASSA  PREU 
Tallers trimestrals 4,00 €/h 
Monogràfics i píndoles 4,00 €/h 
Monogràfics i tallers amb material 4,40 €/h 
Tallers intensius  2,55 €/h 
 
D’altra banda es creen uns preus per fer els mateixos cursos on line i semi presencials (una 
part presencial i una altra part on line): 
 
* Els cursos on line representaran el 60% del preu dels cursos equivalents presencials. 
* Els cursos semi presencials representaran el 80% del preu dels cursos equivalents 
presencials. 
 
Supòsits de devolució de la quota 
 
1. En el cas que l’activitat no s’hagi dut a terme per a raons imputables a l’Ajuntament, la 
persona interessada tindrà dret a la devolució de la quota abonada. 
 
2. En el supòsit que, abans de l’inici de l’activitat, la persona interessada renunciï a la 
realització d’aquesta per motius de força major degudament acreditats, tindrà dret a la 
devolució de la quota abonada. S’entén que hi ha motius de força major quan son per raons 
mèdiques de la mateixa persona o qüestions laborals degudament justificades. 
 
3. En el cas que l’alumne/a hagi assistit a alguna sessió de l’activitat, el preu públic es merita 
complet i per tant no tindrà dret a la devolució de la quota abonada. 
 
El termini per sol·licitar el motiu de força major serà de quinze dies a comptar des de l’inici de 
l’activitat. En el cas de les inscripcions fora de termini, el termini serà de quinze dies a 
comptar des de la data de la inscripció. Abans d’aquests 15 dies s’haurà hagut d’entrar la 
petició per registre, el correu en aquest cas no serà vàlid per comptabilitzar els 15 dies de 
termini. 
 
 

Fonaments de dret  
 
1.- L'article 41 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 (TRLRHL), preveu la possibilitat que les entitats 
locals puguin establir preus públics per la prestació de serveis o la realització d'activitats de 
la seva competència, sempre que aquests serveis o activitats siguin de recepció voluntària 
per les persones interessades i es prestin en concurrència amb el sector privat. 
 
2.- L'article 47 del TRLRHL disposa que l'establiment dels preus públics correspon al Ple. 
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A la vista del que disposen els articles precedents, el regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat PROPOSA al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les modificacions dels preus públics de l’Aula de Teatre per al curs 2020-
2021, d’acord amb la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Aprovar les modificacions dels preus públics per la utilització dels espais als centres 
cívics, per al curs 2020-2021. 
 
Tercer.- Aprovar les modificacions dels preus públics per la realització d’activitats educatives 
al centre cívic Espai Gatassa, per al curs 2020-2021. 
 
Quart.- Publicar la present resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i 
a l’e-tauler municipal.” 
 

 

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

corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró (2).    

Abstencions: Cap.    

 
 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

17 - PRÒRROGA DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 

DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, ESCOLES, ESCOLES 

BRESSOL,INSTAL·LACIONS CULTURALS I ESPORTIVES, WC 

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

SA, PUMSA, MATARÓ AUDIOVISUAL I CONSORCI MUSEU D’ ART 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
 

“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 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 fins 
el 29  de febrer de 2020. 
 
4. Per acord del Ple celebrat el 6 de febrer de 2020 s’ aprovà la  pròrroga   del contracte fins 
el 30  de juny de 2020. 
 
5. Degut a la crisi sanitària provocada pel Covid-19, i com a conseqüència del distanciament   
han anat sortint diverses normatives que afecten entre d’altres qüestions a l’ocupació 
d’espais i això  repercuteixen en la neteja,  el Servei de Compres es veu en la necessitat d’ 
adequar  els nous plecs administratius i tècnics que regiran la licitació del nou contracte del 
servei de neteja d’ edificis,  a les noves necessitats de neteja derivades dels efectes del 
Covid-19, que vagin sorgint.  Per aquest motiu es proposa   la  pròrroga de l’ actual contracte 
del 1 de juliol de 2020   fins el 31 de desembre de 2020, moment en el que segurament 
estarà més clar com actuar per un import de 1.587.695,66 € IVA  inclòs 
 
6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de l’ acord 
proposat a les partides corresponents  del pressupost municipal.  

 
 
Fonaments de dret 

 
D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula 
quarta  del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació 
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals 
 
En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat d’ 
Administració,  Bon Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer- Aprovar la  pròrroga  del contracte del servei de  neteja dels edificis i dependències 
municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de 
l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,  Pumsa ,  Mataró Audiovisual i Consorci 
Museu d’Art Contemporani de Mataró, adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de 
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Limpieza SA,  del   1 de juliol de 2020 al 31 de desembre de 2020,  per un import de 
1.587.695,66  €: 
 
Ajuntament de Mataró: 1.517.494,86 € 
Aigües de Mataró, SA: 29.445,73  € 
Mataró Audiovisual: 4.471,08 € 
Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró: 6.525,97  € 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA: 29.756,02  € 
 
Segon.- Autoritzar  i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza, SA  
l’import de   1.517.494.86 € (relació AD núm. 1932).” 
 
 
 
 
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, considera 

que una quarta pròrroga és excessiva, però s’hi abstindrà, atès que en l’actual situació del 

Covid-19 s’han alterat tots els contractes administratius i el funcionament de l’Ajuntament. 

 

 

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

aquest contracte ve de molt lluny. 

De fet, nosaltres hi havíem anat votant sempre favorablement fins a l’última pròrroga, la del 

mes de febrer, en què hi vam votar en contra. I la vam votar en contra perquè estem 

disconformes amb la manera com es gestiona aquest contracte. És obvi que en aquests 

moments de crisi sanitària l’única solució que hi ha és prorrogar-lo, però venim d’una situació 

en què, d’una banda, l’empresa manifesta que no vol continuar per pèrdues i, de l’altra, tenim 

un col·lectiu laboral molt feminitzat que necessita unes millores socials urgents. Per tant, si a 

l’octubre del 2019 el Govern deia que estaven pràcticament acabats els plecs de condicions, 

al mes de febrer era urgent haver-ho fet. És per això que aleshores vam votar-hi en contra i 

ara ho tornarem a fer, en senyal de protesta. 

Espero i desitjo que això es resolgui i que puguem parlar ja d’un nou contracte el 31 de 

desembre d’enguany. 

 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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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).    

 

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC  

Direcció d’Urbanisme i Planificació 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

 

18  - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE 

LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ 

MPG 106, RELATIVA AL TÍTOL II. PARÀMETRES COMUNS DE 

L’EDIFICACIÓ I D’ÚS I ARTICLES 52 I 53 DEL TÍTOL I. 

 

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

Formació Professional. presenta la proposta següent:  

 
“El 5 de desembre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació 
puntual de les Normes Urbanístiques del Pla general d’ordenació MPG-106, relativa al Títol 
II. Paràmetres comuns d’edificació i d’ús i art. 52 i 53 del Títol I. 
 
Ha estat exposada al públic des del 17 de desembre de 2019 al 28 de febrer de 2020. Primer 
pel termini d’un mes i desprès fins el 7 i el 28 de febrer per pròrrogues expresses en decrets 
del regidor delegat d'Urbanisme, Educació i Formació Professional, de 16 de gener i 7 de 
febrer de 2020, publicat al BOPB de 17 de desembre de 2019, 20 de gener i 12 de febrer de 
2020, i al El Periódico de 13 de desembre de 2019 i 27 de gener de 2020. 
 
Han presentat al·legacions: 
 
1) Antoni Pous Saltor, en relació als article 52 i 53 sobre volums i usos disconformes, 

considera que limita de forma excessiva els canvis d’ús, exposa supòsits que es poden 
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donar de difícil solució, i proposa un redactat alternatiu de l’article 53.2.c de les NNUU, 
en que l’ocupació de parcel·la no sigui de compliment per poder autoritzar els canvis 
d’ús.  

 
2) La Intercol·legial del Maresme, integrada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 

i el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona 
(CAATEEB), sol·liciten la modificació o aclariment en els articles següents: 
 
- Article 53, en relació als nous usos en volums disconformes: el seu redactat sembla 

disminueix les possibilitats i l’equipara al fora d’ordenació, podria fer referència a 
l’article 108 de la Llei d’urbanisme. 

- Article 82, referit al càlcul d’edificabilitat màxima en parcel·les alineades a vial: no 
parla del sota coberta, que entenen ha de computar. 

- Article 100, sobre l’alçada de la planta baixa: tècnicament és de difícil comprensió, vol 
controlar la composició de façana des de l’interior quan hi ha moltes maneres de fer-
ho des de l’exterior.  

- Article 104, respecte a la planta sota coberta: porta a confusió, no aclareix si es 
permeten compensacions, ni si es permet que les terrasses per raons constructives 
es puguin executar més baixes. 

- Article 107.4, pel que fa als cossos sortints: cal aclarir els paràmetres normatius en 
les zones 1a i 1b del centre urbà i eixample antic, per garantir la correcte integració 
dels nous projectes en quan a la composició de façana, a les regulacions de cossos 
sortints i a les alçades de forjats. 

 
Les al·legacions es resolen a l’apartat 6. de la Memòria del projecte, que es dóna per 
reproduït, amb el resultat següent: 
 
1) S’estima en part l’al·legació d’Antoni Pous Saltor, es dóna una nova redacció ajustada a 

l’article 108.4 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s’aprovava el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, però es desestima excloure el compliment de l’ocupació en ser un 
paràmetre bàsic que cal complir d’acord amb l’article esmentat i l’article 292.2 de les 
Normes Urbanístiques del Pla general d’ordenació urbanística.  
 

2) S’estimen les al·legacions de la Intercol·legial del Maresme, i es dóna una nova redacció 
als articles objecte d’al·legacions. 

 
També s’han efectuat altres modificacions per suggeriments, en tràmit d’exposició pública, 
dels tècnics del Servei de Llicències i d’altres tècnic involucrats en la tramitació de la seva 
aprovació, així com per coherència amb les al·legacions estimades, que han suposat: 
 
- Als articles 52, 53 i 292, millorar el seu redactat i introduir la densitat màxima com a 

condició bàsica. 
- Als articles 78, 79, 104 i 107, introduir aclariments en relació a la regulació en 

construccions o  edificis catalogats i entorns protegits, que afecta principalment a les 
zones 1a i 1b del centre i eixample antic. 

- Als articles 82 i 104, millorar la regulació de les plantes sota coberta. 
- Als articles 74, 76, 90, 96, 100, 101 i 104, fixar uns criteris més entenedors en relació a la 

regulació de les alçades dels edificis i de les plantes, en situacions concretes com 
desnivells o varis fronts de façana. 

- Article 86, aclarir que les piscines en patis no computen ocupació. 
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- Als articles 129 i 130, aclarir qüestions de la classificació d’usos, adaptar la relativa a jocs 
i festes infantils i d’adults, i ajustar-se a la normativa d’apartaments turístics. 

- Article 105, es posa en plural profunditats edificables. 
- Article 142, corregir el redactat per adaptar-lo a l’aprovat en l’article 8 de la MPG-89 

relativa als paràmetres reguladors d’usos i activitats. 
- Disposició addicional 5a, relacionada amb l’obligació dels trasters, suprimir-la tota. 
- Disposició addicional 8a, precisar el redactat en la de regulació d’usos en planta baixa de 

determinats carrers. 
 
Les modificacions en la redacció dels articles efectuades arran de les al·legacions i 
suggeriment en tràmit d’exposició pública, no representen canvis substancials d’acord amb 
l’article 112.2 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, al 
no adoptar nous criteris respecte a l'estructura general o al model d'ordenació del territori, ni 
a la classificació del sòl. 
 
Vist l’informe jurídic; els articles 292.2 de les Normes urbanístiques del Pla general; els 
articles 37.1, 79, 96 i 108.4 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei d'urbanisme; els articles 112 i 119 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 provisionalment la Modificació puntual del Pla general de les Normes 
Urbanístiques del Pla general d’ordenació MPG-106, relativa al Títol II. Paràmetres comuns 
d’edificació i d’ús i art. 52 i 53 del Títol I d’ordenació referent, redactada pel servei tècnic 
municipal. 

 
Segon.- Resoldre les al·legacions presentades d’acord amb l’apartat 6 de la Memòria del 
projecte, el text del qual s’adjuntarà a les notificacions de les persones que han presentat 
al·legacions. 
  
Tercer.- Trametre a la Direcció General d’Urbanisme de la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva el document 
tècnic i l’expedient administratiu. 

 
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades i al Servei de Llicències.” 
 
 
 

 

 

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

el seu vot favorable a aquesta aprovació.  

En primer lloc, m’agradaria felicitar molt sincerament tots els tècnics que han portat a terme 

l’actualització d’aquesta part de la regulació. Això facilitarà molt la feina de l’Ajuntament, 
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perquè tindrem molts menys problemes a l’hora de determinar la concessió o no concessió 

de llicències. A més, el sector també ho agraeix, estan satisfets amb tot el procediment, hi 

han pogut participar i podran treballar molt millor. 

Esperem que sigui un element més que ens ajudi a millorar aquest temps de concessió de 

llicències per part de l’Ajuntament, tot i que, arran d’una notícia apareguda sobre la rebaixa 

del temps de concessió de llicències a Mataró, hi ha qui pot confondre una mica el que és el 

termini fins a la resposta del primer informe que se sol·licita per a la llicència amb la pròpia 

concessió de la llicència.    

En tot cas, benvinguda la reforma. 

 

 

 

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

vot favorable a aquest punt. Tot allò que serveixi per facilitar una millor interpretació de les 

normes del Pla General ens sembla positiu. 

El cap d’Urbanisme va explicar, com sempre, d’una manera extraordinària, totes aquestes 

modificacions a la comissió informativa, i ho va relacionar també amb les al·legacions que 

havien fet diversos professionals i també la Intercol·legial del Maresme, el Col·legi 

d’Arquitectes i Aparelladors, que van ser pràcticament totes acceptades. 

Per tant, hi donarem suport a l’espera que tingui una translació a l’evident problema que hi 

ha al Departament de Llicències pel que fa a la interpretació de moltes d’aquestes normes.  

 

 

 

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

Professional, recorda que a la comissió informativa hi havia les persones directament 

afectades i les que directament han treballat en aquestes normes i en el portal d’informació, i 

se suma als agraïments per la gran tasca duta a terme. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

 

19 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER 

A LA NO DISCRIMINACIÓ PER RAONS DE GÈNERE EN LA 

NORMATIVA DE LES PISCINES. 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que el PSC va presentar una esmena 

al text d’ERC que ha estat acceptada pel ponent. Per tant, la Sra. Salicrú explicarà la 

proposta definitiva.  

 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

proposta de resolució, amb la incorporació de l’Esmena parcial del grup municipal Socialista: 

 

 

“Les persones tenim mugrons. Totes. Perquè durant una bona part de la gestació, abans de 
l'acció de certes hormones, érem éssers físicament iguals. I seguim tan iguals, que uns i 
altres a l'estiu gaudim de l'aigua, de l'aire, i la calor.  
 
Així comença el manifest de la plataforma “Mugrons Lliures” que demana l’equiparació en la 
norma de la vestimenta entre homes i dones en les piscines del país. 
 
Avui en dia encara són moltes les desigualtats que les dones pateixen davant els homes. 
Des de desigualtats salarials, l’accés als llocs de poder, la càrrega de les feines de la llar i 
dels treballs de cures, la poca visibilitat als mitjans, i també la sexualització del cos de la 
dona. 
 
Aquestes desigualtats es traslladen també a les normatives dels espais públics, on encara hi 
ha normes que comporten una evident discriminació cap a les dones. Per exemple, a moltes 
piscines del nostre país, es regula la indumentària femenina però no la masculina. Els homes 
poden anar amb la part del tors descoberta i les dones no, evidenciant així una clara 
discriminació de gènere i una limitació de la llibertat d’expressió. 
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Atès el decret 95/2000 de la Generalitat de Catalunya, que atribueix als ajuntaments, entre 
d’altres, la competència d’autorització i control sanitari de les piscines d’ús públic instal·lades 
al seu terme municipal i la d’establir unes normes de règim intern i unes pautes de 
comportament respecte activitats autoritzades a les instal·lacions; 
 
Atesa la resolució emesa pel Síndic de Greuges el 6 de juliol de 2018, que considera que la 
prohibició del topless és una limitació d’expressió de les dones i una discriminació de gènere 
i que insta els ajuntaments que disposen de piscines de caràcter municipal a dictar i 
modificar les ordenances amb perspectiva de gènere per tal que les dones lliurament 
decideixin com prenen el sol i com es banyen, amb les úniques limitacions que, previstes per 
la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de l'ordre, la seguretat, la moral i la salut pública de 
manera justificada i proporcionada; 
 
Atès el III Pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-2022, on es mostra la 
voluntat política de continuar treballant en favor de les polítiques de gènere i, d’aquesta 
manera, afavorir la transformació de la ciutat en un espai més equitatiu i just per a tothom. 
 
Atès que l’Ajuntament de Mataró fa anys que treballa per la no discriminació per raó de 
gènere en el món de l’Esport, promovent la formació i impulsant la incorporació de bones 
pràctiques, com recull el decàleg del manifest per la igualtat de gènere, presentat en la 
darrera edició de la nit de l’Esport.  
 
Atès que les instal·lacions esportives municipals així com el de les empreses 
concessionàries possibiliten la utilització de qualsevol banyador de natació, sense prohibició 
del topless.  
 
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana-Moviment d’Esquerres instem a l’Ajuntament 
de Mataró a sumar-se a la iniciativa de la plataforma Mugrons Lliures, que ja s’ha aprovat a 
l’Ametlla del Vallès, Barcelona, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i 
Figueres, entre d’altres, demanant al ple municipal els següents acords:  
 
Primer.-  Introduir a l’actualització periòdica del reglament d’ús de la piscina municipal la 
utilització de qualsevol vestit de bany. 
 
Segon.- Informar del decàleg de bones pràctiques als clubs i instal·lacions esportives, de 
caràcter privat, de la ciutat, i recomanar l’adaptació de la seva normativa amb  perspectiva 
de gènere, tal com es contempla en els equipaments municipals. 
 
Tercer.-  Promoure la igualtat de gènere entre els clubs i instal·lacions esportives de la 
ciutat.”  
 

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

seu vot favorable a la proposta.  

Estamos en contra de cualquier discriminación por cuestiones de género en el deporte y en 

los demás sectores. Abogamos por la libertad para que cada cual pueda vestir como crea 
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oportuno. Afortunadamente, desde hace años en muchas piscinas de la ciudad se practica el 

topless sin ningún problema. 

   

 

 

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

també el seu vot favorable.  

De fet, nosaltres hem parlat amb alguns dels clubs de la ciutat, perquè no sabíem com 

estava encara la normativa respecte d’aquesta qüestió, i la veritat és que amb tots els que 

hem parlat ens han confirmat que ja fa anys que deixen llibertat perquè tothom s’estigui a la 

piscina com vulgui. 

 

 

 

La senyora Beatriz Delgado Castro, regidora delegada d’Esports, recorda, com demostra 

l’esmena presentada, que ja fa anys que aquest Ajuntament treballa en el sentit de la no 

discriminació per raó de gènere en l’àmbit esportiu i en els altres àmbits, i així ho 

continuarem fent. Hi votarem a favor. 

 

 

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, agraeix l’entesa 

amb el PSC i En Comú Podem per tirar endavant la proposta, que feia temps que no hi era, i 

agraeix també el vot afirmatiu de la resta de grups municipals i la predisposició de la 

regidora Delgado. També vull donar les gràcies a la regidora Merchán pel seu treball en 

aquest sentit. 

Ens hem de sentir orgullosos que aquesta proposta s’aprovarà per unanimitat. Al segle XXI 

això no hauria de ser un problema, però encara queda molta feina per fer. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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20  - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

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

GRUP DE TREBALL, AMB REPRESENTACIÓ POLÍTICA I CIVIL DE LA 

CIUTAT, PER A L’ESTUDI I SEGUIMENT DE LA MILLORA DE LA 

MOBILITAT FERROVIÀRIA ENTRE MATARÓ I BARCELONA 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró,  presenta la 

proposta de resolució següent 

 

“Es parla molt de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible, però creiem 
que ja no tenim temps per pensar, hem de passar a l’acció. La proposta de resolució que 
presentem té com objectiu la millora de la mobilitat ferroviària entre Mataró, el Maresme i 
Barcelona. El plantejament, explotació i construcció de noves infraestructures més 
sostenibles i adaptades a la realitat del canvi climàtic són un deure ineludible envers la 
nostra societat.  
 
Actualment, la nostra ciutat, es troba davant de diferents paradigmes:  
 
-  Poder augmentar la capacitat en volum de viatgers i les freqüències de pas de la línia 

R1.  
-  La ciutat de Barcelona dins els seus plans de control de la qualitat de l’aire i la pròpia 

congestió urbana té en estudi la posada en marxa d’un peatge dissuasori per restringir 
l’entrada del vehicle privat.  

-  L’aposta com a ciutat per la sostenibilitat i la promoció del transport públic.  
-  La millora del benestar i qualitat de vida dels mataronins i mataronines  
 
Captar usuaris del vehicle privat cap el tren seria un augment considerable del transport 
públic. En definitiva millorar un servei que sempre ha estat problemàtic i deficitari. Cal 
pensar, també, en l’efecte reductor de la intensitat de trànsit per la N-II , la C-32 i els 
accessos a Barcelona  
 
Per això, proposem dues línies d’acció, amb dues velocitats de desenvolupament 
diferenciades.  
 
1. Millora de la capacitat dels actuals trens, que permeti incrementar el nombre de viatgers 
per trajecte. Es planteja una solució de caire immediat i sense cost pel nostre Ajuntament.  
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2. Promoure l’estudi i plantejament d’una futura infraestructura ferroviària per resoldre de 
forma definitiva i amb visió global la mobilitat de la comarca del Maresme. Mataró, com a 
capital, tindria que liderar aquesta estratègia de territori.  
 
Actuació 1:  
 
L’allargada actual de les andanes de l’estació de RENFE d’Arc de Triomf no permeten fer-hi 
circular i aturar trens dobles, és a dir combois formats per la unió de dos trens. Es necessita 
una longitud mínima de 200 metres, aquesta és la solució tècnicament provada per permetre 
augmentar el volum de viatgers en cada trajecte. 
 
El Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona entre el 2008 i el 2015 del 
Ministeri de Foment ja portava inclòs el projecte d’ampliació d’aquestes andanes. Com a 
ciutat afectada i exercint la capitalitat de la comarca del Maresme ens cal reivindicar aquesta 
actuació. La seva plasmació, serà el primer pas per la millora eficient de la nostra 
comunicació via tren envers Barcelona, sempre pensant la mobilitat en un sentit global i 
sostenible.  
 
Actuació 2:  
El Maresme és un territori que es troba situat entre la Serralada litoral i el mar. La proximitat 
de la capital Barcelona i el seu potencial han fet desenvolupar un urbanisme a la comarca 
mancat de planificació. Sempre hem sentit parlar de l’efecte barrera que suposen la N-II i el 
tren envers les poblacions de la costa, destacant el traçat de la N-II que en la majoria de la 
seva longitud actua com a carretera urbana. Justificar econòmicament un trasllat de la via del 
tren sols per mitigar aquest efecte barrera i millorar l’atractiu de la costa és difícil. Per això, 
crec que mai ens ho hem pres seriosament.  
 
Analitzant altres factors que ens permetin justificar aquest nou plantejament infrastructural, 
adossat a l’autopista C-32, podríem parlar de la millora d’accessibilitat al centrar la línia amb 
el territori, de l’augment del transport públic i la qualitat de l’aire i, com hem vist aquest dies 
arrel del temporal Glòria, donar-nos més marge de maniobra per la lluita contra la regressió 
costanera que patim.  
 
Per tant, ha arribat el moment de plantejar-nos aquest tema. Millorar l’accessibilitat al tren, 
millorar la mobilitat del Maresme, alliberar la superfície de la costa per permetre reconvertir la 
N-II i fer-la més amable als peatons, l’estalvi a nivell de costos degut al complicat traçat 
actual de la via i la lluitar contra la regressió de la costa ens comportarien altres beneficis 
socials i econòmics que reforcen la proposta del trasllat, no és simplement minimitzar l’efecte 
barrera. Crec que en conjunt són beneficis prou importants perquè Mataró, exercint de 
capital de la Comarca, lideri aquest projecte juntament amb la resta de poblacions, per 
articular una solució de futur. Creiem que cal incloure l’estudi per la ubicació de l’estació cap 
el centre de la ciutat, la qual cosa aniria en concordança amb el plantejament de la proposta 
de trasllat cap l’interior.  
 
Creiem interessant afegir alguns conceptes que no es produirien si el projecte no s’executés. 
Aquest són importants i cal considerar-los des de la visió cost-benefici:  
 
Podem pensar en una millora de l’atractiu turístic del Maresme, el turisme de platja es 
concentra a Barcelona o a la Costa Brava, no al Baix Maresme.  
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Podem pensar en els costos de manteniment i operació de la línia del tren, tant la via com 
les estacions s’han de mantenir de la mateixa manera com fins ara, de manera que aquests 
costos no són un canvi respecte l’actualitat.  
 
Podem pensar també, en l’efecte de millora de la fiabilitat en el transport dels treballadors i 
els seus efectes productius de les seves empreses.  
 
Podem pensar en la millora de les xarxes locals d’autobusos, que degut a la demanda es 
veurien obligats a donar un millor servei, que de retruc milloraria l’atractiu d’aquest servei i la 
seva demanda addicional.  
 
Creiem fermament en aquestes dues línies d’actuació per la millora de la mobilitat, 
connectivitat i sostenibilitat de Mataró. Analitzant beneficis versus costos, apostem pel futur 
de la nostra ciutat i de la comarca que ha de liderar.  
 
ACORDS:  
-  Que des d’aquest la presa del present Acord s’estableixin les accions i converses 

necessàries per desenvolupar la primera línia d’actuació.  
-  La creació d’un grup de treball a nivell municipal per establir una proposta inicial com a 

Ajuntament per l’estudi de la segona línia d’actuació.”  
 

 

 

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

benvinguda al consistori al Sr. Xavier Font i es posa a la seva disposició per al que li calgui. 

Nosotros vamos a apoyar la propuesta, cuyo punto 1 nos parece bien, porque esto haría que 

muchísimas más personas cogieran el tren. 

Por otro lado, dentro de nuestro programa electoral, nosotros ya propusimos que el tren 

pasara por el centro de la ciudad, no solo por evitar el efecto barrera, que sería mucho más 

rentable para Mataró, sino también en el sentido de que el tren en el centro acercaría este 

medio de transporte a los barrios, lo que facilitaría la movilidad de muchas personas de la 

ciudad y serviría para reactivar los barrios. 

Por todo ello, nuestro voto será favorable.    

 

 

 

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

proposta presentada pel Sr. Xavier Font està molt ben estructurada i hi està plenament 

d’acord.  



 61 

La primera de les mesures no té una excessiva dificultat i contribuiria a incrementar molt la 

capacitat de transport.  

La segona també està ben enfocada perquè, malgrat que a curt termini no hi haurà els 

recursos per fer-ho, cal que tots estiguem d’acord en què és el que volem. I, naturalment, els 

condicionants del canvi climàtic (el Glòria...) ens fan adonar que hem de canviar alguns 

trams, recorreguts, etc.  

Pel nostre gust, caldria incorporar-hi una referència a la connexió de la línia ferroviària del 

Maresme/Barcelona amb el Vallès, que també acumula un enorme trànsit de persones que 

treballa en aquella comarca, però estem plenament d’acord que hem d’aprofitar aquest 

temps per pensar, per exercir la capitalitat que Mataró té al Maresme i, quan sigui possible 

fer-ho, que tinguem clar què volem, on hem d’anar a reclamar-ho i què cal plantejar on toqui. 

Hi votarem a favor.  

 

 

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

Professional, manifesta que el Govern comparteix en tots els sentits la importància del 

sistema ferroviari com a transport sostenible i eficient. 

Actualment l’estació de Mataró realitza més de 20.000 viatges al dia. La nostra és, sens 

dubte, una de les estacions amb més afluència de Catalunya, i és per això que la seva 

proposta d’augmentar la llargada dels trens fins als 200 metres ens sembla pertinent. En 

aquest sentit, ja hem fet peticions a Renfe i Adif, però seguirem insistint en aquesta 

necessitat.  

També dir-li que fa uns mesos que estem treballant en la línia de com millorar l’estació de 

Renfe, lligat al pas que ha de connectar el Port amb el final de la ronda Barceló, on pensem 

incorporar una segona entrada a l’estació complementària a la de la plaça Miquel Biada.  

L’estació de Renfe, a més d’un interconnector potent, és una fita importantíssima en el 

nostre front marítim, però les propostes que s’estan treballant actualment i la inversió que 

s’està fent des d’Adif —ens ho van explicar fa un parell de setmanes en una reunió amb la 

Mesa de Mobilitat i diferents membres de Renfe, Adif i la Generalitat i qualsevol informació 

que necessiti me la pot demanar com a membre de la Mesa, o la pot demanar també al 

Consell Comarcal del Maresme, on governen ERC i Junts— és d’uns 20 milions d’euros 

aproximadament, entre el reforç de l’escullera entre Mataró i Cabrera, els murs de protecció i 

millores del drenatge entre Canet i Sant Pol i entre Malgrat i Blanes, i el pont de Tordera, 
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que es va ensorrar, la reparació del qual té un cost de 8 milions d’euros i una llargada d’uns 

220 metres aproximadament. 

Per tant, el que s’està plantejant ara mateix va més en la línia de minimitzar l’impacte més 

que no pas de traslladar el sistema ferroviari, tot i que, com vostè ha indicat molt bé, hi ha 

una primera acció a curt termini i una altra, la del trasllat de l’estació al centre de la ciutat, 

que és més a llarg termini. 

Li recordo que vam crear un grup de treball per a la preparació de la modificació del Pla 

General d’Ordenació i en les reunions mantingudes fins ara hem dit que un dels sectors 

estratègics de la ciutat és tractar tot el front marítim, que inclou l’estació de Renfe, la 

Nacional II, el sector d’Iveco-Pegaso i Sant Simó. 

Coincidim que calen solucions de millora a curt termini perquè són molts els ciutadans 

afectats. Alhora, insistirem en l’aposta per aquest trasllat a l’interior, per tots els avantatges 

que comporta i que vostè ha exposat.  

Per tot plegat, hi votarem favorablement. 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, està d’acord 

amb el que deia la Sra. Sancho. El fet de centrar l’estació de tren seria bo per molts motius: 

si situes l’estació ben bé al centre de la ciutat tots els barris queden a la mateixa distància de 

l’estació i tothom hi tindria el mateix accés. Però, a més, hi ha un concepte d’intermodalitat, 

perquè amb l’estació al centre hi podríem posar bicicletes, autobusos amb connexió directa, 

etc. Per tant, a part de les millores del projecte, aquest projecte també comporta molts altres 

avantatges associats.  

Respecte al tema de Granollers que comentava el Sr. Teixidó, li vull transmetre tranquil·litat, 

ja que el dia 25 de juliol comencen les obres de la nova adequació de les vies de Mataró, 

que les faran passar per La Sagrera, la qual cosa ens permet connectar amb les vies de 

Granollers, i això comportarà una millora per a les persones de Mataró que treballen a 

Granollers. No obstant, durant tres o quatre mesos estarem amb via única durant 2 km, la 

qual cosa afectarà tota la gent de Mataró que va a Barcelona i caldria estudiar-ho. 

Respecte a la intervenció del Sr. Vadell, dir-li que ens cal pensar la situació estratègica de 

l’estació de Mataró. Ho hem de pensar molt bé i ho hem de parlar entre tots, perquè és un 

gran repte de futur. 

En definitiva, gràcies per estar-hi a favor. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN 

RELACIÓ A LA DOTACIÓ D'UN FONS PER A L'ATORGAMENT DE 

MICROCRÈDITS PER A LA DIGITACIÓ DELS COMERÇOS, NEGOCIS 

D'AUTÒNOMS I PIMES. 

 

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

la proposta de resolució següent: 

  

“El sector digital y de las telecomunicaciones ha tenido en España un papel fundamental 
desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por el  COVID-19. Se ha conseguido 
sostener, a través de ellas, la actividad económica de muchas empresas y sectores críticos.  
 
Las restricciones de la movilidad han generalizado el teletrabajo y la educación en línea, el 
ocio y las Comunicaciones con familia y amigos online y la compra a través del comercio 
electrónico.  
 
En una situación totalmente extraordinaria e inesperada de pandemia, y con un parón de la 
economía, la digitalización ha sido necesaria para aportar soluciones y propuestas durante 
el confinamiento y va a ser imprescindible para la recuperación del país. Desde el Grupo 
Municipal de Ciudadanos creemos que la digitalización va a ser fundamental, para aportar a 
la recuperación en sí, para afrontar futuros confinamientos en caso de rebrotes, futuras 
pandemias o incluso para crear ventajas competitivas respecto a otros países.  
 
Según diversos estudios, en relación al e-commerce, si bien es cierto que la afectación del 
confinamiento en los diferentes sectores es desigual, todos ellos tienden a confluir en el 
crecimiento de las ventas, de media, a través de internet. En este sentido, según la 
consultora Deloitte, gran parte del crecimiento del comercio electrónico generado por el 
Covid-19 se convertirá en estructural. 
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Durante estos últimos meses, comercios, autónomos, agricultores y en general el tejido 
productivo de la ciudad ha tenido que ir adaptando sus negocios a la digitalización de los 
mismos para poder seguir ofreciendo servicio a los ciudadanos de Mataró, algunos de ellos 
de una forma muy precaria 
 
Es por ello, que el Grupo Municipal de ciudadanos entiende que desde el Ayuntamiento se 
debería fomentar la digitación de los negocios de los comercios, autónomos y pymes de la 
ciudad y, por ello, solicita al Pleno lo siguiente: 
 
1.- El gobierno estudiará el establecimiento de un fondo para la concesión de microcréditos 
o créditos blandos destinado a la digitalización de comercios, autónomos y pymes de la 
ciudad para aportar a su recuperación, afrontar futuros confinamientos en caso de rebrotes, 
futuras pandemias o incluso para crear ventajas competitivas respecto a otras ciudades. 
 
2. En el mismo sentido, fomentará entre el tejido comercial y empresarial de Mataró la 
formación de la venta, promoción y distribución a través de canales on-line.” 
 

 

 

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, no pot 

estar més d’acord amb el contingut de la proposta. De fet, el nostre grup municipal, a pocs 

dies del confinament, ja es va posar en contacte amb personal de Promoció Econòmica i 

amb la regidora de l’àrea perquè vam detectar que el comerç de la ciutat havia d’iniciar nous 

canals per poder oferir els seus productes i tenir l’oportunitat de donar sortida al seu gènere. 

Això ens va portar a confeccionar, per part de l’Ajuntament de Mataró, aquest directori de 

comerços. Per tant, coincidim amb l’exposició del grup de Ciutadans, en el sentit que això 

serà una eina que ha vingut per quedar-se i ha de ser una realitat en el futur.  

Ara bé, nosaltres entenem que, vist que s’ha iniciat per part de la corporació la Taula de la 

Reconstrucció de la COVID-19, aquesta és una petició que hauria d’anar canalitzada a 

través de la Taula, perquè si no desdoblem els fòrums de discussió i de debat i podem 

acabar distorsionant la realitat o l’assoliment de totes aquestes peticions.  

Per tant, tot i estar d’acord amb el contingut de la proposta, no hi donarem suport perquè 

pensem que s’ha de tractar en el marc de la Taula de la Reconstrucció, en el benentès que 

tot allò que políticament es presenti a través d’aquesta Taula i no tiri endavant, sí que es 

pugui portar al ple posteriorment.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, manifesta el seu 

suport a la digitalització de les empreses de Mataró i més en aquest moment en què, a 

causa de la pandèmia, n’hi ha moltes que han descobert aquest canal, s’hi han dedicat i han 

pogut salvar una part de la facturació. 

Hem d’aprofitar també el corrent de simpatia que tota la població ha desenvolupat cap al 

comerç de proximitat per ajudar-los a forçar aquest nou canal i que s’assenti en el futur. Per 

tant, la idea ens sembla molt encertada.  

De fet, nosaltres cada any hem anat proposant en el pressupost municipal, i són propostes 

que han resultat aprovades, diverses iniciatives tangencialment vinculades o semblants a 

aquesta. Per exemple, la constitució de fons locals de capital risc de titularitat publicoprivada 

per finançar empreses innovadores; la implantació del concurs de noves iniciatives 

empresarials, bàsicament orientat als alumnes del Tecnocampus perquè trobin finançament, 

com ara business angels o fons canalitzats a través de l’Ajuntament; i també hem proposat 

microcrèdits, fa pocs plens, per finançar les entrades de pisos de lloguer per a joves. Cap 

d’aquestes iniciatives s’ha portat a terme. 

En aquests moments, estem treballant en la Taula de Reconstrucció i justament entre les 10 

mesures que vam proposar el dia que vam fer la constitució de la Taula hi ha la de concessió 

de microcrèdits per a autònoms, pimes i entitats empresarials per poder fer front al pagament 

de proveïdors, adaptar-se a les noves circumstàncies, desenvolupar nous canals... Per tant, 

és una iniciativa que ja s’està treballant en el marc de la Taula de Reconstrucció. 

Aprofito l’avinentesa per demanar al Govern i a tots plegats que donin suport a una iniciativa 

que em sembla extraordinària i que ha desenvolupat la Unió de Botiguers i el Capgròs 

Mataró, justament en la digitalització i el foment d’aquests nous canals, que és el 

marketplace anomenat “Capgròs Aprop Mataró”. És una eina extraordinària per a tot el 

comerç de proximitat local. 

En definitiva, no podem donar suport a la proposta, malgrat que en compartim plenament el 

fons.  

 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, recorda a la 

Sra. Sancho que el passat 22 de maig es va constituir la Taula per a la Reconstrucció Social 
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i Econòmica de la ciutat, de la qual ella forma part com a representant del grup de 

Ciutadans.  

En aquella mateixa sessió justament es va aprovar un bloc de 10 mesures de xoc, tal com 

deia el Sr. Teixidó, entre les quals n’hi ha una sobre aquests microcrèdits per a autònoms, 

pimes i entitats, i és per aquest motiu que no li podem acceptar la proposta. No serà el 

Govern municipal qui decideixi sobre la seva implantació, en quin grau es farà, quin pes 

tindrà en el conjunt de la globalitat del pla de reconstrucció..., sinó que l’hem de decidir tots 

plegats en un exercici de consens en el si de la Taula. 

D’altra banda, respecte al segon punt de la seva proposta, dir-li que la digitalització del 

comerç i del teixit productiu en general no es limita exclusivament a la venda, promoció i 

distribució de canals online, sinó a un procés més integral d’adaptació a la digitalització, que 

inclou també punts de venda físics en els propis establiments. 

Estem convençuts que la digitalització del sector econòmic és una aposta fonamental i que 

podrem tractar com a proposta a la Taula per la Reconstrucció, on serà valorada. 

Pel que fa a la proposta de marketplace del Capgròs, val a dir que en som coneixedors. 

Entenem que és una plataforma molt potent que té l’objectiu de potenciar el comerç de 

proximitat. Per tant, no hi podem estar més alineats. Però totes aquestes decisions les 

prendrem conjuntament en el marc de la Taula. 

 

 

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

sorprèn pel fet que ni la regidora de Promoció Econòmica ni el Sr. Teixidó no s’hagin llegit 

les 10 mesures, i que s’hagin quedat en el tema dels microcrèdits.  

De microcréditos puede haber para muchas cosas, pero en ese octavo punto 

específicamente pone que son para gastos de financiación de proveedores, gastos de 

alquiler, gastos de cuotas de redes y gastos asociados al cumplimiento de la nueva 

normativa de apertura de establecimientos. Por tanto, no se dice absolutamente nada de 

gastos destinados a la digitalización. En la reunión en ningún momento se habló de ello. Por 

otro lado, tampoco sabemos cuándo será la siguiente reunión.  

A mí me parece curioso que ahora en el pleno no se pueda tratar nada porque se tiene que 

llevar a una mesa en la que los ciudadanos no pueden participar ni vernos. Es decir, los 

temas de seguridad se tienen que sacar del pleno, los temas económicos se tienen que 

sacar del pleno... Al final el pleno se va a quedar para decidir si se hace o no topless en las 
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piscinas, o para hablar de si se puede llevar o no minifalda o ropa deportiva. ¿En esto se va 

a quedar el pleno? 

Es curioso que sea una propuesta suficientemente buena para la Mesa de Reconstrucción, 

pero no lo sea para el pleno. En el pleno de un Ayuntamiento se debería poder hablar de 

cualquier tema.  

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

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

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

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

Junts per Mataró (2).    

Abstencions: Cap.     

 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

22 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ÀREA 

DE LLICÈNCIES.  

 

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

pregunta següent: 

 
 

“El diari La Vanguardia va publicar fa pocs dies un article titulat “L’aturada de les llicències 
castiga l’enginyeria i l’edificació”. 
 
L’article es refereix al periode d’aturada:  “Els dos mesos d’aturada de la majoria de projectes 
d’obres pel confinament es podrien ampliar encara més per falta de llicències 
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administratives”, assenyalant que la situació ja era greu abans d’aquesta crisi, però la 
pandèmia l’ha agreujat amb la suspensió dels terminis administratius. 
 
L’article fa una comparativa entre els terminis de tramitació de llicències (en mesos) de 
diferents ajuntaments. Amb un termini mitjà de 8 mesos per a obtenir una llicència, el 
Departament de Llicències de Mataró comparteix el lideratge en aquesta qüestió amb 
Sabadell (9,3 mesos),  Rubí (8,8 mesos) i Sitges (també 8 mesos). (Dades COAC-Col.legi 
Arquitectes de Catalunya). 
 
Fa anys que professionals i usuaris denuncien que els terminis de concessió de llicències 
(obres i activitats) sobrepassen amb freqüència l’any de durada..  
 
La inversió en temps de reunions, projectes, discrepàncies, nous projectes, noves reunions...  
en mitjana, segons els gremis professionals del sector, encareix cada habitatge en uns 
12.800 €. 
 
En molts casos, ha representat que algunes activitats hagin desistit i hagin anat a buscar 
altres ubicacions fora de Mataró. Aquests negocis i activitats que haguessin pogut establir-se 
a Mataró i no ho han fet, representen un cost d’oportunitat ja irrecuperable. 
 
En aquests moments, a punt de començar a treballar tots junts per la Reconstrucció Social i 
Econòmica de la ciutat, és imprescindible, és clau que el Departament de Llicències d’Obres 
i Activitats funcioni bé, sigui un instrument que faciliti l’activitat, que ajudi a la recuperació 
econòmica o, que al menys, no hi posi gaires impediments i no actui com un fre.  
 
I les informacions que ens arriben des del sector són molt preocupants... Alguns usuaris 
informen que els seus expedients, després de mesos aturats en la fase de tramitació, han 
estat caducats pel Departament de Llicències. D’aquest fet, sembla deduir-se que el dept. de 
Llicències ha triat aquesta via expeditiva per reduir el gran volum d’expedients aturats en la 
tramitació i que col.lapsen el servei. 
 
La mesura que va adoptar el govern municipal (modificar l’ordenança actual) no ha estat la 
solució. No ho era per nosaltres ni tampoc pel sector. 
 
En la nostra opinió, la solució no està en l’enduriment de la normativa (deiem que en el millor 
dels casos no tindria cap efecte), sinó en un reforç dels criteris paisatgistics, arquitectònics i 
urbanístics. Un canvi de la cultura de l’equip per reorientarlo cap a uns criteris més tècnics i 
menys jurídics, assumint una indispensable reorganització en profunditat. 
 
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la 
següent pregunta: 
 
1. Quines accions d’urgència tenen pensades per aconseguir que el Departament de 
Llicències d’Obres i Activitats no sigui un impediment per la necessària reactivació social i 
econòmica de Mataró? 
 
2. Quants expedients vius hi ha en aquest moment a Llicències (Obres per un costat i 
Activitats per un altre) que sobrepassen els dos mesos previstos a la Carta de Serveis? Quin 
import nominal econòmic total d’inversió representa el seu sumatori?  
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3. Quin són els criteris que estan comportant l’actual cancel.lació administrativa d’una gran 
quantitat d’expedients de llicències d’obres i activitats? “ 
 

 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, passa a fer un 

aclariment previ. 

La premissa de la qual vostè parteix no és l’actual i la informació que s’exposa al preàmbul 

respon a un article de premsa aparegut en les darreres setmanes, però que treballa amb 

dades antigues. Lamento profundament que ni el periodista que el va publicar ni vostès 

haguessin pogut contrastar-les. 

Dit això, en resposta a la primera pregunta, dir-li que nosaltres treballem perquè el Servei de 

Llicències no només sigui un impediment, sinó al contrari, que formi part de la reactivació 

econòmica. Vull pensar, per exemple, que així ha estat en el moment en què s’ha permès 

l’ampliació de les terrasses de manera automàtica amb una comunicació a posteriori, o amb 

el suport que s’està donant als 23 agents per a la reactivació econòmica, que també estan 

ajudant amb les mesures per a la desescalada els comerciants i els restauradors. 

Dispositius que tenen com a referent Salut, però en interconnexió amb altres serveis com 

Promoció Econòmica o Llicències. 

Sr. Teixidó, vostè coneix de primera mà que des de fa més d’un any estem treballant en un 

pla de millora del Servei de Llicències que té diferents mesures, algunes d’elles, com la 

modificació de l’Ordenança de llicències urbanístiques. Vostè és de l’opinió que serveix poc, 

però jo no li puc donar la raó, perquè això ens està permetent passar un 20% 

aproximadament de les llicències a comunicats.   

La implementació del Portal d’Informació Urbanística, que vam anunciar justament fa unes 

setmanes, i que endreça la normativa de les 13.000 parcel·les que tenim a la ciutat.  

La creació també de la Intercol·legial amb els Col·legis d’Arquitectes i Aparelladors, amb els 

quals ens vam reunir ahir i que millora els canals de comunicació. 

Les millores en els mateixos informes tècnics, la plataforma electrònica que tan útil està sent 

aquests dies i també l’atenció a l’usuari. 

També la modificació del Pla General pel que fa a les normes d’edificació, que acabem de 

sotmetre avui al ple i que hem treballat abastament des de Llicències conjuntament amb 

Urbanisme.  
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Dit això, li reconec que venim de moments en què les coses no han estat així, i que el camí 

està sent llarg. Però la voluntat de millora constant hi és i hi continuarà sent. És un servei 

clau per a la nostra economia. 

D’altra banda, respecte als expedients vius que tenim ara mateix i que sobrepassen els dos 

mesos, dir-li que en aquests moments el nombre d’expedients de llicències d’obres anteriors 

al mes d’abril pendents d’informar és de 5 en el cas d’obres majors i de 10 d’obres menors. 

En els mesos de maig i juny han entrat 38 sol·licituds de llicències per a obres majors i 48 

per a obres menors, a més de totes les primeres ocupacions, modificacions de llicències, 

ocupacions de via pública, avals, informes d’ICIO, bonificacions, permisos fora d’horari i els 

expedients de disciplina, només pel que fa a la Secció de Llicències d’Obres. 

Pel que fa a la Secció d’Activitats, no tenim actualment cap expedient pendent, perquè la 

totalitat d’aquests expedients es fan dins de les declaracions responsables o comunicacions. 

Respecte a l’import nominal, no li podem donar una resposta. En primer lloc, perquè són 

unes dades molt subjectives, però, en tot cas, val a dir que ara mateix estem a tres mesos 

de l’emissió del primer informe per a l’atorgament de llicències. 

Finalment, en resposta a la darrera pregunta, recordar-li que estàvem sota un Reial decret, 

el 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per la gestió de la crisi sanitària i 

que suspèn els terminis de tramitació dels procediments administratius. Malgrat això, s’ha 

continuat fent tota la tasca interna de la Secció de Llicències, i actualment només tenim 4 

expedients caducats. I en aquesta caducitat hi ha una part també d’inactivitat del propi 

usuari.  

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, es pregunta 

que, si en aquests mesos han estat capaços de fer tot això, com és possible que durant tant 

de temps el termini mitjà de concessió s’hagi situat en els vuit mesos que publicava el diari.  

Vostè em parla del primer informe a les llicències en tres mesos, però quin és el percentatge 

de projectes que reben la seva llicència a la primera o dins d’un termini raonable? Jo crec 

que és un termini excessiu. 

Poden assegurar que tots els expedients previs al 2019 estan informats? Crec que no, 

perquè expedients de quatre i cinc anys d’antiguitat reben encara algunes discrepàncies.  
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Des del 14 de març, com vostè deia, hi ha una suspensió de terminis en els procediments 

administratius, però, tot i així, algunes persones han rebut notificacions, fins i tot amb ordres 

de tancament d’activitats, sense respectar els períodes de termini d’audiència.  

Si vostè em diu que no hi ha cap expedient parat, l’import que jo li demanava és zero, doncs.  

Si només són 5 expedients d’obres majors i 10 d’obres menors, i cap d’activitats, ja 

informaré tots els tècnics que se’ns queixen dient-los que estan en un error i que tota la pila 

d’expedients que m’han ensenyat són inexistents i que, en realitat, és un problema 

d’interpretació per part seva.  

Hi ha un problema a Llicències i s’ha de reconèixer. S’han de donar les instruccions 

pertinents perquè es canviï el criteri d’interpretació i tots plegats l’hem d’ajudar a resoldre. 

No ens hem de tancar i dir que ho fem tot molt bé quan no és veritat. 

 

 

 

 

 

23 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ  PER IMPULSAR UNA ESTRATÈGIA DE SUPORT EXPLÍCIT 

A LES LLARS D‘INFANTS PRIVADES DE MATARÓ AMB MESURES 

CONCRETES PER A FER-LES VIABLES. 

 

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

el prec següent 

 

“Davant l’excepcionalitat del moment i la gravetat de la situació derivada de la irrupció del 
coronavirus i la Covid-19 la situació de les Llars d’infants privades de Mataró s’ha tornat 
insostenible i exigeix esforços i creativitat per part de les administracions, sempre en 
col·laboració de la ciutadania i la societat civil organitzada.  
 
Les llars d’infants privades, 11 centres educatius acreditats de primer cicle d’Educació 
infantil, ofereixen places a infants de 0 a 3 anys i hi treballen més de 90 professionals de 
l’educació, segons les dades de l’Associació de Llars d’Infants de Catalunya.  
 
Aquests centres ho estan passant molt malament per l’aturada de la seva activitat i també 
perquè famílies dels seus alumnes, també a causa de la crisi social i econòmica que està 
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provocant l’emergència sanitària, tenen dificultats per fer front al pagament de la quota total o 
parcialment.  
 
Aquests centres són petits, han hagut d’ajustar preus per ser més competitius, davant 
l’augment de l’oferta pública, com dels nous preus de la tarifació socials de les bressol 
municipals.  
 
No podem donar l’esquena al personal de les llars privades ni tampoc a les famílies que 
porten els seus infants, per voluntat personal o perquè no tenen plaça a la pública, a una 
bressol de titularitat privada.  
 
Cal tenir en compte que en el curs actual les bressol municipals van oferir 8.409 places 
d’infants de 4 mesos a 3 anys, però que només van poder cobrir el 56,1% de les sol·licituds 
presentades; “la resta van haver de buscar plaça a la xarxa privada.  
 
Per tot això presentem el següent Prec:  
 
- Activar una taula de treball amb el sector de les llars d’infants privades, conjuntament amb 
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per estudiar suports a les llars 
d’infants privades de la ciutat de Mataró amb mesures concretes  
 
Les Llars d’infants privades han alertat de les greus dificultats de viabilitat dels seus centres 
educatius a causa de l’aturada de l’activitat que ha provocat la Covid-19, i de la possibilitat 
que no puguin obrir portes el proper curs amb el que aquest fet suposaria de pèrdua de llocs 
de treball, però també per la impossibilitat de poder donar resposta des de la xarxa pública a 
les famílies que es quedaran sense centre educatiu infantil on dur els seus fills i filles.  
 
Els requeriments sanitaris d’adequació d’espais, material, reducció de ràtios i personal, faran 
inviable la obertura de molts centres abans del curs vinent, per impossibilitat d’adequar 
espais o bé perquè els requeriments tècnics només seran possibles amb un increment de la 
tarifa a les famílies que no serà assumible.”  
 
 

 

 

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

Professional, considera que es torna a traslladar la responsabilitat de qüestions educatives, 

de les escoles, etc., als ajuntaments i a les famílies. 

No obstant això, nosaltres som un municipi que apostem per l’educació, som un dels 

municipis que tenim més escoles bressol municipals públiques de Catalunya i compartim, 

evidentment, aquestes preocupacions.  

Com a regidor d’Educació, m’agradaria poder fer més coses que el president de la 

Generalitat, perquè compartim totes les preocupacions, i així ho he manifestat a la portaveu 

de les llars d’infants privades, amb qui he parlat i que és membre del Consell Escolar 
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Municipal, però, com vostè deu saber, l’Associació Catalana de Llars d’Infants i l’Associació 

de Llars d’Infants de Catalunya van enviar una carta al president de la Generalitat explicant-li 

les condicions en les quals es troben i demanant-li ajuda. I la resposta del President ha estat 

que miraran d’avançar les subvencions que ja tenen i que la resta s’acullin als ajuts a 

l’empresa privada. 

Per tant, nosaltres encantats d’activar una taula de treball amb el sector educatiu que sigui 

—en aquest cas, les llars d’infants privades— i d’anar a Serveis Territorials a exposar la 

preocupació i a veure quin suport ens poden donar, perquè és un problema no només a la 

ciutat de Mataró.  

D’altra banda, aquí a Mataró normalment ens resten vacants a les escoles bressol públiques 

degut a la davallada de la natalitat dels darrers anys. 

Però sí, anirem a Serveis Territorials per veure si podem resoldre i posar mesures concretes 

sobre la taula, ja que el president de la Generalitat no ho ha fet. 

 

 

 

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

conscient de la petició a la qual el Sr. Vadell ha fet esment per part de l’Associació de Llars 

d’Infants al president de la Generalitat.  

No obstant això, com comprendrà, com a regidor de l’Ajuntament de Mataró, m’he d’adreçar 

al Govern d’aquesta ciutat i no al president Torra. Tampoc tinc cap inconvenient a adreçar-

me al president Torra com a Ajuntament de Mataró. 

La realitat és que en aquestes llars d’infants privades de la ciutat hi treballen molts 

professionals i, encara que vostè em digui que hi ha una quantitat de places que queden 

vacants a les escoles municipals, això no treu que les escoles privades estan donant un 

servei que és igual d’essencial que el de les municipals. I això no treu que l’Ajuntament de 

Mataró estudiï mesures per intentar donar un cop de mà.  

Si vostè em diu que un dels compromisos als quals es pot arribar és dirigir-nos conjuntament 

al Departament d’Educació de la Generalitat, o al mateix president Torra, per reclamar 

l’avançament o més subvenció, nosaltres encantats, però, sempre, el posicionament com a 

Ajuntament és més fort i hi ajuda més.  
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El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 

Professional, confirma al Sr. Canela que es crearà aquesta taula. Tanmateix, li agraeix que 

vagin de la mà per tenir molta més força des del Departament per trobar solucions. 

 

 

 

 

 

24 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AL 

PROCÉS D'INCINERACIÓ DUT A TERME DURANT AQUESTS 

MESOS DE PANDÈMIA. 

 

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

presenta la pregunta següent: 

 

“Desde el inicio de la pandemia, numerosas familias de Mataró han debido enfrentarse en 
reclusión al hecho que supone contagiarse de una enfermedad para la que no hay cura y 
cuyos cuidados en muchas ocasiones paliativos en buena parte se desconocían o bien se 
improvisaban. Desafortunadamente en muchos de estos procesos el desenlace se ha 
saldado con la muerte del infectado. La situación ha sido terrible puesto que los enfermos 
eran, primero confinados en soledad, ingresados después en aislamiento y en el peor de los 
casos fallecidos, también, en soledad. 
 
La recomendación de las autoridades, desde un primer momento, se refirió a la cremación 
como mejor método para evitar la propagación de los contagios. Nuevamente acto realizado 
en soledad y con la consiguiente angustia de los familiares que habían perdido, no solo todo 
contacto con el enfermo sino,  además, la incertidumbre añadida que generaba el hecho de 
no saber a ciencia cierta cuál era la situación del decesado. 
 
A estos hechos hay que añadir el engorroso proceso de cremación, por falta de espacio, los 
largos tiempos de espera de los familiares para recoger los restos de sus seres queridos, el 
descontrol hospitalario en la entrega de las pertenencias de los finados. 
 
Desde Ciudadanos creemos que una de las funciones fundamentales de la política pasa por 
la ayuda incondicional a los ciudadanos y por mejorar las situaciones, sobre todo las que 



 75 

tienen un componente de humanidad evidente, en las que as personas se ven envueltas y 
no poseen mecanismos personales de defensa. 
 
Por todo ello este grupo municipal está interesado en que se le conteste a las siguientes 
preguntas: 
  
1.¿Sabe este gobierno cuál es el tiempo de demora (Periodo Medio de Espera) que sufre un 
familiar hasta que recibe las cenizas del familiar finado? 
 
2. ¿Tiene previsto este ayuntamiento establecer un protocolo para estos menesteres en el 
caso en que se produjera una situación semejante y evitar esos periodos de espera por parte 
de los familiares del fallecido?” 
 
 
 

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

Mobilitat, respon que només es té constància d’una queixa a nivell de serveis funeraris en 

aquest període, en concret del 25 de maig, i que no ha arribat a l’Oficina Municipal de 

Consum. Ens consta que els serveis municipals van posar la queixa en coneixement de 

l’empresa per tal que atengués aquest ciutadà i tot s’ha resolt. 

Aprofitant la pregunta, volem posar en valor els serveis funeraris de la nostra ciutat i el seu 

personal. S’ha lloat, amb tota la raó, la feina i la dedicació de tots els col·lectius sanitaris, del 

personal de tota la cadena de producció i venda d’aliments, del personal de neteja, de les 

forces i cossos de seguretat, de protecció civil, dels empleats públics..., però no s’ha lloat 

prou el treball i la dedicació en primeríssima línia del personal dels serveis funeraris. Des 

d’aquí vull fer arribar el meu agraïment, en nom meu i del Govern que represento, a aquest 

col·lectiu, i el faig extensiu a tots els regidors i regidores aquí presents.  

Actualment, a Mataró hi ha dos centres crematoris gestionats per dos operadors privats, el 

tanatori, pròpiament dit, i el cementiri municipal de les Valls. En general, al crematori del 

tanatori s’incineren persones residents a Mataró i al crematori de les Valls, persones que 

viuen fora del municipi.  

La tramitació de les autoritzacions en tots dos casos la fa la funerària del tanatori. 

Els protocols d’incineració, fins abans de la crisi sanitària, eren que, transcorregudes 24 

hores de la defunció, s’obté la llicència per inhumar o cremar. I en el cas d’incinerar, es fixa 

una hora en què es procedeix a la cremació i, 24 hores més tard, les famílies ja poden 

recollir les cendres.  

Durant l’estat d’alarma, el tanatori va passar a donar servei a tot el Maresme i als Vallesos. I 

els cementiris metropolitans van reforçar l’àrea metropolitana de Barcelona. Mentre que ha 
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durat aquesta situació, en la prefase i la fase 0, no estaven admeses les vetlles ni la 

presència de més de tres persones en els casos d’inhumació o d’incineració. Es realitzaven 

les cremacions dins del termini legal, amb presència o no de la família. En molts casos la 

presència de familiars no era possible perquè aquests estaven ingressats o confinats. Un 

cop produïda la cremació, no s’entregaven les cendres; això no s’ha pogut fer fins a la fase 

1, moment en el qual la família, després de contactar amb la funerària, pacta una hora de 

recollida de les cendres a partir de les 24 hores. No poden acudir-hi més de tres persones, 

però el servei ja s’ha normalitzat.  

Em poso en la pell de totes aquelles famílies que han perdut un familiar i no l’han pogut 

vetllar com tocava, però hem de lloar tots plegats la feina que han dut a terme els serveis 

funeraris.  

 

 

 

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

que la queixa a la qual ha fet referència prové d’una família que es va posar en contacte 

amb ella perquè estava totalment indignada.  

En aquest cas, l’afectat va perdre el seu pare el 5 d’abril i el dia 25 s’hi va personar, ja en 

fase 1, perquè no hi havia manera d’aconseguir les cendres del pare. I quan va arribar allà, li 

van dir que el que havia de fer és demanar cita, però li donaven hora per al mes de juny. 

Jo també vull felicitar tot el personal dels serveis funeraris, però potser és que el protocol 

que hi havia establert no ha funcionat bé si és que hi ha algú que ha hagut d’esperar un mes 

i mig per obtenir les cendres del seu pare. És una situació molt dramàtica. 

Penso que caldria regular els períodes màxims d’entrega, perquè fins i tot l’afectat em 

comentava que hi havia cendres no entregades des del mes de març. És per això que li 

preguntava pel termini mitjà d’espera, cosa que no m’ha respost. Si en alguna comissió, 

me’n pot informar, li ho agrairé. La qüestió és que això no es torni a repetir i, per tant, caldria 

revisar si s’han de millorar els protocols.  
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25 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A LA PREVISIÓ DE 

COMPRA, MANTENIMENT I STOCK DE MATERIAL DE 

DIAGNÓSTICO DEL COVID 19. 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta el 

prec següent: 

 

 
“Atendiendo que: 
  
Durante estos últimos días, por fin, se ha dado respuesta, por parte de este ayuntamiento, a 
una de las peticiones que, con mayor vigor,  se exigían desde las filas del personal, que se 
encontraba en primera línea de la pandemia, atendiendo a los ciudadanos que habían caído 
contagiados, así como desde la de los especialistas en virología; La realización de test 
masivos. Aunque tarde, como casi todo en este episodio, según datos ofrecidos por este 
gobierno a este grupo municipal, el total de test realizados con fecha de 27 de mayo,  
asciende a 365; con el resultado de 16 IGG positivos inmunizados  y un IGM positivo y 
contagioso. El resto son casos negativos. No obstante, y es una aclaración que debería 
hacerse, en el boletín aparecido un día antes, “Matnews” con fecha del 26 de Mayo y 
gestionado y editado desde el propio ayuntamiento la realización de pruebas se elevaba tan 
sólo a 244. Cifra alejada de los 365 comunicados a este concejal.  
 
Tanto los tests IGG, como los IGM son test rápidos que sirven para detectar el virus pero 
que están lejos de la fiabilidad de los PCR. Con todo, entendemos la urgencia de la 
utilización de este sistema preferible a la falta de conocimiento de una posible infección. 
 
Por todas estas circunstancias, este grupo municipal eleva el siguiente ruego: 
 

1. Que el gobierno de la ciudad haga previsión y acumulación de test para un posible 
rebrote del virus hasta la aparición de una vacuna y se pueda, de esta manera, 
mitigar uno de los problemas fundamentales a los que hemos debido hacer frente sin 
los mecanismos de reserva y contención necesarios. 

 
2. Que en la medida de nuestras posibilidades, como entidad municipal, esas pruebas 

se hagan extensibles al mayor número de ciudadanos teniendo siempre en cuenta 
los colectivos más vulnerables a la infección.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, respecte al primer prec, contesta que la previsió més important l’han de fer les 

autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la pandèmia i de l’existència o no de vacunes. 

Por parte del Ayuntamiento es necesario dar respuesta a las obligaciones relativas a las 

medidas de higiene, de protección y de prevención de riesgos, tanto del personal propio 

como de la ciudadanía que utiliza las instalaciones y equipamientos municipales. Es decir, 

mascarillas, gel hidroalcohólico, guantes, mamparas, etc., tal como lo estamos haciendo, así 

como la adecuación de los espacios. 

No obstante, en el marco del servicio de vigilancia de la salud, estaremos preparados para 

prever si es necesaria la disponibilidad de tests para el personal municipal. 

Recordar también que hemos ayudado a entidades y empresas municipales con material.  

Respecto al segundo ruego, decir que evidentemente colaboraremos con las autoridades 

sanitarias en todo aquello que se nos solicite y esté en nuestras manos. Y seguiremos 

ayudando, como hemos hecho, a las entidades y a los colectivos más vulnerables con 

material. Entra más dentro de nuestras funciones el hecho de prepararnos y tener stock de 

material que no de tests, que es una cuestión más bien sanitaria. 

En cuanto a los números, como he dicho antes, a día de hoy ya son 600 tests. Cada día se 

hacen decenas de ellos, por lo que el ritmo es adecuado.  

Es importante que se hagan ya no por el personal del Ayuntamiento, sino porque nos 

permiten tener una muestra del conjunto de la ciudadanía de Mataró. Sabemos que no se 

los podemos hacer a todo el mundo, pero las empresas y los colectivos que por diferentes 

motivos los hacen ayudan con estas pruebas a elaborar estadísticas fiables del conjunto de 

la población; en este caso, de Mataró, o de cualquier otro ámbito. 

 

 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, manifesta que 

el tema del ball de xifres el tenia encuriosit perquè li constaven xifres diferents amb un dia de 

diferència.   

Afortunadamente, este segundo ruego se entregó antes que saltara la noticia de Torrejón de 

Ardoz, una población de 130.000 habitantes con el mismo presupuesto municipal que 

nosotros. Pruebas masivas a toda la población.  

Respecto a la contestación de que tenemos que hacer lo que Sanidad diga, si usted visita 

las redes sociales, allí es donde se capta el termómetro de la ciudad. Esta petición que 
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hacemos desde nuestro grupo, no solo la hacemos nosotros, sino que es algo que se pide 

desde las redes sociales. 

Gracias por la información y nos tiene a su disposición, Sr. Jerez. 

 

 

 

 

26  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE L’ESTAT 

DEL PLA ESTRATÈGIC D’ACCIÓ SOCIAL 

 

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

pregunta següent: 

 
 

“Fa quasi 5 anys el Ple Municipal va aprovar per unanimitat que l’Ajuntament de Mataró 
comencés a treballar en el Pla d’Estratègic d’Acció Social 2016-2026. 
 
Pensàvem en aquell moment que els canvis d’escenari: una societat amb més envelliment, 
amb més problemes d’accés a l’habitatge, amb més precarietat laboral i atur, amb un 
enorme increment del nombre de casos atesos regularment per Serveis Socials, requeriria 
més dotació pressupostària als Plans de Xoc anuals, però sobretot una planificació a més 
llarg termini.  
 
Dèiem llavors que:  
 
“era necessari un document que fixés accions clares i concretes per afrontar les 
problemàtiques d’emergència social pels propers 10 anys, com les situacions d’exclusió, de 
fracás escolar o d’atur. Partint, però d’un canvi en l’enfoc. Si no ho plantegem així, 
continaurem fent com fins ara, donant resposta o intentant donar resposta als problemes 
amb els que ens anem trobant, però sense tenir l’actitud proactiva d’intentar combatre les 
causes que generen les desigualtats i la pobresa a la nostra ciutat.  
 
El Pla podria esdevenir una eina bàsica per  a transformar les polítiques socials muniipals, 
amb l’objectiu final de reduir les desigualtats a Mataró, dotant-nos d’eines de planificació a 
mig i llarg termini, que ens permetin abordar i combatre les causes de les desigualtats que 
comdemnen moltes persones a l’exclusió social”. 
 
Efectivament, el Pla podria haver esdevingut una eina bàsica.  
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Podria, si acomplint el compromís adoptat amb el Ple el gener de 2016, s’hi hagués treballat i 
es disposés d’aquest Ple. Però no ha estat així... 
 
Cinc anys després, no s’ha treballat en aquest tema i en conseqüència, el govern no disposa 
de cap eina que marqui objectius, i ajudi a orientar i proritzar tota l’actuació muicipal en 
aquest sentit. La prova és el pressupost municipal 2020, que no incorporava cap acció ni cap 
dotació pressupostària especialment dirigida als Plans Integrals de Rocafonda o de 
Cerdanyola, ni permet tampoc exigir recursos concrets a les administracions 
supramunicipals. 
 
Atès l’exposat, i donat que en successives consultes se’ns ha contestat que el treball estava 
en curs, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la següent 
pregunta: 
 
1. Considerant que l’escenari actual justifica més que mai la necessitat de dotar-nos 
d’aquesta eina, quan estarà fet el Pla Estratègic d’Acció Social?” 
 
 

 

 

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut, 

agraeix molt la pregunta del Sr. Teixidó i passa a exposar quina és la situació actual. 

L’escenari del 2016 justifica la necessitat d’un pla estratègic d’acció social. Estem tots 

d’acord, tal com va quedar palès al febrer del 2016, que era necessari disposar d’aquest pla. 

Tal com ja es va expressar en el seu moment, se sabia que el govern de la Generalitat 

estava treballant en el 2n Pla Estratègic de Serveis Socials, ja que havia finalitzat l’anterior 

pla 2010-2013. Aquests plans autonòmics són el marc que orienten i estableixen les línies 

d’actuació dels plans locals. 

El govern de la Generalitat, en unes primeres previsions d’aprovació del Pla Estratègic, i ja 

preveient el seu desplegament local, va incloure en el contracte-programa amb l’Ajuntament 

de Mataró per al període 2017-19, com una de les actuacions acordades, l’elaboració del pla 

municipal actual en matèria de serveis socials, si bé en el document corresponent al 2018 va 

deixar sense efecte aquesta acció perquè no s’havia pogut aprovar el Pla Estratègic i no 

estava definit el model comú per als plans dels municipis, que hi han d’estar alineats. 

A banda d’això, cal recordar que l’Ajuntament de Mataró no ha deixat d’arribar a acords amb 

els actors socials, com vostè també apuntava, ni de planificar les seves actuacions. Al 

desembre del 2016 es va signar, conjuntament amb 17 entitats socials, el Pacte amb el 

Tercer Sector, i al gener del 2018 es va aprovar el Pla d’Inclusió Social. 
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En aquests moments i després de passar per diferents fases i per un procés de participació, 

el Pla Estratègic de Serveis Socials de la Generalitat s’havia d’aprovar previsiblement al 

primer trimestre d’enguany. De moment, però, encara no se n’ha concretat l’aprovació i és 

per això que no es pot dissociar l’estratègia de l’Administració autonòmica de la local i no 

s’ha avançat en l’elaboració dels plans locals. 

Respecte a la seva pregunta, Sr. Teixidó, esperem que, un cop passades les diferents fases 

de la crisi de la COVID-19, els terminis administratius i el funcionament normal de les 

administracions permetin l’aprovació de l’esmentat Pla Estratègic, que ha de marcar les 

línies d’intervenció de l’àmbit local i ha de permetre impulsar l’elaboració dels plans 

d’actuació local en matèria de serveis socials.  

Ambdós documents són importants per donar un nou impuls a la intervenció social, amb un 

canvi de mirada, i l’aportació d’una atenció integral més coordinada i comunitària que 

permeti treballar des d’una perspectiva integral i, sobretot, preventiva.  

 

 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, diu que és un 

plaer compartir idees i plantejaments amb la Sra. Seijó, perquè es nota que li agrada la seva 

feina i que s’hi dedica. 

Aquests dies, la pressió a la nostra ciutat és molt alta. Vivim en una ciutat pobra amb uns 

índexs elevats d’atur i amb una situació difícil socialment. És veritat que ara hem de garantir 

la seguretat de tots, present i futura, i l’hem de garantir en molts sentits: amb recursos 

policials, canvi de lleis, etc. Però tenim molt clar que els drets de la ciutadania és on hi ha la 

seguretat futura de tots.  

Treballar per obrir els casals d’estiu és treballar per la seguretat. Empadronar tothom, com 

hem demanat en moltes ocasions, també és treballar per la seguretat. Donar suport al 

Centre de noves oportunitats per a joves de Mataró, que va inaugurar el Sr. Alcalde amb el 

conseller fa uns mesos, també és treballar per la seguretat. Lluitar contra l’atur, la pobresa, 

l’exclusió social, la manca d’habitatge, la gana... és la millor manera de treballar per la 

seguretat.  

Estem d’acord amb la Sra. Seijó i ens agradaria col·laborar-hi per tenir el millor Pla 

Estratègic d’Acció Social, tot i que val a dir que a Sabadell tenen el seu Pla Estratègic i no 

els ha calgut esperar que la Generalitat desenvolupés el seu.  
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N’estarem pendents perquè hem de fer-lo com més aviat millor. 

 

 

 

 

27 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE ELS 

NIVELLS DE CONTAMINACIÓ A L’AIRE DE LA NOSTRA CIUTAT 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, 

presenta la pregunta següent: 

 
“Un recent informe, elaborat per EURECAT i encarregat pel Consorci pel Tractament de 
Residus Sòlids Urbans del Maresme, assegurava que s’havia reduit l’emissió de dioxines en 
un 20% durant la situació d’excepcionalitat generada pel COVID-19. Com és sabut, els 
equips de protecció individual (EPI’s) utilitzats als hospitals catalans durant la gestió de la 
crisi han estat incinerats a la planta de Mataró. 
 
Una entitat ecologista local, Terra Verda, ha posat en dubte aquestes conclusions, afirmant 
que l’estudi recomana, entre altres coses, refinar la caracterització del material incinerat per 
a poder segregar i gestionar diferenciadament aquells que puguessin contenir sustàncies 
clorades. 
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Font: Informe RODALIES DE LA PLANTA INTEGRAL DE VALORITZACIÓ DE RESIDUS DE SANT ADRIÀ DE 
BESÒS I AVALUACIÓ DELS RISCOS PER A LA SALUT Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental Facultat 
de Medicina i Ciències de la Salut de Reus Universitat Rovira i Virgili.  AMB, Agost de 2015 
 
Les dades dels successius informes, especialment des que es van instal.lar sistemes de 
filtració a la planta, indiquen un descens continuat dels nivells d’emissió de contaminants fins 
a nivells molt per sota dels límits establerts.  
 
No obstant, pensem que tot i així, cal esvair qualsevol dubte sobre aquest tema i amb les 
dades necessàries, garantir a la població de Mataró i comarca, que poden estar tranquils 
respecte a aquesta qüestió. Res millor que un estudi independent, que segurament 
corroborarà o reforçarà les conclusions apuntades per l’informe de EURECAT, per 
conseguir-ho. 
 
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta el 
següent prec: 
 
1. Per aclarir definitivament aquesta qüestió i transmetre seguretat a la ciutadania al 
respecte, l’Ajuntament de Mataró demanarà al Consorci de la Planta Incineradora la 
contractació d’un estudi en profunditat i independent, que anàlitzi dels nivells d’emissió de 
PCDD/Fs i d’altres contaminants (especialment metalls pesats) i recopili, compari i 
correlacioni tots els estudis històrics fets sobre el tema (inlcoent els vinculats a salut 
poblacional realitzats pel CSdM).  
 
2. Aixií mateix, aquest estudi avaluarà diferents paràmetres operatius respecte aquesta 
qüestió a la planta, entre els qualas, si la periodicitat dels controls de PCDD/Fs és suficient 
per controlar el funcionament quotidià o si existeixen mecanismes per garantir que la 
temperatura d’incineració supera sempre l’umbral preceptiu.”  
 
 
 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, accepta el prec.  

Tota la informació que nosaltres puguem donar sobre aquest tipus d’incineracions i les 

dades de contaminació que això genera les donarem perquè volem ser transparents. A 

aquest efecte, ja hem parlat amb el Centre de Tractament de Residus per encarregar 

l’informe que vostès demanen. Ells s’han mostrat totalment receptius a fer aquesta anàlisi. 

El que sí que voldria és, d’una banda, donar validesa a l’informe que ha fet Eurecat, i el 

tracto com un informe independent, però també respectarem els dubtes que l’informe 

pogués plantejar.  

Si li sembla, com que aquest informe l’haurem de fer públic d’alguna manera, el portarem a 

alguna comissió informativa, també al ple si s’escau, i n’informarem la ciutadania perquè 

estiguin més tranquils.  
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D’altra banda, entenem que el govern del Consell Comarcal també hauria de posicionar-se 

sobre aquest fenomen. Vostè, Sra. Navarro, ho deia molt bé, es tracta del Centre de 

Tractament de Residus Urbans del Maresme i, per tant, afecta tota la comarca. Estic 

convençut que en el següent ple del Consell Comarcal del Maresme se sol·licitarà aquest 

estudi. L’aire no té fronteres i és important que els altres municipis que es podrien veure 

afectats per una presumpta contaminació relativa a les incineracions dels EPIs també s’hi 

involucrin.  

Acceptem el prec, doncs, i tan bon punt tinguem l’informe, n’informarem degudament. 

 

 

La senyora Teresa Navarro i Andreu, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix que 

s’accepti el prec.  

Nosaltres el presentem com a regidors del consistori de Mataró i també ho treballarem amb 

el Consell Comarcal, però ens semblava interessant poder-lo presentar al ple municipal.    

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, opina que si el grup d’ERC considera que un 

centre de recerca dirigit pel govern de la Generalitat no fa informes independents, n’hauríem 

de parlar perquè és una acusació molt greu.  

 

 

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

enlloc del prec es desprèn que el seu grup posi en dubte la independència d’Eurecat. No és 

així. L’única cosa que demanem és que s’aclareixin les dades que el propi estudi no 

concreta. 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, insisteix que si hi ha cap dubte sobre la 

independència d’Eurecat caldria parlar-ne.   
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28 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ANUNCI SOBRE LA ROTONDA DEL CARGOL 

 

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

pregunta següent: 

 
“Fa uns dies, el web municipal ha fet públic que el Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu per millorar la 
canalització del trànsit i la seguretat viària en un encreuament de l’N-II al seu pas pel nucli 
urbà de Mataró. En concret, el projecte definirà les actuacions necessàries per a la 
construcció d’una rotonda a la confluència entre l’N-II, el carrer Sant Felicià i el pas del 
Cargol. La redacció del projecte es licita per un import de 38.000 euros. El projecte 
s’emmarca en el conveni de cessió de la Generalitat a l’Ajuntament del tram de l’N-II al seu 
pas pel nucli urbà. 
 
La ciutadania de Mataró aspira a la transformació de la N-II al seu pas de Mataró en una 
gran façana al mar, un passeig per les persones i una nova centralitat per l’activitat 
econòmica, una idea que el grup municipal de ERC-MES portava al seu programa.  
 
La notícia dona a entendre com si aquesta rotonda i la que es construirà a Sant Simó 
formessin ja part d’un projecte. Un projecte que desconeixem i que requereix de la màxima 
participació ciutadana, perque hi ha molts factors que intervenen en la decisió.  
 
Des de temes de mobilitat: de la pròpia via, del passeig marítim, dels accesos a la platja, 
dels accessos al port (que arrel de la crisi del COVID19 són vistos per la ciutadania des 
d’una altra òptica), fins a decisions com la reubicació de l’estació de tren o altres més 
vinculades a la reflexió sobre el Pla General de la ciutat, com puguin ser l’avaluació de 
l’instal.lació a l’àrea d’equipaments esportius ( com per exemple una piscina olímpica) o el 
paper del Port, acollint per exemple equipaments culturals (com un teatre-auditori) o la 
integració de tot plegat en l’entorn de l’anella verda. 
 
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la 
següent pregunta: 
 
1. Existeix, a nivell municipal, algun projecte concret sobre tota aquesta àrea? 
 
I un petit prec, a solucionar mentrestant: 
 



 86 

2. La zona de vianants del cargol presenta trams en els que degut a l’humitat hi ha verdet 
que provoca relliscades i caugues. Podrien solucionar aquest tema?” 
 

 

 

 

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

Professional, explica que la notícia de Territori i Sostenibilitat fa referència a la licitació per a 

la redacció del projecte. I que quan estigui redactat, es començaran a fer infraestructures. 

En el moment que l’equip redactor comenci a fer el projecte, nosaltres els aportarem com a 

ciutat allò que considerem. La paraula “projecte” en aquest sentit, doncs, només va referida 

a la redacció del projecte d’aquesta rotonda al pas del cargol.  

Com vostè ha dit molt bé, la intenció és pacificar la N-II, però també sabrà que aquest 

conveni de cessió el vam signar el 29 de juny del 2019, tot just fa un any. Fa 20 anys que 

aquest tram pertanyia a la Generalitat i ara en fa un que pertany a la ciutat de Mataró. 

Estem fent tots els treballs preparatoris de la revisió de la planificació d’ordenació i, per tant, 

és un dels àmbits que hem treballat i que ja hem comentat que és estratègic i principal a la 

nostra ciutat com a part de la remodelació del front marítim.  

Esperem que al llarg d’aquest any es pugui presentar un estudi previ a debatre en aquest 

grup per tal que reculli aspectes tan importants com la mobilitat, l’accessibilitat a la platja, el 

paper rellevant del port i d’altres equipaments que es puguin impulsar en aquest àmbit de la 

ciutat.  

Respecte al prec, que va dins d’una pregunta, contesto en nom del Sr. Gomar. Des del 

Servei em comenten que aquesta setmana s’ha fet la neteja i s’ha avisat Fomento perquè ho 

tingui en compte en la seva programació de neteja a partir d’ara.  

 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix les seves 

respostes. Tot ha estat molt aclaridor.  

De tota manera, si podem disposar de l’informe que es va encarregar amb data 27-28 d’abril, 

ens seria de molta ajuda.  
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29  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA 

MARATÓ D’ESTALVI ENERGÈTIC 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 
“La Marató d’estalvi energètic per a la lluita contra la pobresa energètica és una iniciativa que 
va començar l’any 2016. Es tracta d’una campanya de sensibilització i de bones pràctiques 
en l’ús i el consum d’energia i que té la voluntat associada de contribuir a la lluita contra la 
pobresa energètica. Pel grup municipal d’Esquerra-MES es tracta d’un bon projecte d’estalvi, 
conscienciació i solidaritat. Els seus objectius són: 
 

 Reduir els consums en electricitat, climatització i aigua de diversos equipaments municipals, 
amb la implantació de bones pràctiques de consum energètic i buscant la implicació dels 
treballadors i usuaris. 
 

 Destinar a accions de lluita contra la pobresa energètica el 100% de l’estalvi econòmic 
aconseguit. 
 
La majoria de les accions es fan a proposta dels propis treballadors i usuaris dels 
equipaments. A tall d’exemple, la Biblioteca Antoni Comas el febrer 2017 va estalviar el 47% 
d’energia respecta la mitjana dels tres darrers febrers. 
 
L’any 2017 Mataró va participar-hi per primer cop amb els equipaments de la Biblioteca 
Antoni Comas, l’escola Marta Mata i els equipaments esportius Poliesportiu Teresa Maria 
Roca i piscina municipal. 
 
L’any 2018 es va restringir la participació a només escoles, en un total de cinc, sense d’altres 
tipus d’equipaments, el mateix nombre que l’any 2019. 
 
L’edició 2020 de la marató s’ha realitzat com cada any al febrer, i sense la participació de 
l’ajuntament de Mataró. 
 
Per aquest motiu des del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres, formulem la següent 
pregunta: 
 
1) Per quin motiu Mataró ha deixat de participar en aquest projecte tant bo ? “ 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, aclareix que Mataró sí que hi participarà, però 

que aquesta edició està prevista per al 4t trimestre. Això és així perquè durant el mes de 

gener, des del Servei de Desenvolupament Sostenible i Equipaments Municipals, hem estat 

dedicats a la regulació dels elements de les calefaccions de 13 equipaments educatius de la 

ciutat. I després d’aquests treballs, cal deixar passar un temps prudencial abans de tornar a 

demanar la col·laboració als responsables d’aquests equipaments.  

També cal dir que la regulació que s’ha fet de les calefaccions d’aquests 13 equipaments 

ens deixen un estalvi energètic de més de 110.000 kilowatts, que representen 5.658 € al 

mes.   

 

 

El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, agraeix la 

resposta, però considera que igualment s’hi podria haver participat al febrer amb altres 

equipaments més enllà d’aquests 13 esmentats. En edicions anteriors s’hi ha participat amb 

la Biblioteca Antoni Comas, pavellons municipals esportius... És una pena que aquest any no 

s’hagi pogut fer perquè l’estalvi va per la lluita contra la pobresa energètica i la 

sensibilització. Esperem que l’any vinent no s’ho deixin perdre.  

D’altra banda, recomano a l’Ajuntament que es plantegi fer aquest tipus d’accions durant tot 

l’any i no només durant un mes puntual. Seria interessant que l’estalvi es produís 

continuadament durant tot l’any. 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, 

Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, insisteix que la participació serà aquest any, 

però en lloc de participar-hi al mes de febrer, perquè els tècnics estaven treballant en 

l’estalvi energètic de 13 equipaments educatius, ho faran durant el 4t trimestre. 

Nosaltres estem a favor d’impulsar i ampliar iniciatives sobre l’estalvi energètic i les energies 

renovables. Per tant, qualsevol proposta que ens presentin, serà acceptada, estudiada i, si 

els recursos ho permeten, implantada.  

A tall d’exemple, ara estem immersos en el projecte “A-prenem el sol”, que vol relacionar les 

AMPAS dels col·legis perquè s’hi instal·lin plaques fotovoltaiques i perquè hi hagi una 

informació i una docència a fi que els alumnes aprenguin com funciona tot plegat.  
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30 -  PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

MATARÓ BUS. 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

 
“Com a conseqüència de la COVID19, s’han hagut de fer adaptacions normatives que han 
afectat i afectaran per molt de temps encara el funcionament del MataróBus. 
 
Malgrat que s’han anat recuperant les freqüències de pas, els percentatges d’ocupació, en 
cumpliment de les mesures de distancia i de seguretat imposades per les autoritats, 
ocasionaran una baixada significativa del nombre de desplaçaments. 
 
La major seguretat percebuda pels usuaris en els desplaçaments en vehicle privat, incentivat 
també en algunes recomanacions al respecte, contribuiran a fer baixar encara més el 
nombre de passatges al transport públic de Mataró. 
 
La baixada de passatgers, i en conseqüència, d’ingressos, comportarà un increment de 
l’import que l’Ajuntament de Mataró haurà d¡aportar per a cobrir el dèficit (que serà més 
gran) del transport públic. 
 
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta la 
següent pregunta: 
 
1. Quina és la previsió que fa el govern respecte el dèfcit a afrontar? Quin import han estimat 
per 2020 i 2021? Com ha pensat el govern de Mataró que podrà atendre aquest deficit 
extra? 
 
2. Com afectarà aquesta circumstància al nou contracte que s’havia de posar a concurs 
properament?  
 
3. Quines afectacions comportarà al Pla de Mobilitat?  
 
4. I finalment, demanar a la major brevetat, una trobada monogràfica sobre tots aquests 
temes.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, explica que la pèrdua actual en percentatges durant el mes de febrer ha estat del 

50% del passatge respecte a l’any anterior. Al mes d’abril, del 88,65%. Al mes de maig, del 

80,64%. I els càlculs que fem per al mes de juny són d’una pèrdua de passatge del 68% 

respecte a l’any anterior. 

A partir d’aquí no sabem què passarà, però el càlcul més pessimista seria que tindríem una 

desviació d’1,6 milions d’euros, respecte a les previsions, al final d’aquest exercici. 

En aquest cas, convé recordar que la Federación Española de Municipios y Provincias ha 

demanat, per a la reactivació econòmica i social de l’Administració local, un seguit d’ajudes, i 

una de les més importants és la creació i posada a disposició dels ens locals de fons, un 

dels quals seria un fons per al sosteniment del transport públic urbà que cobreixi el dèficit 

generat per aquest servei públic. 

Nosaltres com a Ajuntament, i també l’operador, setmanalment informem l’Associació de 

Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) sobre l’estat de la qüestió, perquè, 

alhora, n’informi el Ministeri i es faci el seguiment del dèficit d’ingressos del servei del Mataró 

Bus, amb la idea que en algun moment hi hagi un retorn d’una part del dèficit. 

Pel que fa a com afectarà aquesta circumstància el nou contracte, quan toqui es faran 

projeccions amb les dades reals. Havíem treballat amb un informe econòmic i aquest 

informe s’haurà d’adequar a l’evolució que tinguin els ingressos del Mataró Bus. 

Respecte a la mobilitat, en principi no hi ha d’afectar per res, més enllà de les disponibilitats 

econòmiques que tindrà l’Ajuntament, perquè el model de transport públic continua sent una 

de les apostes de la nostra ciutat. 

Finalment, i demano disculpes per endavant, dir que m’he sentit absolutament ofès per la 

imatge del regidor anterior. El fet de fer aquestes sessions per videoconferència no implica 

que cadascú pugui posar qualsevol cosa al seu darrere. Jo no posaré mai darrere meu ni 

fotos ni simbologies que puguin ofendre la resta de regidors i regidores del ple o el públic 

que ens està veient.  

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, pensa que la mobilitat 

a la ciutat després de la pandèmia de la COVID-19 s’ha transformat realment.  
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L’any 2017 es va encarregar un informe a l’AMTU per assessorar-nos respecte de com 

havien de ser els propers concursos del Mataró Bus. En aquell informe, que encara té 

validesa, validava diferents mètodes de prestar el servei i un d’ells era la participació del 

propi Ajuntament en l’empresa adjudicatària. 

Després de la inestabilitat que s’ha vist en el transport públic tan urbà com interurbà, creiem 

que és més necessari que mai el control per part de l’Administració d’aquest tipus de 

concessions, i m’agradaria que reconsideressin la possibilitat, de cara al nou concurs, que el 

Govern participi en la nova concessió. 

Com que l’última reunió que vam fer va ser el 19 de setembre i ja han passat molts mesos, 

ens agradaria tenir una reunió al respecte per mirar de consensuar temes. 

Finalment, respecte al dèficit que es preveu per al 2021, no me n’ha dit res i a veure si em 

pot respondre. 
 
 
 
 

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

Mobilitat, confirma que programaran una reunió sobre aquesta qüestió la setmana vinent.  

No obstant això, recordo que tenim reunions gairebé a diari i que, si m’ho haguessin 

preguntat abans, abans els hauria aportat les dades sobre l’impacte del Mataró Bus. 

Informarem puntualment de tot el que succeeix en relació amb els efectes de l’actual situació 

de pandèmia en la ciutat i en l’Administració. Per tant, transparència absoluta i farem 

aquesta reunió monogràfica del Mataró Bus. 

D’altra banda, no podem fer previsions per al 2021. No sabem com evolucionarà la situació, 

però tenim la confiança que tot tornarà a ser com abans.  

 

 
 
 
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:10 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  

 

 


