
ACTA NÚM. 07/2020 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 8 D’ABRIL 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 vuit d’abril de dos mil vint, essent les

17:30 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ,

Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

DAVID BOTE PAZ ALCALDE  (PSC-CP)
LAURA SEIJO ELVIRA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
NÚRIA MORENO ROMERO TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES TINENT D’ALCALDE    (PSC-CP)
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP)
ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE (PSC-CP)
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP)
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP)
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP)
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP)
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP)

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM)
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 Accidental de la Corporació la Sra. Anna Ramírez Lara, que dóna

fe de l’acte.
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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. 2372/2020 DE 3 D’ABRIL  

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió extraordinària de  8 d’abril 
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 extraordinària que tindrà
lloc el proper dimecres 8 d’abril de 2020, a les 17,00 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 RD 476/2020, de 27
de març. 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 476/2020, de 27 de març. 

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
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electrònics i telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori
espanyol i quedi acreditada la seva identitat. 

Vistes les condicions tècniques per garantir la presència dels membres durant la sessió i
les deliberacions i les obligacions de difusió pública de les sessions.

1 DESPATX  OFICIAL

 Posicionament polític
 Declaració Institucional
 Donar  compte  del  BAN  de  l’Alcalde  relatiu  a  conciliar  les

necessitats i el benestar dels gossos, amb la protecció de la
salut de la resta de persones

DICTAMENS

ALCALDIA

2 Ratificar  Decret  de  l’Alcaldia  núm.  2186/2020  de  23  de  març,
d’adhesió al Manifest dels Ens Locals davant la crisi del coronavirus. 

3      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2056/2020 de 12 de març,
Mesures de Prevenció i protecció en l’àmbit laboral de l’organització
municipal  per  minimitzar  els  riscos  de  propagació  i  contagi  del
coronavirus COVID-19

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2058/2020 de 12 de març,
d’Activació DUPROCIM en fase alerta

5 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2081/2020 de 13 de març,
d’Activació DUPROCIM en fase d’emergència 1

6 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2092/2020 de 16 de març,
de  mesures  complementàries  a  les  establertes  al  decret  d’alcaldia
2081/2020 de 13 de març, d’activació de la fase d’emergència i del
DUPROCIM- Pla Bàsic d’emergències municipals-

7 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2284/2020 de 31 de març,
de pròrroga fase d’emergència 1- DUPROCIM

8 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2093/2020 de 16 de març,
d’avocar temporalment les competències de l’Alcalde atorgades a la
Junta de Govern Local per Decret núm. 1975/2019 de 19 de juny. 

9 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2216/2020 de 25 de març,
de  prorrogar  l’avocació  temporal  de  les  competències  de  l’Alcalde
atorgades a la Junta de Govern Local per Decret núm. 1975/2019 de
19 de juny.
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10    Donar  compte del  Decret  de la  regidora delegada de Promoció de
Ciutat,  núm.  2096/2020  de  16  de  març,  Mesures  urgents  per
coronavirus al mercat Pl. Cuba

11     Donar  compte  del  Decret  del  regidor  delegat  d’Administració,  Bon
Govern i Mobilitat, núm. 2097/2020 de 17 de març, Recomanacions
per al servei de Taxi pel coronavirus

12       Donar  compte del  Decret  de la  regidora delegada de Promoció de
Ciutat, núm. 2142/2020 de 18 de març, suspensió temporal mecats de
marxants amb motiu del coronavirus

13 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2143/2020 de 18 de març,
de mesures econòmiques i fiscals derivades de l’estat d’alarma pel
coronavirus 

14      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2150/2020 de 20 de març,
Contractes  de  Serveis  i  Subministraments  de  tracte  successiu  de
l’ajuntament de Mataró i entitats del sector públic municipal

15 Donar  compte del  Decret  de la  regidora delegada de Promoció  de
Ciutat, núm. 2168/2020 de 20 de març, de declarar limitat l’horari de
funcionament  del  comerç  minorista   d’alimentació  en  el  terme
municipal de Mataró

16 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2169/2020 de 20 de març,
Contractes d’obres públiques en estat d’execució de l’ajuntament de
Mataró i entitats del sector públic municipal

17 Donar  compte  del  Decret  del  regidor  delegat  d’Administració,  Bon
Govern  i  Mobilitat,  núm.   2188/2020  de  23  de  març,  Modificació
calendari fiscal IVTM 2020

18      Donar  compte  del   regidor  delegat  d’Administració,  Bon  Govern  i
Mobilitat,  núm.  2189/2020  de  23  de  març,  Recomanacions  per  al
servei de taxi pel coronavirus

19     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2196/2020 de 23 de març,
Dispositiu  excepcional  lliurement  targetes  monedes  per  beques
menjador

20    Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2207/2020 de 25 de març,
casaments civils

21 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2218/2020 de 25 de març,
de  mesures  de  coordinació,  assistència  i  reforç  a  la  protecció  als
col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en
què estigui vigent l’estat d’alarma.
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22      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2238/2020 de 26 de març,
Contracte  concessió  obres  i  serveis  de  l’ajuntament  de  Mataró  i
entitats del sector públic municipal

23     Donar  compte  del  Decret  del  regidor  delegat  d’Administració,  Bon
Govern  i  Mobilitat,  núm.  2243/2020  de  26  de  març,  Esmena error
material decret modificació calendari fiscal 2020 (IVTM)

24     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2261/2020 de 30 de març,
reducció freqüència horària del servei Mataró-Bus

25     Donar  compte  del  Decret  del  regidor  delegat  d’Administració,  Bon
Govern i  Mobilitat,  núm. 2276/2020 de 30 de març, recomanacions
prestació del servei d’auto taxi de Mataró durant la pròrroga de l’estat
d’alarma.

26 Donar compte del Decret de la regidora delegada d’Habitatge, núm.
2307/2020 de 31 de març, de mesures en matèria d’habitatge per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID 19.

27      Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2310/2020 de 31 de març,
de mesures en matèria de contractació del servei de neteja viària.

28     Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2345/2020 de 2 d’abril, de
reducció tarifes del transport urbà Mataró Bus

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió i, abans de començar el Ple, dona les gràcies a tots els

regidors i el personal de suport que han fet possible la celebració del primer ple virtual de la

història del consistori de Mataró.

Com  sabeu,  avui  és  un  ple  extraordinari  pels  terminis,  però  sobretot  ho  és  per  les

circumstàncies. Cap de nosaltres, ni cap veí o veïna, podia haver-se imaginat fa uns mesos

ni la magnitud ni l’abast  dels efectes del coronavirus a les nostres vides. Podem dir que

estem  en  un  temps  nou  i  incert,  el  que  exigeix  el  millor  de  nosaltres  i  la  màxima

responsabilitat. El ple significat del servei i la vocació pública. Aquest és el context d’aquest

ple extraordinari.

Comencem aquest ple amb un record, un agraïment i un compromís: 

En primer lloc, els proposo a tots vostès un minut de silenci, virtual però sincer, pels nostres

conciutadans, amics i amigues, que aquests dies han perdut la vida.  

[Minut de silenci]

En segon lloc, vull  tenir un agraïment profund, en nom de tots,  vers tots els treballadors

públics  que vetllen  per  la  nostra salut  i  el  nostre benestar  present  i  futur.  D’ells  emana
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l’esperança dels curats, la força dels resistents i el somni dels confinats, com a garantia de

futur.

En  tercer  lloc,  vull  destacar  el  compromís  de  molts  ciutadans  i  ciutadanes,  voluntaris  i

voluntàries i el de molts servidors públics. I vull tenir unes paraules d’agraïment per a tots els

representants de la nostra ciutat. Companys i companyes del consistori, vull agrair el paper

de lleialtat, compromís i responsabilitat que heu tingut al llarg d’aquestes setmanes i que sé

que és el mateix que continuareu tenint a partir d’aquest ple.

Molt s’espera de cadascun dels 27 regidors d’aquest consistori. Tenim tres grans reptes per

davant: l’enfortiment de la ciutat i la renovació de les grans aliances socials, el rescat social

de les persones afectades pel coronavirus i la reconstrucció de la nostra economia. 

Reitero la nostra disposició a col·laborar amb qualsevol administració en la lluita contra el

coronavirus. 

Finalment,  el  conjunt  del  consistori  volem  compartir  amb  la  ciutadania  una  declaració

institucional  que  vam aprovar  tots  els  grups  municipals  i  que  ara,  de  manera  conjunta,

passarem a llegir.

1  - DESPATX  OFICIAL

  Declaració Institucional que presenten tots els grups municipals sobre el

COVID 19

A  continuació  els  portaveus  dels  grups  municipals  fan  una  lectura  conjunta  de  la

Declaració Institucional aprovada per unanimitat de tots els grups municipals en Junta de

Portaveus de 31-3-2020.

.

“A Mataró també estem patint la greu pandèmia global del Covid-19. 

En aquests moments, tant greus, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró  volem
adreçar-nos al conjunt dels nostres conciutadans i conciutadanes amb un missatge d’unitat i
també d’esperança.
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1.       Mostrem el nostre més sentit condol a les persones i famílies que han perdut els
seus éssers estimats perquè sàpiguen que els acompanyem en el sentiment en
moments tant dolorosos.  També ens sentim a prop dels malalts i malaltes que
passeu la malaltia a casa o ingressats als centres sanitaris, amb un desig de que
tinguin una propera recuperació. 

2.       Us demanem, de nou, que complim amb les indicacions que les autoritats
sanitàries ens traslladen constantment en matèria de  prevenció i erradicació del
COVID-19. La nostra principal prioritat és tallar de manera efectiva la cadena de
transmissió  del  virus.  Per  aconseguir-ho,  cal  que  ens  quedem  a  casa, amb
l’excepció només d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a
essencials o per les altres excepcions limitades que contempla l’Estat d’Alarma. 

Només amb aquest  confinament efectiu i  amb la col·laboració i  solidaritat  de
tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. 

3.   Agraïm i reconeixem públicament la feina i el compromís del nostre personal
sanitari,  del  personal  de les residencies de gent  gran,  de la Policia Local  de
Mataró i dels Mossos d’Esquadra i tots els treballadors i treballadores públics:
personal de neteja, del transport públic, dels serveis educatius que feu que els
serveis basics continuïn en funcionament. 

Gràcies també a tots els treballadors i treballadores que aquest dies produïu, ens
porteu  i  ens  despatxeu  aliments (des  de  la  pagesia  fins  al  personal  dels
supermercats); els treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mataró que fan
que els serveis bàsics continuïn en funcionament.  , medicines, combustible i
altres productes i serveis bàsics i als periodistes i mitjans de comunicació  per
continuar informant-nos de manera puntual.

Volem agrair  també  la  solidaritat  i  la  col·laboració  de  centenars  o  milers  de
persones anònimes, d’entitats i d’empreses, que contribueixen amb el seu treball
voluntari o donacions. Per a portar a terme aquestes accions i d’altres que en
cada moment calgui articular,  des de l’ajuntament i  per  mitjà de l’Agència de
Suport i Serveis a les Entitats amb una coordinació centralitzada del voluntariat
que s’ofereixi a col·laborar en aquesta situació d’emergència, assignant-lo a les
diferents tasques que siguin necessàries en col·laboració amb les entitats de la
ciutat

Esteu demostrant la vostra professionalitat,  el  vostre compromís comunitari  i
ens sentim orgullosos de vosaltres.
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I també un sentit agraïment a tots vosaltres, homes i dones, avis, joves, nens i
nenes, veïns i veïnes de tots els barris i de tots els carrers de Mataró. Gràcies pel
vostre comportament cívic i solidari, vosaltres sou els que feu a Mataró una gran
ciutat.

4.    L’Ajuntament de Mataró  farà  tot el que estigui al nostre abast per minimitzar
l’impacte d’aquesta situació. Demanem que totes les administracions públiques
(Generalitat  de  Catalunya,  Govern  Espanya  i  Unió  Europea)  prenguin  les
mesures  adequades  per  garantir  que  autònoms,  comerciants,  empresaris  i
treballadors  puguin  arribar  al  final  de  la  crisi  en  les  millors  condicions  per
garantir una ràpida posada en marxa de l’activitat.

Però apel·lem també, una vegada més, a la col·laboració  solidària i responsable de tota la
ciutadania.  En  especial  als  propietaris  d’immobles  i  a  les  empreses  amb  fort  potencial
econòmic. Fins allà on cadascú pugui arribar

Avui encara no es veu la llum al final del túnel, les noticies són molt dures i vivim en la
incertesa, ho sabem però, conciutadans i conciutadanes, ara hem de resistir, com ho esteu
fent, amb unitat, compromís, amb responsabilitat social i disciplina.

Som conscients que quan passi la pandèmia ens trobarem amb una situació  econòmica i
social, local i global, molt difícil i volem que tingueu la certesa que els Grups Municipals de
l’Ajuntament de Mataró sabrem estar a l’alçada del moment.

Mataró, 31 de març de 2020”

 Posicionament polític

El senyor David Bote Paz, alcalde president, demana disculpes per l’endarreriment de l’inici

del ple. Algunes persones que estaven puntualment connectades a l’inici de la sessió han

tingut alguns problemes tècnics.

Amb tots  els  portaveus  hem  acordat  que,  en  aquest  despatx  oficial,  cadascú  tindria  la

possibilitat d’adreçar-se a la ciutadania per fer-los arribar les seves valoracions. Són torns de

cinc minuts i seguirem l’ordre de menys a més que seguim habitualment. Començarem amb

la Sra. Sancho. 
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La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, saluda el

Sr. Alcalde i la resta de regidors i tots els que segueixen el ple en streaming. 

Una breve intervención para poner de relieve la situación de crisis sanitaria que vivimos y

que hace que este pleno se tenga que celebrar con todos los miembros del pleno en su casa

y a través de conexión telemática. 

En primer lugar, tener un recuerdo muy cariñoso para todas las familias que han sufrido la

pérdida de un familiar a causa del coronavirus, y un mensaje de ánimo y esperanza para

todos aquellos que actualmente están sufriendo la enfermedad. 

En segundo lugar,  agradecer el esfuerzo del personal sanitario, pescadores, agricultores,

ganaderos, trabajadores del campo que abastecen a mercados y supermercados, personal

de limpieza, transportistas, periodistas, todo el personal del Ayuntamiento y de las fuerzas y

cuerpos de seguridad del Estado, que son trabajadores esenciales y que trabajan en línea

para combatir el virus durante estas semanas de confinamiento de la población.

Desde nuestro grupo municipal,  transmitimos tanto al gobierno del Ayuntamiento como al

resto de la oposición, nuestra total disposición para trabajar conjuntamente y adoptar todas

aquellas medidas urgentes que se consideren necesarias desde el consistorio. Y apoyamos

todos y cada uno de los decretos que van a ser presentados ante el pleno en el día de hoy.

Creemos que todos ellos son necesarios para que ningún ciudadano de Mataró quede atrás,

ni a nivel sanitario ni a nivel económico. 

Asimismo,  nos  seguimos  ofreciendo  al  Gobierno  para  seguir  trabajando  leal  y

conjuntamente, en la  actualidad y en el  futuro inmediato,  en las medidas que van a ser

necesarias en la ciudad para afrontar la crisis sanitaria y económica. Con la colaboración y el

trabajo conjunto conseguiremos superarlo y salir reforzados. 

Muchas gracias.

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

gràcies al Sr. Alcalde i a tots els que segueixen el ple en streaming. Se suma a les disculpes

del Sr. Alcalde per haver tingut dificultats informàtiques a l’hora de la connexió. 

Des del grup de Junts per Mataró, en primer lloc, volem adherir-nos a totes les mostres de

condol vers aquells que han perdut algun familiar o amic proper per aquest virus.
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També volem expressar el reconeixement, com no pot ser d’una altra manera, al civisme

demostrat  pels  mataronins  i  mataronines  en  aquestes  setmanes  de  confinament.  Llevat

d’excepcions puntuals, ha estat sempre una actitud exemplar.

Finalment, cal un especial agraïment als professionals: als que des de l’àmbit sanitari estant

sent  la  força  de  xoc  contra  el  coronavirus,  alliberant  els  malalts  de  les  seves  urpes,

recuperant-los i incorporant-los a la llista de guarits. També, a tots els que des de l’àmbit

assistencial  tenen  cura  de  les  persones,  acompanyen  els  usuaris  de  residències  de  la

tercera  edat  o  d’altres  centres  per  ajudar  a  pal·liar  aquesta  situació.  I  a  tots  aquells

treballadors i  treballadores d’aquesta casa que, des de totes les àrees i des de totes les

entitats del grup, com AMSA i el Tecnocampus, cadascú en el seu àmbit, fan possible el dia

a dia de la nostra ciutat i d’aquesta institució. No només això, posen el seu gra de sorra en

aquesta tasca de facilitar la vida de milers i milers d’usuaris.

Finalment, agrair la feina que fan tots els professionals dels diferents sectors que cada dia

són al peu del canó ajudant, des del que està fent un transport a la carretera fins als que

estan a la caixa d’un supermercat cada dia. 

La professionalitat i el coratge de tots plegats és una de les poques bones notícies que ens

deixa aquesta pandèmia, però també és molt significativa. Tots ells ens aporten una gran

ajuda  en  moments  molt  difícils.  Amb  aquesta  actitud  han  transmès  un  missatge  de

responsabilitat, tenacitat i fiabilitat que reforça els valors i la moral de la nostra societat. I

amb aquests valors haurem de tirar endavant a partir d’ara. 

Espero que aquest sigui l’esperit que guiï l’actuació de tots els responsables públics durant

els  següents  mesos:  responsabilitat  per  seguir  endavant  amb  actituds  propositives  i  de

suma. Als que som en aquest ple també ens tocarà fer pinya. Tots ens haurem d’esforçar per

sumar. Tenacitat per entendre i ser sensibles amb la realitat social i econòmica que sorgirà

d’aquesta crisi.  Vetllar per tots. Comptar amb tots. Entendre la dificultat  que comencen a

patir sectors concrets de la nostra societat, com l’emprenedoria, el comerç i l’empresa en

general. Tots ells són pols de generació de riquesa molt necessaris si volem que el nostre

estat del benestar arribi a tothom.

Tenim feina per davant. Esforcem-nos tots plegats per fer possible aquella màxima que diu

que de tota situació difícil se’n poden treure les millors iniciatives. Esperem que així sigui a

Mataró.

Moltes gràcies.
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La senyora Sarai Martinez, portaveu del grup municipal de EN COMÚ PODEM MATARÓ,

saluda el Sr. Alcalde, la resta de regidors i els veïns i veïnes que estan seguint el ple.

En primer lloc, vull transmetre, en nom del nostre grup municipal, el condol a totes aquelles

persones que han perdut un ésser estimat durant aquests dies. Des d’aquí, una abraçada

molt càlida. I vull enviar molts ànims a totes aquelles persones afectades que es recuperen a

poc a poc.

Aprofitem, un cop més, per agrair la feina de les persones que s’estan deixant la pell aquests

dies als nostres centres sanitaris i també d’aquells professionals igualment imprescindibles:

el personal dels supermercats, el personal de la neteja, transportistes, pagesos i ramaders,

forces de seguretat, cuidadors i cuidadores de les llars... Des d’aquí, el nostre agraïment i

reconeixement. 

I  si  ens  ho  permeteu,  també  volem  tenir  un  reconeixement  especial  pels  empleats  i

empleades públiques de la nostra casa, especialment pel personal dels serveis essencials:

tots i totes estan portant a terme una tasca exemplar. De part de tot el grup municipal d’En

Comú Podem, com a mataronins, gràcies de tot cor.

També agraïm l’esforç de totes aquelles persones que estan complint amb les indicacions de

quedar-se a casa. Moltes gràcies. En moments com aquest queda clar que la cooperació

entre tots, el treball comunitari, farà que puguem superar aquesta crisi.

Regidores,  regidors, hem estat  capaços d’aprovar i  presentar una declaració institucional

signada per totes les forces polítiques del nostre consistori. En moments com l’actual, més

enllà de les diferents ideologies i posicionaments polítics, cal que tots remem en la mateixa

direcció. En aquest sentit, pensem que els grups municipals de l’Ajuntament de Mataró han

estat i estan a l’alçada. Gràcies! Hem demostrat ja en el passat que quan anem a una és

més fàcil assolir els objectius que se’ns plantegen com a ciutat.

Estem  davant  d’una  crisi  sense  precedents  a  nivell  mundial.  Qui  digui  que  sap  com

gestionar-la o qui intenti donar lliçons, s’equivoca. Ho estem veient arreu del món, també al

nostre país i a la nostra ciutat. Però des del nostre Ajuntament fem i farem tot el que calgui

per poder superar aquesta crisi al més aviat possible. 

Ara no pot passar com va passar l’any 2008 amb la crisi econòmica, de la qual van acabar

pagant la factura les classes populars. Ara les institucions han d’estar al costat de la gent

comuna,  d’aquelles  persones  que  es  lleven  cada  matí  per  anar  a  treballar.  Nosaltres

seguirem treballant de valent perquè ningú es quedi enrere.
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Per això mateix, és de vital importància que treballem plegats en un pla de protecció social i

un  pla  de  reactivació  econòmica.  Tots  els  recursos  municipals  estan  posats  a  ple

funcionament per aconseguir aquests objectius.

Sobretot, dir-vos que continuarem defensant els serveis públics per fer front als que els volen

desmuntar.  Perquè  aquesta  crisi  ha  evidenciat  que  els  serveis  públics,  especialment  la

sanitat  pública,  és una inversió i  no una despesa.  Els  serveis  públics  de qualitat  són el

patrimoni de tots, el patrimoni de les persones que no tenen patrimoni i especialment és el

mecanisme de la nostra societat que ens fa iguals.

Gràcies i ànims a tots els mataronins. Tenen l’Ajuntament al seu costat, treballant de valent

perquè ningú no es quedi enrere. Ens en sortirem. Endavant!

  

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

Ens  espera  encara  molta  feina.  Per  això,  des  d’Esquerra  Republicana,  des  del  primer

moment i mentre duri aquesta situació de crisi,  ja vam dir que treballaríem conjuntament,

colze a colze, sense cap oportunisme, en totes aquelles àrees on sigui necessari. També per

pensar  i  executar  conjuntament  noves accions  a emprendre honestament  i  sincerament,

sense cap altra finalitat que la d’ajudar a resoldre tots junts aquesta crisi.

Tothom,  des  dels  nostres  respectius  àmbits  d’activitat,  estem  treballant  en  la  mateixa

direcció.  Cal  reconèixer  la qualitat  i  la  dedicació  de tot  el  personal funcionari,  laboral,  la

policia local, sanitaris i tothom, pel sacrifici tan difícil que estan duent a terme aquests dies.

Donar també les gràcies a la ciutadania per la seva disciplina i la seva solidaritat. I també un

record per a les famílies que passen dificultats en aquests moments, que han patit la pèrdua

d’algun dels seus membres; el nostre escalf i una càlida abraçada. 

Hem fet algunes propostes sobre tots aquests temes, sobretot dirigides a reforçar els més

febles. En especial, línies addicionals per ajudar a fer front al lloguer d’habitatges i també per

afavorir el petit comerç, els autònoms i les petites empreses de la ciutat. I també per reduir

les desigualtats a la ciutat,  més evidents que mai.  Cal  prendre decisions respecte a les

persones sense domicili fix, respecte al seu empadronament. Cal també garantir que tothom

tingui accés als serveis essencials, com ara a l’aigua. Unes desigualtats que es manifesten

també molt clarament en les diferents possibilitats de les famílies per accedir i seguir el curs

lectiu per Internet. Una desigualtat que des del grup municipal d’ERC pensem que hauria de
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ser la prioritat màxima, no només del govern municipal, sinó de tots els governs en aquests

propers mesos.

La crisi  deixarà alguns deures pendents.  El  primer d’ells  sobre el  finançament  municipal

—després llegirem una declaració al respecte—, però cal que el govern d’Espanya suavitzi

les mesures d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa per permetre que tots els

diners de què disposa l’Ajuntament els puguem destinar a ajudar els ciutadans a fer front a la

crisi de la COVID-19. En aquests moments només ho podem fer amb un 20%. I cal recordar

que venim ja d’una altra crisi important, de la crisi del Glòria de fa poques setmanes.

Un segon aprenentatge: ara sabem quines són les coses de veritat  importants. No hi ha

sorpreses,  és  la  sanitat,  l’educació  i  l’ocupació.  Els  aplaudiments  emocionats  que  tots

nosaltres fem cada dia a les vuit del vespre per als nostre metges i sanitaris, han de dirigir-

se, quan tot això hagi acabat, a canviar radicalment les prioritats dels pressupostos públics:

més sanitat, més educació, més foment de l’ocupació, més investigació i  menys exèrcit i

menys despesa militar.

Des d’ERC-MES, tenim la voluntat de continuar treballant conjuntament per aconseguir que

Mataró disposi  del millor  pla de reactivació econòmica que siguem capaços de construir

entre  tots  i  perquè  s’apliqui  immediatament  després  de  l’emergència,  i  també  en  la

modificació  del  pressupost  municipal  per  tal  de  poder  fer-hi  front  amb  tots  els  nostres

recursos. Moltes gràcies.

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, portaveu del grup municipal Socialista, saluda tots

els regidors i ciutadans que estan seguint el ple per Internet a través dels diferents canals.

Un ple que, per les circumstàncies que estem vivint, ha de ser telemàtic, el primer de la

història d’aquest consistori.

Això vol dir que estem preparats, tenim la tecnologia i tenim els tècnics per fer-ho possible.

Gràcies a tots els treballadors i treballadores que han fet possible que avui puguem celebrar

aquest ple.

Com  deia,  les  circumstàncies  ens  obliguen  a  fer  aquest  ple  de  manera  virtual,  unes

circumstàncies molt greus. La pandèmia de la COVID-19 ens ataca, ataca la salut de tots els

ciutadans  i  ciutadanes  de  Mataró,  ataca  la  nostra  manera  de  viure  i  també  la  nostra

economia.
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Des de l’Ajuntament de Mataró, aquest Govern ha respost amb mesures socials, mesures

sanitàries i també amb mesures econòmiques en tot allò que ha estat al nostre abast i, fins i

tot,  una  mica  més.  I  ho  continuarem  fent,  perquè  som  l’administració  més  propera  als

ciutadans i ara totes i tots patim amb els nostres veïns. 

Vull tenir també un reconeixement per a totes les regidores i regidors d’aquesta corporació,

estem units i plegats treballant per la salut i la vida de Mataró.

També vull tenir un agraïment per a les administracions supramunicipals amb les quals hem

estat col·laborant en aquests últims dies: la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, la

Generalitat i el govern d’Espanya, en un esforç que hem de fer junts per superar la crisi.

També  vull  tenir  un  agraïment  molt  especial  per  als  portaveus  dels  diferents  grups

municipals. Avui hem presentat plegats una declaració institucional amb mesures concretes,

on  es  parla  del  sentiment  de  condol.  Aquests  dies  tots  els  portaveus  han  actuat  d’una

manera lleial  amb aquest  Govern.  Crec que aquest  és l’exemple  que haurien de seguir

moltes altres administracions i governs que també estan combatent contra aquesta crisi. 

Un  agraïment  també  per  al  Sr.  Alcalde  i  el  seu  lideratge  davant  d’aquesta  situació  i,

especialment,  a la regidora Laura Seijó.  Ha estat, està i  estarà al peu del canó nit  i  dia.

Moltes gràcies, Laura.

Ens en sortirem. Ens n’estem sortint. Superarem el virus, n’estem convençuts. Però cal que

comencem a mirar cap al  futur a curt,  mitjà i  llarg termini.  Haurem de reconstruir  moltes

coses: la nostra economia, que quedarà malmesa; el model actual d’atenció a la gent gran i

el nostre sistema públic de sanitat; les nostres entitats, clubs i associacions. I per reconstruir

tot això la ciutadania de Mataró ha de comptar amb nosaltres, els seus representants públics

locals  i  amb la  seva administració  més propera.  El  govern d’aquesta  ciutat,  amb el  seu

Alcalde al capdavant, estarem a l’alçada. 

Venen temps de grans converses i enteses polítiques i socials, i estic segur que la resta de

partits representats en aquesta institució estaran a l’alçada, com ho estan demostrant tots els

seus representants durant aquests dies.

Per  a  aquesta  reconstrucció  necessitem també altres  institucions.  Necessitem el  govern

d’Espanya, la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Necessitem també poder comptar amb

Europa. Ara és l’hora d’Europa, d’una sola Europa actuant unida per la reconstrucció d’un

territori que vol sentir-se avui orgullós de les decisions que vam prendre plegats fa molt de

temps. Després d’aquesta pandèmia, el vell continent haurà d’esdevenir un nou continent.

Per  acabar,  tres  missatges:  el  primer  missatge  és  d’esperança.  Sabem  que  són  temps

difícils, però, com els deia, crec que sortirem d’aquesta greu crisi i estic convençut que ho
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farem de la mà de la ciutadania.

El segon és un missatge de gratitud envers els treballadors públics, del sistema sanitari, de

totes aquelles persones que treballen en l’administració pública, però que també ho fan des

dels espais privats i que fan possible que la vida continuï. 

Hauríem de sortir d’aquesta situació aprenent moltes coses: cal ser més solidaris, ens hem

d’ajudar més, hem d’ajudar aquesta societat a tirar endavant. La millora d’aquesta societat

depèn, en part, dels 27 representants públics que estem aquí. Això ha d’ajudar a canviar la

història de la nostra ciutat, Mataró. Moltes gràcies.

  

El senyor David Bote Paz, alcalde president, agraeix les intervencions de tothom. 

Després d’aquest inusual bloc polític, entrem en la segona part del ple, en la qual hem de

compartir alguns dels decrets que han estat signats en les darreres setmanes pel govern de

la ciutat, en col·laboració amb el conjunt del consistori. 

El  primer  d’aquests  decrets  té a veure amb un manifest  promogut  per  les dues entitats

municipalistes de Catalunya: l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis

de Catalunya. Un manifest que compta amb el suport majoritari del món municipal català.

Aquest manifest el que fa principalment és reconèixer la situació d’excepcionalitat que està

vivint Catalunya. Marca com a prioritat tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del

virus  i,  per  aconseguir-ho,  expressa  que  és  necessari  un  confinament  estricte.  Cal  que

tothom es quedi a casa seva, llevat d’aquelles persones que fan feines essencials. 

Aquests són els principals trets que promou el manifest. És un decret signat per l’Alcaldia,

però que requereix la ratificació del ple. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, indica que s’ha de fer una votació prèvia per a

la inclusió del punt de l’ordre del dia: relatiu a la ratificació del decret d’alcaldia d’adhesió al

Manifest dels Ens Locals davant la crisi del coronavirus.

És ratificada pel Ple municipal per unanimitat dels assistents (26). 
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DICTAMENS

ALCALDIA

2 - RATIFICAR DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2186/2020 DE 23

DE MARÇ, D’ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT

LA CRISI DEL CORONAVIRUS. 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, presenta a ratificar el següent Decret:

“Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del
món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió
dels ens locals del nostre país. Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que
corresponen a l’alcaldia, en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

HE RESOLT: 

PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de Mataró al “MANIFEST DELS
ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació: 

“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la
crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i
també  a  la  resta  d’administracions,  amb  el  convenciment  que  hem  d’unir  esforços  per
superar l’actual situació. 

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències
de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i  l’abast  estructural que aquesta té i
tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de
la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual.
Per  aquest  motiu,  hem  de  començar  insistint  a  la  ciutadania  que  compleixi  amb  les
indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions estem dictant per a la
prevenció i eradicació del COVID-19. 

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del
virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva
amb  l’excepció  només  d’aquelles  persones  que  treballen  en  serveis  establerts  com  a
essencials.  Només amb aquest  confinament  efectiu,  amb la  col·laboració  i  solidaritat  de
tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia. 
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Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que
s’estan prenent  a curt  termini  tinguin  com a eix  central  i  com a prioritat  la  salut  de les
persones,  en  especial  les  més vulnerables  al  virus,  i  l’adequació  de les  infraestructures
sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca
amb garanties. 

És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda,
al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien
l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes
línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar
l’exposició de la ciutadania i dels professionals de l’àmbit social al contagi. 

Per  altra  banda,  també  hem  d’estar  al  costat  de  totes  aquelles  persones  que,  com  a
conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de
recursos  i  ajuts  per  emparar  a  les  famílies  que  ho  necessiten.  Només  des  d’una  visió
sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir una sortida real
d’aquest context de crisi. 

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què
els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país
pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la
normalitat  quan abans millor.  No podem permetre que algunes empreses i  comerços no
tornin a obrir.  Des de les administracions competents, cal  ser contundents per enfortir  la
reactivació econòmica del nostre teixit empresarial. 

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les
demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria
de les decisions preses per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal
una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que
necessitem  disposar  d’instruments  efectius  per  a  donar  resposta  a  la  globalitat  de  les
situacions que està generant aquesta crisi. 

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del
món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així
com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar
totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les
aportacions previstes de les administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les
ampliar  per  les  noves  necessitats  que  generarà  la  crisi;  contractar  persones  sense  les
actuals limitacions, especialment per a donar resposta als nous usuaris de serveis socials
que tenim ja  avui;  redefinir  els  programes destinats  a  actuacions  municipals  o  els  nous
programes de finançament europeu del període 2021-2027. 

És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que
puguem  tenir  al  nostre  abast  les  eines  i  la  capacitat  d’adaptació  necessària  per  a  les
exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a conseqüència de la
paràlisi del COVID19. 

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens
posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari.
La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament
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per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant
l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una oportunitat per a fer una societat més justa,
pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions supramunicipals: aquest futur
l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva. 

Els  governs locals  no som només uns receptors i  executors de les polítiques europees,
estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del
diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser coresponsables de les decisions estructurals
que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat
amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint actualment, ens fa
tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les necessitats, els neguits i les
aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar de la construcció d’aquest nou
futur. 

Finalment,  volem mostrar el  nostre suport  i  el  nostre condol  més sentit  a les persones i
famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel
COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis
essencials  per  a  garantir  que  donem  resposta  com  a  societat  en  moments  difícils,
especialment  a totes i  tots  els  professionals  sanitaris  i  als  equips  d’emergència  que,  de
manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit
de  tota aquesta  gent  és  el  que ha de conduir  a mirar  al  futur  amb esperança.  Ens en
sortirem!”

SEGON.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera sessió que
se’n celebri. 

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest,
al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

*    La Sra. Elizabet Ruiz Moreno, regidora del grup municipal Socialista, no va poder emetre el seu

vot telemàtic per un tall de connexió a la vídeo conferència.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, explica que els decrets a donar compte es

dividiran en 4 blocs,  tots ells per atendre la situació decretada de l’estat d’alarma per la

COVID-19.
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1. Assistència a persones dependents i vulnerables.

2. Mesures econòmiques i fiscals.

3. Activació del Pla Bàsic d’emergències.

4. Reorganització dels serveis municipals.

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

intervé  per  fer  les  explicacions  pertinents  sobre  les  mesures  d’assistència  a  persones

dependents i  vulnerables. 

Us vull explicar el decret que hem signat per fer front a aquesta crisi. Hem hagut de posar en

funcionament moltes mesures de coordinació i assistència pel que fa a la prestació de serveis

bàsics que volen assegurar la protecció de la salut pública a fi de mantenir i reforçar la protecció

dels col·lectius de persones dependents i  vulnerables durant el temps en què estigui vigent

l’estat  d’alarma.  Vagi  per  endavant  el  reconeixement  a  les  entitats  del  tercer  sector  i  als

voluntaris que han fet possible la posada en marxa de les accions que s’estan duent a terme,

així com als tècnics i treballadors de l’Ajuntament de Mataró, a la policia i a la brigada.

Ara passo a resumir-vos algunes de les mesures que s’han pres: 

S’ha hagut de reforçar l’atenció als usuaris del servei d’atenció domiciliària i de teleassistència

per a les persones usuàries de centre de dia de gent gran, que han deixat de prestar servei

durant aquest estat d’alarma.

Per garantir la suficiència alimentària, s’han reorganitzat també els serveis de menjador social,

adaptant-se a les mesures sanitàries per evitar proximitat entre els assistents.

A  la  Fundació  Sant  Joaquim  s’han  lliurat  aproximadament  1.046  àpats  i,  en  el  cas  dels

menjadors de gent gran, es lliuren els àpats a domicili en els casos en què les persones ho

necessiten. En aquests moments s’han portat al voltant de 1.000 àpats. En tots dos casos, amb

la col·laboració de les entitats del tercer sector.

El centre de suport alimentari L’entorn aquests dies ha lliurat un total de 258 lots d’alimentació a

famílies, la meitat dels quals han estat per a les noves necessitats derivades de la crisi de la

COVID-19. Ens esperen temps complicats.

També s’han hagut de reorganitzar els lliuraments per evitar el contacte personal i incorporar la

distribució a domicili de lots.

L’organització del servei d’atenció domiciliària  de forma no presencial  fins ahir  ha fet  1.587

seguiments  socials  telefònics,  1.697  primeres  atencions  telefòniques  i  1.869  entrades  a  la
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bústia  de  correu  electrònic  gestionades.  Tot  plegat  deixa  palesa  la  implicació  de  tots  els

professionals de Benestar Social de l’Ajuntament.

El servei de manteniment presencial de l’atenció social urgent ha fet 66 atencions i 3 atencions

de suport psicològic en prevenció de situacions de conflicte i violència en famílies en situació de

risc social.

També s’han establert, per mitjà del Centre d’Informació i Recursos per a dones, canals segurs

per facilitar vies de comunicació i suport a les dones que ho necessiten.

S’ha organitzat, en col·laboració amb les oficines de farmàcia, molt implicades amb la ciutat, un

sistema  per  fer  arribar  la  medicació  a  les  persones  grans  soles  que  tenen  dificultat  per

desplaçar-se al  centre  de salut  i  a  la  farmàcia.  I  també s’ha  coordinat  un sistema amb el

Departament  de  Farmàcia  de  l’Hospital  de  Mataró  per  fer  arribar  medicació  específica  als

pacients en tractament que no és recomanable que durant aquests dies es desplacin a l’hospital

a recollir medicació.

S’ha mantingut comunicació permanent amb el sistema de salut i social per coordinar i fer més

eficients els serveis que s’ofereixen a la ciutadania i també per oferir la col·laboració i el suport

de l’Ajuntament a les necessitats extraordinàries d’aquests serveis a la ciutat.

Coordinació estreta amb el Consorci  Sanitari del  Maresme, l’Institut  Català de la Salut  i  les

altres institucions públiques i privades.

Així mateix, s’ha fet arribar a 1.981 famílies d’infants que disposaven de beques menjador les

targes  moneder  per  donar  continuïtat  a  les  beques  durant  l’estat  d’alarma.  Això  s’ha  fet

conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, i vull agrair des d’aquí la col·laboració del

regidor Vadell i de tot el seu equip, que sense ells no hauria estat possible. S’han entregat, a

hores d’ara, més del 90% de targetes. 

S’ha habilitat un centre d’acollida per a persones sense llar a l’espai Gatassa, amb 48 places i

espais adequats per possibilitar aïllaments, en el cas que fos necessari acollir totes aquelles

persones sense llar que hem pogut detectar des del dispositiu de la Creu Roja.

S’ha fet un esforç important per continuar mantenint el contacte amb les persones usuàries dels

diferents serveis municipals i amb la ciutadania en general, elaborant materials divulgatius per

promoure hàbits saludables i propostes d’activitat física, i difondre per tots els mitjans al nostre

abast les obligacions i recomanacions a la ciutadania durant l’estat d’emergència. 

Un altre element clau en aquesta crisi ha estat la coordinació centralitzada del voluntariat, que

ha portat a terme l’Agència de Suport i de Servei a les entitats, assignant als voluntaris que

s’han ofert les diferents necessitats per mitjà de col·laboracions amb les entitats de la ciutat. Hi
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ha un gran nombre de voluntaris en aquest moment a la nostra ciutat, als quals també els hem

de donar les gràcies. 

En  relació  amb  l’impacte  d’aquesta  crisi  en  l’habitatge  i  els  subministraments  bàsics,

l’Ajuntament  ha  previst  que  les  unitats  familiars  allotjades  al  parc  públic  que  hagin  vist

disminuïts els seus ingressos com a resultat de la crisi de la COVID-19 puguin optar a una

bonificació del 30% de la renda mensual, entre els mesos d’abril i juliol d’aquest any, a més

d’obrir un canal d’informació i assessorament de recursos disponibles que es posin a l’abast de

les persones i les famílies des dels altres nivells de l’administració. Això ho explicarà amb més

detall la regidora Martínez a qui vull també agrair la seva col·laboració en aquest àmbit.

La  companyia  d’Aigües  de  Mataró  ha  previst  també  l’adopció  de  mesures  per  ajornar  els

terminis  de pagament  sense recàrrec i  la  no-suspensió del  servei de l’aigua per manca de

pagament a les famílies o empreses mentre se sostingui l’estat d’alarma.

Aquest és el resum del que s’ha fet amb el Decret d’Alcaldia de 2218/2020.

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, intervé per donar compte

del decret en matèria d’Habitatge, reconeixent que aquesta crisi tindrà impacte en el risc de

pèrdua de l’habitatge. 

És per això que des de l’Ajuntament s’han pres aquestes mesures que ha explicat la regidora

Seijó. De manera urgent, hem aplicat aquesta rebaixa en el nostre parc públic i també estem

planificant mesures que es puguin necessitar en un futur, conscients que molts ciutadans i

ciutadanes viuen en lloguer privat.  També per això, s’ha posat a disposició de qualsevol

persona que pugui tenir problemes, o que vulgui informar-se de qualsevol mesura que hagi

posat en marxa l’Estat en aquesta matèria, un canal d’assessorament i d’acompanyament.

Com a mesura futura o de necessitat, també impulsarem el Servei d’Intermediació del deute

hipotecari, perquè som conscients de l’impacte econòmic que tindrà aquesta crisi sanitària.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, intervé per explicar els decrets sobre mesures

econòmiques i fiscals, així com pel que fa a l’activació del pla bàsic d’emergències. 

Comença dient que el següent dels blocs correspon als punts 19, 21, 26 i 27 de l’ordre del

dia d’aquest ple.
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El  segon dels  blocs  és  l’adopció  de mesures  econòmiques  i  fiscals  derivades de l’estat

d’alarma pel coronavirus. Correspon als punts 13, 14 i 23 de l’ordre del dia del ple. Seré molt

breu en la seva descripció:

S’ha paralitzat l’emissió de liquidacions i rebuts fins a la finalització del període d’alarma.

S’ha  decretat  concedir  exempcions  al  preu  públic  de  brossa  comercial,  de  la  taxa  de

terrasses i  del  cànon de concessions als establiments que hagin hagut de tancar com a

conseqüència de la situació d’excepcionalitat pel temps que hagin estat tancats. 

I s’ha instat les empreses del Grup Ajuntament i a les fundacions que, des dels seus òrgans

de decisió, es prenguin les mesures pertinents en el mateix sentit amb l’objectiu de reduir els

efectes de la crisi en les persones i les empreses. 

També s’ha accelerat i s’ha reduït el termini de pagament a proveïdors en 12 dies, respecte

a la mitjana de pagament anterior.

El volum d’aquestes accions s’eleva a 2,5 milions d’euros.

El  tercer  capítol  són  aquells  decrets  que  tenen  a  veure  amb  l’activació  de  la  fase

d’emergència del Pla Bàsic d’Emergències Municipals. Corresponen a aquest bloc els punts

4, 5, 6 i  7.  Bàsicament són decrets que preveuen l’activació de la fase d’emergència,  la

transposició  de  totes  les  normes  que  han  dictat  els  estaments  superiors  i  la  seva

comunicació a la ciutadania.

L’últim bloc és la reorganització dels serveis essencials de l’Ajuntament. En aquest punt hi ha

diversos aspectes per comentar, i és per això que cediré la paraula al Sr. Jerez.

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

Mobilitat, intervé per explicar els decrets de la reorganització dels serveis municipals i també

les afectacions a la mobilitat. 

En relació amb els serveis essencials, l’objectiu d’aquestes mesures va ser la de garantir la

prestació dels serveis públics bàsics indispensables  i,  alhora,  reduir  tant  com es pogués

l’activitat de l’Ajuntament per minimitzar els riscos de propagació del coronavirus a la ciutat.

La situació actual de la plantilla respecte d’aquests serveis essencials és la següent: hi ha

276  persones  en  treball  presencial,  504  persones  fent  teletreball  i  305  persones  en

disponibilitat, algunes de les quals ja han estat mobilitzades per realitzar algunes tasques

puntuals.  També hi  ha altres persones que estan en situació  de diferents permisos per

deures inexcusables, per permís de prevenció de salut laboral per a col·lectius de risc, etc.
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Cal destacar el paper en primer línia de Recursos Humans i del Servei de Prevenció de

Riscos. Prevenció de Riscos està tenint un seguiment important de la salut laboral del propi

personal de la plantilla. Està implementant, des d’abans dels decrets d’alarma, mesures de

prevenció. Està col·laborant en la distribució d’EPIs i de material tant per al personal propi

com en col·laboració amb altres entitats. 

He  de  fer  una  menció  especial  al  Servei  de  Sistemes  d’Informació  i  d’Informàtica  per

l’excel·lent  tasca  que  està  duent  a  terme  en  la  implantació  del  teletreball  i  les

videoconferències com la d’avui.

Pel que fa a les afectacions a la mobilitat, hi ha diferents decrets. Concretament, l’11, 18 i 25,

que fan referència al servei de taxi, i el 24 i 28 sobre el servei de bus. 

Les resolucions s’han anat promulgant durant aquesta crisi seguint les instruccions de les

autoritats  competents en mobilitat  i  transport  públic,  tant  a nivell  estatal  com autonòmic,

sempre en diàleg amb el sector del taxi de Mataró. El que hem fet han estat reduccions i

adequacions del servei, i hem pres mesures preventives en relació amb els vehicles i també

amb la higiene personal recomanades i sobre la limitació del nombre de passatgers.

Actualment, només se circula amb un passatger, excepte que s’acompanyi persones amb

discapacitat, menors o persones grans, o per alguna altra causa justificada. Un cop al dia els

taxistes han de netejar i desinfectar les superfícies de contacte freqüent i s’han de complir

totes les normes de prevenció i d’higiene recomanades per les autoritats sanitàries, així com

s’ha d’evitar al màxim el pagament en efectiu i s’ha de prioritzar el pagament telemàtic. S’ha

ordenat  el  servei  del  taxi  per  número  de  llicències,  de  manera  que  hem  reduït

substancialment la prestació d’aquest servei públic de transport.

Pel  que  fa  al  Mataró  Bus,  hi  ha  hagut  dos  decrets  que  s’han  promulgat  seguint  les

indicacions  de  les  autoritats  competents  en  mobilitat  i  transport  públic,  sempre  amb  el

consens amb l’AMTU i en col·laboració amb l’operador del Mataró Bus. Això ha implicat una

reducció gradual de la freqüència d’horari del servei, mesures preventives en relació amb els

vehicles, limitació del nombre de passatgers i, del 4 al 9 d’abril, gratuïtat del Mataró Bus, tant

dels títols integrats de l’ATM com dels títols propis de Mataró.

Actualment, la reducció de la freqüència horària del servei a partir del dissabte, en què és

gratuït fins al 9 d’abril, és la següent: els dies feiners s’ha reduït l’oferta un 33,47% i, de fet,

és com un mes d’agost. I els dissabtes i diumenges són com dies festius del mes d’agost.

Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un 32%

sobre el servei actual.

D’altra banda, també s’ha decret la suspensió del pagament de la zona blava o l’anul·lació

23



del  canvi  quinzenal.  Altres mesures són que la  grua només opera  en serveis  mínims a

requeriment de la policia local o que es mantenen abaixades les pilones de la zona centre

perquè de moment no està operant el sistema de limitació per raons òbvies. 

Totes aquestes mesures han estat comunicades als membres del Consell de Mobilitat i estan

publicades al web municipal específic sobre el coronavirus.

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat,  explica els

decrets  relatius  als  mercats  municipals,  mercats  de  marxants  i  horaris  de  minoristes

d’alimentació. 

En primer lloc, vull enviar un missatge d’escalf, força, unitat i esperança a tots els mataronins

i mataronines. Ens en sortirem i això ens farà créixer com a societat.

Corresponent al punt 10 sobre mesures urgents que han pres al mercat de la pl. de Cuba,

per tal de minimitzar els riscos de contagi, però també per garantir l’activitat comercial del

mercat, es van establir unes mesures de limitació horària, reduint parcialment l’horari de matí

i obrint només una tarda a la setmana. També s’han implementat mesures de limitació de

l’aforament i de gestió de l’accés dels clients, amb mesures d’informació i de control per part

dels paradistes. Aquestes mesures han funcionat correctament i han permès certa normalitat

en el mercat.

Pel que fa al decret sobre els mercats de marxants, que és el punt número 12, val a dir que

els  mercats de marxants d’alimentació  de Mataró  concentren els  dissabtes  més de 110

parades amb paradistes de diferents procedències territorials que generen molta mobilitat

(província  de  Barcelona  i  també de  Girona),  i  on  s’acumula  un  nombre  molt  elevat  de

consumidors tant de Mataró com de poblacions veïnes. La dimensió i la configuració del

mercat  de Mataró ens impedeix l’establiment  de mesures que ens garanteixin una plena

prevenció en matèria de salut davant la COVID-19. 

A més, el subministrament de producte fresc està garantit per a la ciutadania a través d’altres

canals de distribució, com la venda online i el servei a domicili. Per tot plegat hem suspès la

celebració dels mercats de venda sedentària, com també ha succeït en altres municipis. 

Finalment,  el  punt  15  és  el  decret  que  limita  els  horaris  dels  comerços  minoristes

d’alimentació.

Un dels elements clau per al control de la propagació de la pandèmia és la conciliació entre

les garanties d’abastament  de producte alimentari  i,  alhora,  l’acotament  i  restricció de la
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mobilitat no essencial a la via pública.

L’obertura dels establiments d’alimentació en horari nocturn genera un trànsit de persones

que no es pot  considerar  essencial  i  que interfereix  en l’objectiu  prioritari  de  control  del

confinament de la ciutadania. Per això, els establiments poden obrir com a màxim fins a les

21 hores, cosa que ja havien decidit fer per iniciativa pròpia diversos establiments.

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

Mobilitat, intervé per explicar els decrets de contractacions i obres.

Durant aquest període, hem estudiat les diferents fórmules per ajornar contractes i obres, o

per  suspendre-les  parcialment,  amb  un  objectiu  principal:  donar  cobertura  al  personal

d’aquests serveis. En la immensa majoria dels casos la voluntat de l’Ajuntament ha estat que

les empreses concessionàries no haguessin de fer ERTOs amb el seu personal i mantenir la

plantilla, malgrat que en alguns casos el servei hagi quedat ajornat o suspès parcialment. I

alhora,  estem  parlant  constantment  amb  els  diferents  operadors,  contractistes  i

concessionaris per anar analitzant la situació, tant present com futura.

També hem promulgat altres decrets que no són directament de contractació però que, en

matèria de transport urbà, també afecten aquestes premisses que hem comentat, com la

situació dels treballadors que no estan treballant i que estan en reserva o disponibilitat. En

aquest sentit, estem sent un dels ajuntaments pioners a prendre aquest tipus de mesures. 

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

2056/2020  DE  12  DE  MARÇ,  MESURES  DE  PREVENCIÓ  I

PROTECCIÓ  EN  L’ÀMBIT  LABORAL  DE  L’ORGANITZACIÓ

MUNICIPAL  PER  MINIMIITZAR  ELS  RISCOS  DE  PROPAGACIÓ  I

CONTAGI DEL CORONAVIRUS COVID-19
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El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“L’Ajuntament de Mataró ha activat, en data 12 de març, el Pla Bàsic d’Emergència Municipal
en fase d’alerta per valorar les decisions preventives a prendre en relació al coronavirus. Des
de fa setmanes l’Ajuntament està en contacte amb els responsables sanitaris i s’ha constituït
un Comitè de seguiment per valorar la situació que ja s’ha reunit en diverses ocasions.
En aquest context, cal aprovar la present Resolució amb l’objectiu d’establir  les mesures
preventives  oportunes  per  tal  de  minimitzar  els  riscos  de  propagació  i  contagi  dins  de
l’organització  municipal,  i  garantir  que els  serveis  municipals  essencials  es puguin  dur a
terme amb la màxima normalitat possible.

Vista la proposta elaborada a aquests efectes des de la Direcció de Recursos Humans i
Organització,  validada  pel  comitè  de  seguiment  del  Pla  Bàsic  d’Emergències  Municipal,
aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats de que disposa legalment,

DECRETA:

PRIMER.- Aprovar les mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l’organització municipal
que seguidament es relacionen,  i  que tindran vigència fins al  dia 30 d’abril,  revisable en
funció de l’evolució de la situació,

SEGON.- Es determina personal vulnerable de la nostra organització a:

a) Persones amb problemàtiques cròniques de salut que afecten a l’aparell respiratori o altres
patologies associades.

b) Dones embarassades.

En aquests casos s’adoptaran mesures per eliminar  de les seves funcions aquelles  que
tinguin a veure amb l’atenció directa a la ciutadania.

TERCER.- En els centres de treball s’han d’adoptar les mesures preventives i de protecció
següents:

a) Extremar les precaucions establertes sobre les mesures higièniques personals, especialment
el rentat de mans, amb aigua i sabó o solucions hidroalcohòliques.

b) Intensificar  el  pla  de  neteja  de  les  dependències  administratives,  amb  els  productes
habituals. Es farà amb especial intensitat, taules, teclats, telèfons, recolzaments i teixits de
cadires, així com les sales de reunió i les zones d’atenció al públic.

c) Retirar, en la mesura que sigui possible, de les taules i superfícies de treball, els objectes
que presentin dificultats per a la seva neteja.

d) Garantir  la  ventilació  adequada  dels  espais  de treball,  ja  sigui  per  via  natural  o  per  via
estructural.

e) L’ús dels equips de protecció individual vindrà determinat pels serveis de prevenció de riscos
laborals.
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f) Rentar les mans immediatament després de fitxar.

QUART.- Les mesures vinculades al comportament higiènic individual són les següents:

a) Rentar-se les  mans amb freqüència  amb aigua i  sabó com recomana l’OMS o amb gel
hidroalcohòlic.

b) Utilitzar mocadors d’un sol ús i llençar-los una vegada utilitzats, fent un rentat de mans al
moment.

c) Si no es disposa de mocador, esternudar en el plec de colze i evitar tocar-se els ull, el nas o
la boca.

d) Rentar-se les mans després de cada atenció.
e) En cas de presentar símptomes, trucar al telèfon 061.

CINQUÈ.- Les mesures organitzatives són les següents:

Reunions de treball internes i externes

a) Potenciar  les  reunions  no  presencials  sempre  que  sigui  possible,  prioritzar  els  canals
telemàtics (telèfon, correu electrònic, etc.)

b) En cas de reunions presencials estrictament necessàries, evitar el  contacte físic,  ja sigui
donar la mà, abraçades, etc.

c) Reduir  les convocatòries a les persones estrictament necessàries,  evitant la coincidència
d’una mateixa línia de comandament i/o tècnics d’un mateix àmbit.

d) Cercar sales grans i amb bona ventilació, deixant un temps de 10’ entre reunions

Atenció ciutadana i assistència a persones

a) Potenciar  l’atenció  no  presencial  sempre  que  sigui  possible.  Les  visites  a  domicili  i
comunitats es restringiran a les estrictament necessàries.

b) Reforçar  els  punts  d’informació  d’atenció  ciutadana  per  reduir  aglomeracions  i  canalitzar
l’atenció establint cita prèvia o atenció telefònica.

c) En les atencions personalitzades, mantenir les distàncies de seguretat.

Organització del treball

a) Els  Serveis  han  d’identificar  les  activitats  i  els  llocs  de  treball  essencials,  tot  designant
persones titulars i suplents i distribuint tasques per tal de garantir els serveis mínims, en cas
que fos necessari.

b) Els Serveis han de garantir la signatura i preveure delegacions. Així mateix, es promourà el
teletreball en els casos que siguin possible.

c) Els Serveis han d’establir diferents torns per cobrir els serveis essencials, autoritzant el gaudi
d’assumptes propis,  permisos específics de conciliació,  borsa d’hores,  flexibilitat  horària  i
vacances.

d) S’evitarà  el  contacte  presencial  amb  empreses  externes  (capítol  II),  es  reforçarà  la
coordinació via telemàtica i demanarà informació sobre casos de contagi.

e) Es restringirà, en la mesura del possible, l’activitat vinculada a la inspecció en general.
f) S’anul·len els viatges laborals, l’assistència a jornades, congressos i similars.
g) Queden anul·lades les autoritzacions per assistir a totes les activitats formatives.
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h) Des  de  cada  servei  es  proposaran  les  mesures  organitzatives  adequades  als  serveis  i
activitats que es presten d’acord amb el present decret i s’actualitzaran segons les mesures
addicionals que s’hagin d’adoptar.

En cas de contagi

a) En cas de presentar símptomes (febre, tos, dificultat respiratòria) trucar al 061.
b) Si es confirmen casos entre la plantilla, avisar immediatament al servei de PRL per activar

els protocols preventius corresponents.
c) En el supòsit de contagi d’un/a treballador/a es seguiran les indicacions del servei de PRL,

que prendrà les mesures necessàries d’aïllament i confinament corresponents per protegir i
evitar al màxim el contagi i la seva propagació entre els companys de l’organització.

SISÈ.-  Fer  avinent  l’existència  d’aquesta  resolució  que  ha  estat  aprovada  a  totes  les
persones interessades i al conjunt de l’organització municipal,  per a la seva observança i
compliment.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats

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

2058/2020 DE 12 DE MARÇ,  D’ACTIVACIÓ DUPROCIM EN FASE

ALERTA

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

“Antecedents

1.- La Generalitat  de Catalunya l’11 de març de 2020 va activar en fase d’alerta el Pla
d’actuació  del  PROCICAT  per  emergències  associades  a  malalties  transmissibles  de
potencial alt risc per reforçar la implementació de mesures amb l'objectiu de contenir el
nombre d'afectacions del coronavirus COVID-19.

2.-  L’Ajuntament  de  Mataró  va  activar  l’11  de  març  de  2020  en fase  de  Pre-Alerta  el
DUPROCIM – Pla Bàsic d’Emergències Municipal, per realitzar les mesures d’informació a
la població.
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3.- La Generalitat de Catalunya el 12 de març de 2020 ha activat en fase d’emergència el
Pla d’actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles de
potencial alt risc per reforçar la implementació de mesures amb l'objectiu de contenir el
nombre d'afectacions dintre dels paràmetres actuals.

4.-  El  Pla  d’Actuació  PROCICAT  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  per  emergències
associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, preveu l’adopció de
les següents mesures preventives i de protecció, segons els diferents nivells d’activació:

PREALERTA 
a) Activació del comitè tècnic, si s’escau pel seguiment de l’evolució de la situació. 
b) Fer el  seguiment de l’evolució  de la  situació,  basant-se en les recomanacions de

l’OMS i en les valoracions del Grup d'Avaluació del Risc per a la Població, tenint en
compte com evolucionen  les xifres de persones afectades,  l'absentisme laboral,  i
valorant l’impacte social. 

c) Concretar les estratègies de protecció civil i salut i iniciar les primeres actuacions de
gestió de la emergència. 

d) En determinades circumstàncies, i si el grup d’avaluació del risc per a la població ho
recomana, prendre les mesures de contenció que siguin necessàries per frenar la
propagació  de  l’agent  causant  de  la  malaltia.  Entre  aquestes  mesures,  es
contemplen: o Aïllaments i contencions.

 
 Restriccions i prohibicions temporals de funcionament de determinats serveis

que impliquin l’aglomeració de persones en condicions que puguin facilitar la
propagació de l’agent causant. 

 Confinament temporal de la població al seu domicili. 
 Adopció de mesures per detectar els casos de població afectada procedent

d’altres països i per evitar la seva entrada al territori estatal. 

e) Prendre les mesures de mitigació que indiqui el grup d’avaluació del risc per a la
població i que siguin necessàries per minimitzar els efectes de la emergència. 

ALERTA 
a) Preveure situacions d'impacte significatiu o alarma social a curt termini i dur a terme

les estratègies informatives necessàries per evitar una alarma social. 
b) Comunicar a la població la informació adreçada a la col·laboració en el manteniment

dels serveis bàsics, a l’estímul de conductes de suport a la protecció civil més enllà
de les estrictament sanitàries, etc. 

c) Valorar  si  és  necessari,  per  les  característiques  de  l’emergència,  fer  arribar  a  la
població algun sistema de mitigació. 

d) Aplicar actuacions dirigides a contrarestar l’absentisme laboral. En aquells casos en
què per  les  característiques de la  feina i  per  l’estat  de salut  del  treballador  sigui
possible, recomanar a les empreses l’aplicació de mètodes de teletreball i en la resta
de casos, posar en marxa mecanismes àgils de substitució dels treballadors a través
del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

e) Quan pel tipus de feina no sigui possible la substitució del personal afectat a través
de  les  mesures  anteriors  (per  exemple,  en  el  cas  de  centres  de  coordinació
d’emergències, en el cas de cossos policials, magistrats de justícia,...), caldrà aplicar
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els procediments interns de l’organització per garantir el mínim de personal necessari
per la prestació del servei. 

f) En general, dotar de recursos extraordinaris en protecció civil a curt termini. 

EMERGÈNCIA 1
a) Aplicar mesures dirigides a garantir la continuïtat dels serveis imprescindibles per al

funcionament de la societat. 
b) Aplicar mesures en l’àmbit de la protecció civil, més enllà de les de tipus sanitari, com

suport logístic, coordinació entre els actuants del Pla, etc. 
c) Activar  els  mecanismes  necessaris  per  mitigar  l’alarma  social:  informar

adequadament sobre la situació i sobre les mesures de mitigació recomanades. 
d) Imposar limitacions de drets i activitats. 
e) Valorar la necessitat de realitzar vigilàncies sobre elements que puguin ser objectiu

d’actes vandàlics. 
f) Destinar recursos a reforçar els sectors que puguin arribar al col·lapse. 

EMERGÈNCIA 2 
a) Reforçar les mesures dirigides a garantir la continuïtat dels serveis imprescindibles

per al funcionament de la societat. 
b) Reforçar  els  mecanismes  necessaris  per  mitigar  l’alarma  social:  informar

adequadament sobre la situació i sobre les mesures de mitigació recomanades. En
aquest sentit,  caldrà realitzar un seguiment exhaustiu per tal de detectar el punt a
partir del qual es sobrepassa el punt de màxima activitat de la malaltia. D’aquesta
manera es podrà transmetre aquesta situació a la població i reduir l’alarma social.

c) Imposar limitacions de drets i activitats. 
d) Valorar la necessitat de realitzar vigilàncies sobre elements que puguin ser objectiu

d’actes vandàlics. 
e) Intensificar  la  destinació  de  recursos a  reforçar  els  sectors  que  puguin  arribar  al

col·lapse. 
f) Valorar  la  necessitat  d’aplicar  mesures  especials  de  trànsit  davant  la  possible

mobilització espontània de població cap a zones menys densament poblades.

5.- El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha dictat, en data 12 de març
de 2020, les següents Recomanacions per als municipis en el marc del Pla d’Actuació del
PROCICAT  per  emergències  associades  a  malalties  transmissibles  emergents  amb
potencial alt risc:

a) L’activació del pla d’emergències municipal, que serà a proposta de l’alcalde/essa. 
b) Qualsevol canvi de fase del pla serà comunicada al CECAT, de la Direcció General

de  Protecció  Civil.  S’enviarà  periòdicament  l’afectació  als  seus  serveis  i/o  quan
aquests canviïn substancialment i es farà petició de recursos quan sigui necessari. 

c) Recollir la informació sanitària i d’emergències i transmetre a la població les ordres,
els consells, les recomanacions i les prohibicions que es determinin adoptades pel
municipi. Per tant cal preveure la forma, bans, mitjans de comunicació, etc, de fer
arribar  aquesta informació a la  població.  Les recomanacions i  les prohibicions  es
realitzaran segons les indicacions del Departament de Salut. 

d) Tenir previstes ordres per activació de personal i/o d’expropiació per si fos necessari.
Cal  recordar  que disposar  d’un pla activat  permet la  requisa d’acord a la  Llei  de
protecció civil. 
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e) Tenir  previstes  ordres  de  tancament  de  centres  (escoles,  casals  d’avis,  etc,)  i
prohibició d’actes multitudinaris (concerts, teatres, activitats esportives...) així com la
forma de fer arribar les ordres a la població o als organitzadors. 

f) Preveure espais o àrees de transferència de mercaderies i punts per la recollida de
menjar, medicaments, etc, per barris o zones, en el cas que algunes zones haguessin
de quedar tancades o aïllades. 

g) Preveure els tancaments de zones d’aïllament,  i  els  passos d’entrada o sortida a
aquestes zones, sobretot garantint l’accessibilitat a serveis bàsics o essencials que
puguin quedar a dins (hospitals, CAPs, benzineres, farmàcies...). 

h) Als  espais  amb equipament  compartit  caldrà  sotmetre’ls  a  una  especial  neteja  o
desinfecció en els canvis de torn. 

i) Evitar que el personal clau en la continuïtat dels serveis municipals coincideixi en els
mateixos torns, reunions, etc. 

j) Es recorda que el personal que haurà d’estar en contacte i proper a malalts, o retirar-
ne deixalles o fer servei de neteja, han de disposar de mascaretes de protecció FFP2
o FFP3, guants sanitaris i protecció ocular o facial per esquitxades. 

k) Des  dels  serveis  socials  cal  reforçar  el  seguiment  a  persones  especialment
vulnerables sobretot si aquestes es troben en situació d’aïllament preventiu. 

l) Cal  identificar  altres  entitats  socials  o  voluntariats  del  municipi  que  puguin  donar
resposta i suport en cas de necessitat. 

m) Pels  casos  d’afectats  per  coronavirus  o  aïllats  preventivament  que  estiguin  en
coneixement dels servies socials es pot reforçar el seguiment preventiu telefònic des
dels municipis en coordinació amb els serveis sociosanitaris. 

n) Només en aquells casos que es consideri imprescindible una visita domiciliària per
part de treballadors socials es demanarà la col·laboració dels professionals sanitaris,
seguint les seves indicacions, i en cap cas s’intervindrà sense el material de protecció
establert en cada cas. 

o) Cal reforçar els contactes amb empreses del municipi que puguin proveir recursos
com avituallament i productes bàsics de primera necessitat: bolquers, paper higiènic,
sabó, piles, etc. 

6.- El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos
sobre  les  persones  i  els  béns  i  donar  resposta  adequada  a  les  possibles  situacions
d’emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració
d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

7.- Informe de la Cap del Servei de Protecció Civil,  de data 12 de març de 2020, que
proposa activar el DUPROCIM – Pla Bàsic d’Emergències Municipal, en fase d’ALERTA
per tal d’adoptar  a partir del 13 de març i durant un període de quinze dies, un seguit de
mesures orientades a prevenir i protegir els riscos per a la salut de la ciutadania.

Fonaments de dret

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), aprovat per Ple el dia 2 de
febrer de 2017, i que inclou tots els riscos que afecten el municipi d’acord als diferents
Plans de Protecció Civil en funcionament a Mataró.
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El DUPROCIM preveu que l’Alcalde del municipi és l’autoritat de protecció civil  d’àmbit
municipal,  responsable  màxim  de  l’elaboració,  la  implantació  i  l’execució  del  Pla  de
protecció  civil  municipal,  i  per  tant  el  director  del  Pla  municipal  de  protecció  civil  o
responsable municipal de l’emergència.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, 

R E S O L C :

ÚNIC.- Activar el DUPROCIM – Pla Bàsic d’Emergències Municipal, en fase d’ALERTA per
tal  d’adoptar  a partir  del  13 de març i  durant  un període de quinze dies,  les següents
mesures orientades a prevenir i protegir els riscos per a la salut de la ciutadania:

1. Suspendre l’activitat de caràcter general en els equipaments de titularitat municipal
d’àmbit cívic, cultural, educatiu, esportiu i altres de caràcter no essencial.

2. Instar  a la  ciutadania,  empreses i  entitats privades a complir  les recomanacions i
ordres  dictades  per  la  Generalitat  de  Catalunya  en  el  marc  de  les  seves
competències.

3. Adoptar totes les mesures organitzatives i de recursos que siguin necessàries per
garantir la continuïtat dels serveis essencials de l’Ajuntament.

4. Instar  a  totes  les  empreses  municipals  a  adoptar,  en  el  marc  de  les  seves
competències i responsabilitats,  les mesures que siguin necessàries per prevenir i
protegir a les persones usuàries i treballadores.

Complementàriament s’estableixen mesures específiques en els següents àmbits:

5. Ajornar els esdeveniments de pública concurrència.
6. Reforçar el servei de teleassistència per a les persones grans i/o amb dependència.
7. Garantir el servei de menjador als col·lectius de risc que habitualment utilitzen els

menjadors socials i de gent gran. 
8. Limitar l’afluència de públic a les dependencies municipals i fomentar l’ús de canals

no presencials.
9. Reforçar la neteja dels equipaments municipals.
10. Reforçar la neteja i desinfecció del transport públic. "

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

2081/2020  DE  13  DE  MARÇ,  D’ACTIVACIÓ  DUPROCIM  EN  FASE

D’EMERGÈNCIA 1

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

“Antecedents

1.- Per decret d’Alcaldia número 2058 es va activar el Document Únic de Protecció Civil
Municipal  (DUPROCIM),  en  alerta,  associat  a  malalties  transmissibles  emergents  amb
potencial alt risc (COVID-19).

2.- El Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya ha decretat la fase d’emergència
del pla PROCICAT, atesa l’evolució que a Catalunya està seguint el contagi del Coronavirus.
Així mateix, l’Estat ha anunciat la declaració de l’estat d’alarma a partir de demà 14 de març
de 2020.

3.- L’evidència que estem vivint un moment excepcional,  on el  valor del servei públic és
fonamental i ha d’estar al servei de la ciutat i la ciutadania, per la qual cosa és necessari
incrementar  la  capacitat  organitzativa  i  operativa  dels  recursos  humans  i  materials  de
l’Ajuntament, per tal de garantir la continuïtat dels serveis essencials per al funcionament de
la ciutat.

4.- Informe de la Cap del Servei de Protecció Civil i Salut i del Director de Recursos Humans
i Organització, de data 13 de març de 2020, on es proposa activar la fase d’emergència 1 del
Pla Bàsic d’Emergències Municipal; declarar el serveis Públics essencials per a la gestió de
l’emergència; facultar a la Gerència, els caps d’àrea, directors i caps de servei a establir les
mesures organitzatives de contingència necessàries per garantir la continuïtat dels serveis
públics essencials i protegir la salut dels ciutadans i dels propis treballadors, i establir un
règim especial de permisos.
 
Fonaments de dret

El  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal  és  el  document  que  estableix  el  marc
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos
sobre  les  persones  i  els  béns  i  donar  resposta  adequada  a  les  possibles  situacions
d’emergència del municipi,  sota responsabilitat  del titular del pla i garantint  la integració
d’aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

El Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), aprovat per Ple el dia 2 de
febrer de 2017, i que inclou tots els riscos que afecten el municipi  d’acord als diferents
Plans de Protecció Civil en funcionament a Mataró.

El  DUPROCIM preveu que l’Alcalde del municipi  és l’autoritat  de protecció civil  d’àmbit
municipal,  responsable  màxim  de  l’elaboració,  la  implantació  i  l’execució  del  Pla  de
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protecció  civil  municipal,  i  per  tant  el  director  del  Pla  municipal  de  protecció  civil  o
responsable municipal de l’emergència.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, 

R E S O L C :

Primer.- Activar la fase d’emergència 1 del DUPROCIM- Pla Bàsic d’Emergències Municipal,
per tal de garantir la continuïtat dels serveis essencials de la ciutat,  de manera immediata i
durant el període de quinze dies de l’activació per malalties transmissibles emergents amb
potencial alt risc.
 
Segon.- Declarar els serveis públics essencials per a la gestió de l’emergència els següents:

- Direcció de Presidència

- Servei de Policia local 

- Servei de Benestar Social 

- Servei de Recursos Humans i Organització

- Servei de Comunicació

- Mataró Audiovisual

- Serveis de Protecció Civil i Salut 

- Servei  de Sistemes d‘Informació i Telecomunicacions 

- Servei de Secretaria General

- Servei d’Intervenció

- Servei de Mobilitat 

- Serveis d’Equipaments Municipals

- Servei d’Espais Públics

- Servei de Llicències d’Obres i Activitats

- Servei de Gestió Econòmica 

- Servei de Tresoreria

- Servei de Compres i Contractacions

- Servei d’Atenció Ciutadana i 010

- Servei de Mercats

- Subministrament d’aigua i clavegueram

- Enllumenat públic

- Neteja viària
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- Recollida de residus

- Serveis funeraris 

Tercer.- Facultar a la Gerència, els caps d’àrea, directors i caps de servei de l’Ajuntament
de Mataró a establir les mesures organitzatives de contingència necessàries per garantir la
continuïtat  dels  serveis  públics  essencials  i  protegir  la  salut  dels  ciutadans i  dels  propis
treballadors, entre d’altres:

a) Dividir  en grups i adscriure el personal del servei a períodes alterns en torns,
dies, horaris o calendaris setmanals de treball presencial i no presencial.

Els  treballadors  no  presencials  hauran  de  desenvolupar  la  seva  activitat
telemàticament o romandre en situació de disponibilitat al servei. En qualsevol
cas, tot el personal en aquesta situació haurà d’estar disponible telefònicament
en el seu horari de treball ordinari.

En el cas de membres de Govern i regidors/es amb plena dedicació, personal 
directiu, personal amb dedicació exclusiva i Policia Local, hauran d'estar 
localitzables de forma permanent. això sense perjudici del que s'estableix pels 
torns del SIAU.

b) Garantir  les  funcions  essencials  de  direcció,  gestió  i  prestació  de  serveis,
adscrivint  el  personal  capacitat  per  a  desenvolupar-les  a  grups  de  treball
diferents.

c) Prevenir  els  contagis,  adoptant  les mesures físiques necessàries per evitar  el
contacte entre treballadors pertanyents a grups diferents.

d) Garantir que els treballadors romanen en un únic centre de treball,  evitant els
desplaçaments entre seus.

e) Tots els permisos i llicències resten subordinats a les necessitats dels respectius
serveis.

f) Qualsevol altra mesura que es consideri que es consideri necessària per garantir
la continuïtat dels serveis públics essencials.

Quart.- Establir un règim especial de permisos, per aquells treballadors no pertanyents a
serveis essencials, amb l’objectiu de minimitzar la seva exposició al risc de contagi i l’atenció
a necessitats familiars, sempre condicionats a l’evolució de la situació.

La representació de l’Ajuntament i la part social proposaran i faran un seguiment setmanal i
adaptaran les mesures que siguin necessàries segons l’evolució de la situació.

A aquests efectes, es tindran en compte principalment els següents permisos i situacions:

1. Permís  per  deure  inexcusable  retribuït  i  no  recuperable  per  necessitat  de
conciliació familiar.
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El personal que acrediti algun dels supòsits següents, té dret a gaudir d’un permís
pel temps imprescindible per atendre la necessitat concreta de conciliació.

 Per raó de guarda legal de fills/es fins a dotze anys.

 Per tenir a càrrec familiars de primer grau de consanguinitat o afinitat, o segon
grau de consanguinitat, que reuneixin una o diverses de les condicions següents:
que tinguin reconeguda una discapacitat amb un percentatge superior al 33%, un
grau I o superior de dependència o una malaltia greu d’acord amb el Reial decret
1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema
de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats
per càncer o una altra malaltia greu. (RD 1148/2011) o que estiguin en un estat
de  salut  transitori  que  els  impedeixi  desenvolupar  temporalment  les  activitats
bàsiques de la seva vida diària de forma autònoma.

 Per tenir a càrrec familiars de segon grau d’afinitat i tercer grau, tant d’afinitat
com de consanguinitat, sempre que s’acrediti convivència i que reuneixin una o
diverses de les condicions següents: que tinguin reconeguda una discapacitat
amb un percentatge superior al 33%, un grau I o superior de dependència o una
malaltia greu d’acord amb el RD 1148/2011, o que estiguin en un estat de salut
transitori que els impedeixi desenvolupar temporalment les activitats bàsiques de
la seva vida diària de forma autònoma.

En cas que dues persones treballadores de l’Ajuntament de Mataró generin aquest
permís  per  una  mateix  fet  causant,  només  una  podrà  sol·licitar-lo  pel  mateix
període.

En el cas de tractar-se de personal adscrit a un servei decretat com a bàsic o
essencial, s’entendrà de no aplicació. De forma que si la necessitat es genera en
un torn de matí, per exemple, aquest personal podrà ser requerit per prestar servei
en torn de tarda, o a l’inrevés.

Per gaudir  d’aquest  permís, caldrà trametre al Portal,  especificant  a l’assumpte
“Deure inexcusable” indicant de quina persona teniu cura i/o el motiu.

2. Permís  per  prevenció  de  salut  laboral  de  col·lectius  de  risc.  Les  dones
embarassades  i  les  persones  amb malalties  cròniques que  afectin  l’aparell
respiratori o altres patologies associades podran gaudir d’un permís per no assistir
al centre de treball. En aquest supòsit les persones hauran de tenir disponibilitat
per  desenvolupar  des  del  seu  domicili,  si  s’escau  i  tècnicament  és  possible,
tasques que se’ls pugui encomanar en forma de teletreball.

Per gaudir  d’aquest  permís, caldrà trametre al Portal,  especificant  a l’assumpte
“Deure inexcusable” indicant de quina persona teniu cura i/o el motiu.

3. Personal  afectat  pel  tancament  del  seu  centre  de  treball (escoles,  centres
cívics, biblioteques, casals...).
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Aquest personal resta en situació de disponibilitat per desenvolupar des del seu
domicili tasques que se’ls pugui encomanar en forma de teletreball i/o per reforçar
els  serveis  en  el  moment  que  sigui  necessari.  No  serà  necessari  sol·licitar  el
permís de forma expressa.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2092/2020 DE 16 DE MARÇ, DE MESURES COMPLEMENTÀRIES A

LES ESTABLERTES AL DECRET D’ALCALDIA 2081/2020 DE 13 DE

MARÇ,  D’ACTIVACIÓ  DE  LA  FASE  D’EMERGÈNCIA  I  DEL

DUPROCIM- PLA BÀSIC D’EMERGÈNCIES MUNICIPALS-

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

“Fets

 Per Decret del Servei de Protecció Civil i Salut número 2081, de data 13 de març de
2020 es va activar la fase d’emergència 1 del DUPROCIM- Pla Bàsic d’Emergències
Municipal,  per  tal  de  garantir  la  continuïtat  del  serveis  essencials  de  la  ciutat,  de
manera immediata i  durant  el  període de de l’activació  per malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.

 En data 14 de març de 2020 s’ha publicat al BOE el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, en mèrits del qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 i es decreten unes mesures obligatòries per a totes
les administracions públiques de l’Estat.

 En mèrits de l’anterior, es fa necessari complementar les mesures preses en el Decret
esmentat amb el contingut que es detallarà a continuació.

Fonaments de dret

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns idonar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
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municipi, sota responsabilitat deltitular del pla i garantint la integració d’aquestes actuacions
amb el sistema autonòmic de protecció civil.

El Document Únic de Protecció Civil  Municipal (DUPROCIM), aprovat per Ple el dia 2 de
febrer de 2017, i que inclou tots els riscos que afecten el municipi d’acord als diferents Plans
de Protecció Civil en funcionament a Mataró.

El  DUPROCIM  preveu  que  l’Alcalde  del  municipi  és  l’autoritat  de  protecció  civil  d’àmbit
municipal, responsable màxim de l’elaboració, la implantació i l’execució del Pla de protecció
civil  municipal,  i  per  tant  el  director  del  Pla  municipal  de  protecció  civil  o  responsable
municipal de l’emergència.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent,

R E S O L C :

Primer.-  Per tal  de facilitar  la  solidaritat  i  el  voluntariat,  s’acorda l’ampliació dels  serveis
públics essencials  decretats al  Decret  2081, de 13 de març de 2020,  per a la gestió  de
l’emergència de manera immediata, als serveis següents:

 Oficina de mediació, civisme i convivència
 Agència de suport i servei a les entitats

Segon.-  Els  treballadors  dels  serveis  no essencials  podran romandre al  seu domicili  en
situació de disponibilitat per desenvolupar les tasques que se’ls pugui encomanar en forma
de teletreball i/o reforçar els serveis en el moment que sigui necessari.

Tercer.- Els caps dels serveis decretats com a serveis essencials determinaran l’organització
més adequada en cada moment per a poder donar resposta a les necessitats que tingui
l’ajuntament. El criteri general serà el de minimitzar la mobilitat promovent el teletreball i el
treball des de casa, sense perjudici que la disponibilitat pot implicar haver de prestar servei
presencialment si fos necessari.

Quart.- Encarregar a la Gerència i a la Direcció de Serveis Econòmics, el següent:

 Estudiar  els  mecanismes  oportuns  per  compensar  els  serveis  no  prestats  (preus
públics).

 Estudiar la possibilitat d’ajornament dels terminis de pagament dels impostos, tributs i
taxes municipals previstos al calendari fiscal de l’Ajuntament de Mataró.

 Garantir la diligència dels serveis en el compliment de les obligacions derivades de la
tramitació  administrativa,  especialment  d’aquelles  que  tinguin  obligacions
econòmiques (factures)

 Iniciar l’elaboració d’un estudi de l’impacte econòmic de la crisi pel COVID-19 sobre
les finances municipals.

Cinquè.- Encarregar al Servei de compres i contractacions l’estudi de cada cas concret per
tal  que  els  òrgans  competents  de  l’Ajuntament  decideixin  sobre  possibles  fórmules  -
previstes a la Llei de Contractes del Sector Públic- de resolució dels contractes per mutu
acord,  modificació  de contractes,  suspensió  total  o  parcial,  o  reajustament  dels  terminis
d’execució.
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En qualsevol cas, pel període de quinze dies decretat per la situació d’alarma, es tindrà en
compte la situació d’inactivitat del personal subrogable dels serveis municipals gestionats de
forma indirecta com a una situació de força major.

Sisè.-  D’acord amb la Secretaria General, es donaran instruccions als conjunt de serveis
perquè adoptin les mesures necessàries respecte de la suspensió dels termes i interrupció
de terminis per a la tramitació dels procediments administratius, fins a la data en què el Reial
Decret d’activació de l’Estat d’alarma quedi sense vigència. Especialment s’haurà d’informar
d’aquesta situació al Perfil del Contractant i en la relació de l’Ajuntament amb els proveïdors.

Setè.-  L’àmbit  temporal d’aplicació de les disposicions primera,  segona i  tercera serà de
quinze dies.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2284/2020 DE 31 DE MARÇ, DE PRÒRROGA FASE D’EMERGÈNCIA

1- DUPROCIM

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

Relació de fets

1.- L'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació
d'emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i el contingut del mateix Reial
Decret, modificat per RD 465/2020 de 17 de març de 2020.

2.- Decret d’Alcaldia núm. 2081, de 13 de març de 2020, mitjançant el qual es va activar la
fase d’emergència 1 del DUPROCIM-Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tal de garantir
la  continuïtat  dels  serveis  essencials  de  la  ciutat  durant  la  situació  de  crisi  sanitària
provocada pel COVID-19 ; es va facultar per a l’establiment de les mesures organitzatives de
contingència necessàries per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials, i protegir
la  salut  dels  ciutadans  i  dels  propis  treballadors,  i  es  va  establir  un  règim  especial  de
permisos per a aquells treballadors no pertanyents als serveis essencials, amb l’objectiu de
minimitzar la seva exposició al risc de contagi i atenció als familiars, condicionat a l’evolució
de la situació.
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3.- La pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març fins a les 00:00
del  dia 12 d’abril  de 2020 amb el  sotmetiment  a les mateixes  condicions  establertes en
l’esmentat Reial Decret (amb la inclusió d’una nova disposició addicional).

4.- Informe de la Cap del Servei de Protecció Civil i Salut i del Director de Recursos Humans
i Organització, de data 30 de març de 2020, on es proposa prorrogar la fase d’emergència 1
del DUPROCIM-Pla Bàsic d’Emergències Municipal,  en les mateixes condicions establertes
en el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2081,  per tal  de seguir  gestionant  la  situació  d’emergència
ocasionada pel COVID-19.

Fonaments de dret

El Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc orgànic i
funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les
persones i els béns i donar la resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del
municipi,  sota  la  responsabilitat  del  titular  del  pla  i  garantint  la  integració  d’aquestes
actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

El Document Únic de Protecció Civil  Municipal (DUPROCIM), aprovat per Ple el dia 2 de
febrer de 2017, i que inclou tots els riscos que afecten al municipi, d’acord amb els diferents
Plans de Protecció Civil en funcionament a Mataró.

El  DUPROCIM preveu que l’Alcalde del  municipi  és  l’autoritat  de protecció  civil  d’àmbit
municipal,  responsable  màxim  de  l’elaboració,  la  implantació  i  l’execució  del  Pla  de
protecció  civil  municipal,  i  per  tant,  el  director  del  Pla  municipal  de  protecció  civil  o
responsable municipal de l’emergència.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, R E S O L C : 

Primer.-  Prorrogar  l’activació  de  la  fase  d’emergència  1  del  DUPROCIM-Pla  Bàsic
d’Emergències  Municipal   en les mateixes  condicions  establertes en el  Decret  d’Alcaldia
núm. 2081, de 13 de març de 2020, mentre duri la situació de crisi sanitària provocada pel
Coronavirus (COVID-19), per tal de seguir gestionant-la. 

Aquesta pròrroga inclou la de la resta de punts de la part resolutiva de l’esmentat Decret
d’Alcaldia núm. 2081, relatius a la declaració dels serveis públics essencials per a la gestió
de  l’emergència,  a  la  facultat  d’establir  les  mesures  organitzatives  de  contingència
necessàries per a garantir la continuïtat dels serveis públics essencials i  protegir  la salut
dels  ciutadans i  dels  propis  treballadors,  i  al  règim especial  de  permisos  per  a  aquells
treballadors  no pertanyents als  serveis  essencials,  amb l’objectiu  de minimitzar  la  seva
exposició al risc de contagi i atenció als familiars.

Segon.-   Durant  aquesta pròrroga,  mantenir  les mesures organitzatives de contingència
necessàries per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials, i protegir la salut dels
ciutadans i dels propis treballadors, fixades pel Decret d’Alcaldia núm. 2081, de 13 de març
de  2020.  No obstant  això,  s'estudiaran  les  mesures  adients,  en  el  marc  del  diàleg  i
negociació  amb  la  part  social  i  d'acord  amb  les  previsions  de  la  disposició  addicional
primera del Real Decreto-ley 10/2020 , i les possibles normes que el desenvolupin, per tal
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d'adequar el règim de permisos i llicències del personal en situació de disponibilitat adscrit a
aquells serveis que actualment estan inactius.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2093/2020  DE  16  DE  MARÇ,  D’AVOCAR  TEMPORALMENT  LES

COMPETÈNCIES  DE  L’ALCALDE  ATORGADES  A  LA  JUNTA  DE

GOVERN LOCAL PER DECRET NÚM. 1975/2019 DE 19 DE JUNY. 

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

“El  Govern  ha  decretat  l’estat  d’Alarma,  a  través  del  Real  Decret  463/2020,  de  14  de
març ,amb mesures d’ordre públic, després que l’Organització Mundial de la Salut va elevar
el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut  pública ocasionada pel
COVID-19 a pandèmia internacional.

Les  darreres  mesures  que  s’han  adoptat  per  aquesta  Alcaldia,  en  ordre  a  garantir  el
funcionament dels serveis públics municipals essencials són les que consten en el Decret
2081/2020,  de  13  de  març,  activant  la  fase  d’emergència  1del  DUPROCIM-  Pla  Bàsic
d’Emergències . 

La gravetat d’aquesta situació ha determinat que l’organització requereixi la presència del
personal municipal exclusivament quan és necessari per mantenir els serveis essencials i,
en tot cas, estan desaconsellades les reunions presencials de treball. En aquest sentit, el
servei municipal de sistemes informàtics han fet un esforç extraordinari per facilitar eines
per al treball telemàtic per tal que  els treballadors municipals hi puguin accedir des dels
seus domicilis.

Per 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.

La legislació de règim local no permet el sistema de reunions de videoconferència per a
l’adopció d’acords dels òrgans de govern local.
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Per motiu de risc per a la salut de les persones s’adopta la present mesura de recuperar
temporalment,  per part de l’alcalde,  les competències delegades a la Junta de Govern
Local.

Per als mateixos motius, la previsió de la propera convocatòria del Ple de la Corporació,
s’haurà d’ajornar, per al dia 16 d’abril de 2020.

Per tal de garantir els serveis essencials i, en allò que sigui possible,  l’activitat municipal
ordinària, de conformitat amb el que disposa l’art. 6è del Real Decret 463/2020, de 14 de
març i en ús  de les facultats atorgades per l’art. 21.1.m) i art. 23  de la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, així com  l’art. 40 de la Llei 40/2015,  d’ 1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic

RESOLC:

Primer.-  Avocar  temporalment  les  competències  de  l’Alcalde  atorgades  a  la  Junta  de
Govern Local per Decret  núm. 1975/2019, de 19 de juny, durant quinze dies. Transcorregut
aquest termini que s’entén de suspensió temporal del Decret esmentat  núm. 1975/2019, de
19 de juny,  es tornarà a atorgar la delegació  de competències en idèntics termes.

En tots  els  Decrets  en els  quals  s’apliqui  la  present  resolució  es  farà  constar  aquesta
circumstància i s’informarà  a tots els grups  municipals.

Segon.-Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que celebri. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general
coneixement  i a l‘e-tauler.

Tercer.- Preveure  a l’agenda d’òrgans de govern la  convocatòria  del  proper  Ple  de la
Corporació per al dia 16 d’abril de 2020.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2216/2020  DE  25  DE  MARÇ,  DE  PRORROGAR  L’AVOCACIÓ

TEMPORAL DE LES COMPETÈNCIES DE L’ALCALDE ATORGADES

A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL PER DECRET NÚM. 1975/2019 DE

19 DE JUNY.

El senyor David Bote Paz, alcalde president,dóna compte del següent decret:
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“El Govern va decretar l’estat d’alarma, a través del Real Decret 463/2020, de 14 de març,
amb mesures d’ordre públic,  després que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el
passat  11  de  març  de  2020  la  situació  d’emergència  de  salut  pública  ocasionada  pel
COVID-19 a pandèmia internacional.

En aquestes  circumstàncies,  el  Decret  d’Alcaldia  núm.  2093/2020,  de data 16 de març
aprovava:
“Primer.-  Avocar  temporalment  les  competències  de  l’Alcalde  atorgades  a  la  Junta  de
Govern Local per Decret núm. 1975/2019, de 19 de juny, durant quinze dies. Transcorregut
aquest termini que s’entén de suspensió temporal del Decret esmentat núm. 1975/2019, de
19 de juny, es tornarà a atorgar la delegació de competències en idèntics termes. En tots
els Decrets en els quals s’apliqui la present resolució es farà constar aquesta circumstància
i s’informarà a tots els grups municipals.”
finalitzant aquests quinze dies en data de 30-3-2020. 

El Govern ha manifestat la voluntat d’ampliar l’estat d’alarma, que finalitza en data de 29 de
març, per 15 dies més, donada l’evolució de la crisi del coronavirus, i en aquest sentit, es
creu convenient, pels mateixos motius exposats en el Decret 2093/2020 de 16 de març,
mantenir  vigent  la  mesura  de  recuperar  temporalment,  per  part  de  l’alcalde,  les
competències delegades a la Junta de Govern Local.

Per tal de garantir els serveis essencials i, en allò que sigui possible,  l’activitat municipal
ordinària, de conformitat amb el que disposa l’art. 6è del Real Decret 463/2020, de 14 de
març i en ús  de les facultats atorgades per l’art. 21.1.m) i art. 23  de la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, així com  l’art. 40 de la Llei 40/2015,  d’ 1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

RESOLC:

Primer.- Prorrogar l’avocació temporal les competències de l’Alcalde atorgades a la Junta de
Govern Local per Decret núm. 1975/2019, de 19 de juny, efectuada per Decret d’Alcaldia
2093/2020,  de  16  de  març,  i  mantenir-la  vigent  mentre  estigui  en  vigor  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
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

En tots  els  Decrets  en els  quals  s’apliqui  la  present  resolució  es  farà  constar  aquesta
circumstància i s’informarà  a tots els grups  municipals.

Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que celebri. Així mateix, s'haurà de publicar al Butlletí Oficial de la Província per general
coneixement  i a l‘e-tauler.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.
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10 -  DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA

DE  PROMOCIÓ  DE  CIUTAT,  NÚM.  2096/2020  DE  16  DE  MARÇ,

MESURES URGENTS PER CORONAVIRUS AL MERCAT PL. CUBA

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  pel  COVID-19,  conegut  popularment  amb  el  nom  de
Coronavirus,  per  decret  d’alcaldia  s’ha  activat  la  fase  d’emergència  1  del  Pla  Bàsic
d’Emergències Municipal (DUPROCIM) Amb el doble objectiu de contribuir a l’abastiment de
productes d’alimentació per a la ciutadania i alhora minimitzar els riscos de transmissió del
Covid-19, s’acorda prendre mesures urgents en el servei del mercat municipal de la Plaça de
Cuba en relació a la limitació de l’horari d’obertura del mercat, la restricció d’accés al mercat,
l’aforament i obligacions dels paradistes.

Fonaments de dret

- Lla Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
- RD Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril  que aprovà 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.

En virtut de decret d’alcaldia de delegació de competències de 18 de juny de 2019,

RESOLC:

Primer.-  Establir  les  següents  mesures  urgents  en  la  prestació  del  servei  del  mercat
municipal de la Plaça de Cuba mentre duri l’estat d’alarma declarat pel Consell de Ministres
extraordinari, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març o mentre així ho indiquin les
autoritats sanitàries.

1.- Limitar l’horari d’obertura del mercat de la Plaça de Cuba a:

• Matins: De 8 a 14h. de dimarts a divendres
• De 7 a 14h. els dissabtes.
• Tarda: De 17h a 20h (només divendres)
• El supermercat Bon Preu disposa d’horari propi de servei.

2.- Restringir l’accés al mercat: Només estaran habilitades 2 portes de l’equipament. Les
dues ubicades a la façana de muntanya del mercat, que són totalment accessibles. Una farà
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funció d’entrada i l’altra de sortida. No es podrà accedir de forma directa al mercat des del
pàrquing de vehicles de l’equipament.
L’accés s’haurà de fer externament.

3.- Limitar l’aforament: Es limita l’aforament de clients a l’equipament del Mercat Municipal
de la Plaça de Cuba en la següent mesura:

• Màxim 100 persones alhora a la zona de mercat. Aquest aforament serà gestionat per
part de controladors a càrrec de l’Ajuntament de Mataró.

• En horari d’obertura del mercat, màxim 50 persones alhora al supermercat Bon Preu.
Aquest aforament haurà de ser gestionat per part de controlador/s a càrrec de Bon
Preu.

• Fora de l’horari d’obertura del Mercat Bon Preu haurà de determinar el seu aforament i
la gestió de l’accés.

Malgrat l’aforament, en cas que es produeixi i detecti una acumulació de persones en zones
concretes del  mercat que suposi un risc malgrat els mecanismes d’informació desplegats es
podrà procedir al tancament de l’accés de persones, o inclús de l’activitat.

4.- Obligació dels paradistes: Els paradistes i operadors comercials del mercat esdevenen
també responsables  de garantir  la  informació  i  el  control  de les  mesures entre els  seus
clients durant l’acte de compra, així com les mesures pròpies a adoptar per part seva i dels
seus treballadors.
Totes aquestes mesures poden ser objecte d’ampliació a mesura que es determinin noves
indicacions per part de les autoritats sanitàries.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

11 -  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DEL  REGIDOR  DELEGAT

D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN I MOBILITAT, NÚM. 2097/2020 DE

17  DE  MARÇ,  RECOMANACIONS  PER  AL  SERVEI  DE  TAXI  PEL

CORONAVIRUS

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:
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Relació de fets

1.- L'estat d'alarma decretat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació
d'emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i el contingut del mateix
Decret.

2.- La necessitat d'adaptar l'oferta a la demanda de taxis existent a l'àmbit del municipi de
Mataró, com a conseqüència de la baixa mobilitat que es preveu durant el període que
duri l'estat d'alarma a Espanya.

3.- Informe del l’enginyer del Servei de Mobilitat de l’Ajuntament de Mataró, de data 16 de
març de 2020,  en el que proposa durant el període esmentat en el RD 463/2020 i fins
que no s’estableixi res en contra, les següents RECOMANACIONS:

a) Repartiment dels dies de la setmana del servei d’autotaxi de Mataró

Que els vehicles aplicats a les llicències de taxi  de l’Ajuntament de Mataró operin
conforme al següent:

DILLUNS: surtin a treballar les llicències acabades en 3-4-5-6
DIMARTS: surtin a treballar les llicències acabades en 7-8-9-0
DIMECRES: surtin a treballar les llicències acabades en 1-2-3-4
DIJOUS: surtin a treballar les llicències acabades en 5-6-9-0
DIVENDRES: surtin a treballar les llicències acabades en 1-2-7-8
DISSABTE: 21 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 0-2
DIUMENGE: 22 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 1-3
DISSABTE: 28 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 5-7-9
DIUMENGE; 29 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 4-6-8

Així mateix, es recomana que,  tot  i que la capacitat dels vehicles pot ésser fins a
nou places, durant el període de vigència de l'estat d'alarma només s'acceptin tres
places inclosa la del conductor.

b) Mesures preventives en relació al vehicle  
 Es recomana prestar una major atenció a la desinfecció de les superfícies i punts de 

contacte del vehicle almenys una vegada al dia.
 Desinfectar especialment els punts que es toquen amb freqüència: manetes de les 

portes, recolza braços i cinturons de seguretat.
 Fer ús de gels hidroalcohòlics com a desinfectants.
 Ventilar el vehicle de forma habitual en les parades.

c) Mesures de protecció personal  
 No oblidar les mesures d'higiene personal recomanades per les autoritats sanitàries: 

Rentar-se les mans freqüentment, esternudar i tossir al colze i fer ús de tovalloles de 
paper.

 Davant qualsevol símptoma sospitós trucar al CAP i, en cas d'urgències, al 061.
 Fer un seguiment diari de les informacions procedents de les autoritats sanitàries.
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Per tot això, i en ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 18
de juny de 2019, R E S O L C : 

Primer.- Recomanar que es presti el servei d’autotaxi de Mataró en els termes que
figuren a la part expositiva de la present resolució. 

En  qualsevol  moment,  i  com  a  conseqüència  de  mesures  provinents  del  govern
d'Espanya o de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró podrà establir noves recomanacions
per a la prestació de l’esmentat servei.

Segon.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, al Sindicat del
Taxi de Catalunya a Mataró, al ServiTaxi i Elite Taxi Mataró.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

12  - DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA

DE  PROMOCIÓ  DE  CIUTAT,  NÚM.  2142/2020  DE  18  DE  MARÇ,

SUSPENSIÓ TEMPORAL MECATS DE MARXANTS AMB MOTIU DEL

CORONAVIRUS

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  pel  COVID-19,  conegut  popularment  amb  el  nom  de
Coronavirus,  per  decret  d’alcaldia  s’ha  activat  la  fase  d’emergència  1  del  Pla  Bàsic
d’Emergències Municipal  (DUPRO IM),  en consonància  amb l’estat  d’alarma declarat  pel
Govern de l’Estat i l’activació per part de la Generalitat de la fase d’emergència del Pla de
Protecció Civil de Catalunya.
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Donat  que  els  mercats  de  venda  no  sedentària  esdevenen  espais  d’una  important
concentració de persones a la via pública durant l’horari de celebració, el que representa un
important risc de contacte.

Donat que en el cas de Mataró aquest fet és especialment remarcable per la quantitat de
mercats que s’hi celebren, per la seva dimensió i afluència, així com per la configuració dels
espais on s’ubiquen i que no permeten l’establiment de mecanismes de delimitació espaial o
de limitació d’aforament com sí es pot portar a terme en recintes tancats.

Donat que malgrat la informació adreçada tant al col·lectiu de paradistes com a la ciutadania
pel foment de l’adopció de les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries i
recollides pel Gobierno de España així com per part de la Generalitat de Catalunya, es fa
inviable el poder garantir el desplegament íntegre de les mateixes i per tant d’evitar el risc de
transmissió del Covid-19.

Donat  que  l’oferta  de  parades  dels  mercats  de  marxants  d’alimentació  a  Mataró  està
configurada per més de 110 punts de venda a la via pública que es concentren el mateix dia
i  que procedeixen de diversos punts de la  província de Barcelona i  inclús de fora de la
mateixa.

Donat que l’abastiment de producte alimentari no està en risc per l’existència d’altres canals
de distribució que sí poden garantir amb garanties d’eficàcia la implementació de mesures
preventives.

Aquestes mesures es prenen per la seguretat tant de paradistes com de clients, i a partir de
les valoracions fetes conjuntament amb els àmbits de seguretat i de salut pública municipal.

Fonaments de dret

• Arts. 2 i 7 de l’Ordenança municipal reguladora dels mercats de venda no sedentària
de Mataró

• 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.

En virtut de decret d’alcaldia de delegació de competències de 18 de juny de 2019,

RESOLC:

Primer.-  Suspendre temporalment, i partir de demà dijous 19 de març de 2020, el conjunt
dels  mercats de venda no sedentària  a Mataró mentre duri  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 indiquin les autoritats sanitàries.

Segon.- Fomentar entre els paradistes de proximitat (productors “collits a casa”) i la pròpia
ciutadania, i
en la mesura que sigui possible, l’establiment de canals de comanda i servei a domicili del
producte fresc que es comercialitza als mercats.
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Tercer.-  Notificar-ho  a  les  persones  interessades,  a  les  associacions  de  marxants  amb
representació en els mercats de marxants de Mataró i publicar-ho a l’e-tauler.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2143/2020  DE  18  DE  MARÇ,  DE  MESURES  ECONÒMIQUES  I

FISCALS DERIVADES DE L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS 

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

“Relació de Fets

En data 14 de març de 2020, ha estat publicat al BOE el RD 463/2020, declarant l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, on es
decreten mesures d’obligat compliment per a totes les administracions.

Un dels efectes de la declaració de l’estat d’alarma, està sent la situació de tancament forçat
de negocis i   de cessament de l’activitat  econòmica per part  de persones treballadores i
empresàries, que fa preveure situacions de dificultat econòmica en els propers mesos.

En la línia del que des dels governs estatals i autonòmics s’ha decretat i amb la voluntat de
pal·liar   al   màxim els  efectes  d’aquesta  paralització  de  l’activitat  productiva,  el  govern
municipal acorda prendre un conjunt de mesures econòmiques i fiscals.

I en virtut de les competències que tinc conferides per la legislació vigent, RESOLC:

PRIMER.- Establir les següents mesures socioeconòmiques:

- Pel que fa als tributs municipals:

Primer:  Es  paralitzarà  l’emissió  de  liquidacions  i  rebuts  fins  a  la  finalització  del  període
d’alarma.
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Segon: Es paralitzaran les actuacions pel cobrament dels deutes tributaris, preus públics fins
la finalització del període d’alarma.

Tercer: Es concediran noves facilitats pel pagament dels deutes, com ara ajornaments i/o
fraccionaments sense recàrrec, dintre de l’exercici 2020.

Quart: Es concediran exempcions pel preu públic de brossa comercial als establiments que
hagin hagut de tancar a conseqüència de la situació d’excepcionalitat, pel temps que hagin
estat tancats.

Cinquè: Es concediran exempcions per a la taxa de terrasses pel temps que no s’hagi pogut
instal·lar per raó de l’alarma

Sisè:  Es concediran exempcions  a les  taxes d’ocupació  dels mercats municipals,   de
marxants o fixs, per el temps que no s’hagin pogut celebrar.

- Pel que fa a les concessions i a les empreses municipals i Fundacions  amb  
participació  municipal:

Primer: Aquelles activitats objecte de concessió que estiguin dintre de les obligades a tancar
en motiu de l’alarma, quedaran exemptes del pagament del cànon durant el temps de l’estat
d’alarma.(establiments de restauració  al  passeig marítim,  bars en poliesportius  municipal
etc..)

Segon:  S’insta  a  les  empreses  del  grup  municipal  i  a  les  Fundacions  amb  participació
municipal que des   del seus òrgans de decisió es prenguin  les mesures pertinents en el
mateix sentit d’aminorar els efectes   de la crisi per a persones i empreses. I especialment
pel  que  fa  al  compliment   del  Reial  Decret  463/2020   en  el  seu  apartat  sobre  els
suministraments bàsics.

- Pel que fa a les obres públiques i privades

Primer:  Es  decreta  l’aturada  de  les  obres  públiques  en  funcionament,  amb  l’excepció
d’aquelles  necessàries per garantir la seguretat de les persones.

Segon: Les obres privades hauran de complir en qualsevol cas les prescripcions de la OMS,
la  normativa  estatal  i  autonòmica  i  el  que  determini  l’Agència  pública  de  Salut.  I  les
recomanacions dels col·legis professionals d’arquitectes i aparelladors.

L’Ajuntament  establirà  els mecanisme de comunicació  necessaris per fer  arribar aquesta
informació a les persones, empreses i entitats que l’hagin de conèixer. En aquest sentit, ja
està en funcionament un canal d’informació telemàtic des de la web del Tecnocampus per a
empreses i  emprenedors.  Així  com  els canals habituals per la ciutadania a través del 010 i
la web municipal.”

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

2150/2020  DE  20  DE  MARÇ,  CONTRACTES  DE  SERVEIS  I

SUBMINISTRAMENTS DE TRACTE SUCCESSIU DE L’AJUNTAMENT

DE MATARÓ I ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC MUNICIPAL

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

“Relació de fets

PRIMER.  La  situació  actual  d’estat  d’alarma  decretada  pel  Govern  espanyol  en  data
14/03/2020,  mitjançant  RD 463/2020,  de 14 de març  (BOE núm.  67  BOE-A-2020-3692)
provoca una limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris
per al correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i la restricció de la mobilitat de
persones.

Aquest fets tenen un impacte en els contractes vinculats a tot tipus de serveis i prestacions
contractades per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic municipal.

SEGON. En data d’ahir es va publicar en el BOE» núm. 73, el Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.

L’article  34  del  referit  Real  Decreto  Ley,  estableix  mesures  en matèria  de   contractació
pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. amb diferent  solució jurídica  en funció
del tipus de contractes.

Respecte  als  contractes públics  de serveis  i  subministraments de prestació  successiva,
vigents a la entrada en vigor del RDL és preveu una suspensió automàtica ex lege, sempre
que el compliment de la prestació no sigui possible com a conseqüència del COVID-19 o les
mesures  adoptades  per  l'Estat,  les  comunitats  autònomes  o  l'Administració  local  per
combatre-ho, per tant quedaran automàticament suspesos des que es produís la situació de
fet que impedeix la seva prestació i fins que aquesta prestació pugui reprendre. I s'entén que
la prestació es pot reprendre quan, havent cessat  les circumstàncies o mesures  que la
vinguessin impedint, l'òrgan de contractació notificarà el contractista la fi de la suspensió.

51



TERCER.  El  fet  de  suspendre  un  contracte  pot  implicar  per  part  de  les  empreses
contractistes  acomiadaments  del  personal  adscrit  al  contracte,  motivats  per   aquesta
suspensió,  així  com determinades pèrdues associades al  contracte.  És voluntat  d’aquest
Ajuntament que aquests efectes no es produeixin o es minimitzin al màxim, es mantinguin
els llocs de treball, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i
l'estabilitat dels llocs de treball així com vetllar en tot moment per la salut i el benestar de
totes  les  persones  treballadores  vinculades  a  l’execució  de  contractes  adjudicats  per
l’Ajuntament de Mataró i tot el seu sector públic,  i Garantir, en els termes que legalment
procedeixin,  la  indemnitat  de les  empreses contractistes en els  contractes  que es vegin
afectats per la suspensió.

QUART. El Real Decreto-ley 8/2020 també estableix que quan el contracte de quedi en 
suspens l’ajuntament i tot el sector públic municipal haurà d’abonar al contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts durant el període de la suspensió, un cop acreditats i que 
aquest podran ser:

• Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant
el període de suspensió

• Les despeses per  manteniment  de la  garantia  definitiva,  relatius  a el  període de
suspensió del contracte.

• Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del
contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats
per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

• Les  despeses  corresponents  a  les  pòlisses  d'assegurança  previstes  al  plec  i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin
vigents en el moment de la suspensió del contracte.

CINQUÈ. En data d’avui s’ha publicat el 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.

La durada de la suspensió de l'execució dels contractes s'estableix des del dia 14 de març
de  2020  fins  a  la  data  en  què  s'aixequi  l'ordre  de  tancament  dels  centres  educatius
esmentats.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC:

PRIMER.-  Suspendre temporalment de forma total o parcial, aquells contractes de serveis i
subministrament de tracte successiu de l’Ajuntament de Mataró i la resta del sector públic
municipal que degut a les circumstàncies excepcionals esmentades no es puguin prestar, i
fins que aquesta prestació es pugui reprendre. S'entén que la prestació es pot reprendre
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quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan de
contractació notifiqui al el contractista la fi de la suspensió.

SEGON.-  Ordenar als tècnics responsables de cada contracte de serveis i subministrament
de tracte successiu , com a persones representants d’aquest Ajuntament i de la resta del
sector  públic  municipal,  l’aixecament  d’una  acta  que  signaran  conjuntament  amb  el
contractista en les que es consignaran les circumstàncies que la han motivat i la situació de
fet.

A l’acta s’indicarà  que és voluntat  d’aquest  Ajuntament  que els  efectes que produeix  la
suspensió es minimitzin al màxim i per això:

El contractista es compromet a:

a) Mantenir adscrit al contracte durant el període de suspensió temporal total o parcial,
tot aquell personal que està a data d’avui prestant el servei i continuarà abonant els salaris
al  personal  adscrit  al  present  contracte,  per  la  qual  cosa  no  serà  necessari  cap
acomiadament motivat per aquesta suspensió del contracte provocada per la crisi sanitària
del covid-19.

b) Una vegada finalitzi la situació excepcional, disposar de la totalitat dels recursos de
forma immediata, sense necessitat de disposar de cap termini per aportar tots els recursos
necessaris per executar el contracte que té per objecte el servei.

c) Mantenir  els  seus  recursos  en  actiu  a  l’espera  de  la  finalització  de  la  situació
excepcional.

Com  a  conseqüència  de  l’anterior,  l’Ajuntament  de  Mataró  i  la  resta  del  sector  públic
municipal assumirà durant el període de la suspensió total o parcial del contracte i sempre
que quedi acreditat les següents contraprestacions:

• Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
que figurés adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant
el període de suspensió.

• Les despeses per  manteniment  de la  garantia  definitiva,  relatius  a el  període de
suspensió del contracte.

• Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius a el període de suspensió del contracte, adscrits directament a l'execució del
contracte, sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats
per altres finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

• Les  despeses  corresponents  a  les  pòlisses  d'assegurança  previstes  al  plec  i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin
vigents en el moment de la suspensió del contracte.

Tot això sens perjudici de les noves disposicions que surtin al respecte.”
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Els membres del Ple es donaren per assabentats.

15 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA

DE PROMOCIÓ DE CIUTAT, NÚM. 2168/2020 DE 20 DE MARÇ, DE

DECLARAR LIMITAT L’HORARI DE FUNCIONAMENT DEL COMERÇ

MINORISTA   D’ALIMENTACIÓ  EN  EL  TERME  MUNICIPAL  DE

MATARÓ

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

del següent decret:

“Vist que en l’article 10 del Decret 463/2020 (ampliat pel RD 465/2020) , pel qual es declara
l’estat l’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel virus COVID-19,
amb l’objectiu de restringir la circulació i concentració de persones es disposa que “es podrà
suspendre l’activitat  de qualsevol  establiment que, a judici  de l’autoritat  competent,  pugui
suposar un risc de contagi per les condicions en les que s’està desenvolupant”.

Vist que d’acord amb les directrius del Ministeri d’Interior, la Policia Local de Mataró està
duent a terme el control de la circulació de persones i vehicles, i el control d’obertura dels
establiments comercials minoristes, en horaris de matí, tarda i nit, i s’han detectat nombroses
incidències  i  queixes  ciutadanes  relacionades  amb  l’obertura  d’establiments  comercials
minoristes en horaris que no es consideren essencials per a l’abastament d’aliments a la
població.

Vist  l’informe  del  director  de  la  Seguretat  Pública  de  l’Ajuntament  de  Mataró  de  data
20.03.2020 que amb l’objectiu de:

1. “S’ha d’intentar limitar la circulació de les persones en horaris i activitats no essencials.
2. L’abastament d’aliments a la població està prou garantit  amb els horaris ordinaris  del
comerç minorista.
3. La capacitat de control policial s’ha de reduir en horari nocturn, per optimitzar la capacitat
operativa durant el dia.
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4.  L’obertura  d’establiments  d’alimentació  en  horari  nocturn  fomenta  la  deambulació  de
persones i la mobilitat no essencial de vehicles.
Es proposa limitar  amb caràcter  general  l’horari  de tancament  dels  comerços minoristes
d’alimentació a les 21.00 hores.”

Vist que d’acord amb l’article 36 i 37 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires
es regulen els horaris comercials i  defineixen que: Els establiments comercials no poden
romandre  oberts  ni  portar  a  terme  cap  activitat  de  venda  els  mesos  d'octubre  a  maig,
ambdós inclosos, entre les 21.00 h i les 6.00 h, i els mesos de juny a setembre, ambdós
inclosos, de les 22.00 h a les 7.00 h.

En virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de
2019, RESOLC::

PRIMER.- DECLARAR limitat l’horari de funcionament del comerç minorista d’alimentació en
el terme municipal de Mataró, establint que com a màxim podrà funcionar fins a les 21 hores.

SEGON.- DECRETAR que el contingut d’aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la
seva signatura.  TERCER.-  Publicar  el  present  decret  a  la  web municipal,  en  el  BOPB i
notificar als interessats.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2169/2020 DE 20 DE MARÇ, CONTRACTES D’OBRES PÚBLIQUES

EN  ESTAT  D’EXECUCIÓ  DE  L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  I

ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC MUNICIPAL

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“PRIMER  .  La  situació  actual  d’estat  d’alarma  decretada  pel  Govern  espanyol  en  data
14/03/2020,  mitjançant  RD 463/2020,  de 14 de març  (BOE núm.  67 BOE-A-2020-3692)
provoca una limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris
per al correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i la restricció de la mobilitat de
persones.
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Aquest fets tenen un impacte en els contractes vinculats a tot tipus de serveis i prestacions
contractades per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic municipal.

SEGON .En data 18 de març es  va publicar  en el  BOE» núm. 73,  el  Real  Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.

L’article  34  del  referit  Real  Decreto  Ley,  estableix  mesures  en  matèria  de  contractació
pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. amb diferent solució jurídica en funció
del tipus de contractes.

TERCER. Respecte als contractes d'obres vigents en què, d'acord amb el «programa de
desenvolupament dels treballs o pla d'obra» estigués prevista la finalització del seu termini
d'execució entre el 14 de març, data d'inici de l'estat d'alarma, i durant el període que duri el
mateix, i com a conseqüència de la situació de fet creada per l'COVID-19 o les mesures
adoptades per l'Estat, no pugui tenir lloc el lliurament de l'obra, s’estableix que el contractista
podrà sol.licitar  la suspensió del contracte  reflectint:  les raons per les que l'execució del
contracte  ha  esdevingut  impossible;  el  personal,  les  dependències,  els  vehicles,  la
maquinària,  les instal·lacions i els equips adscrits a l'execució del contracte en aquest
moment; i els motius que impossibiliten l'ocupació pel contractista dels mitjans citats en un
altre contracte.
L'entitat contractant haurà de donar resposta expressa en el termini de 5 dies naturals.

QUART.  Per decret d’alcaldia de data 18 de març de 2020 sobre mesures econòmiques i
fiscals derivades de l’estat d’alarma pel coronavirus, es va ordenar l’aturada de les obres
públiques, amb l’exepció d’aquellles necessàries per garantir la seguretat de les persones.
Aquest mesura implica la raó per la que el contractista no pot executar l’obra, i per tant la
suspensió dels contractes d’obres públiques ja s’ha produit i els contractistes afectats ja no
caldrà que sol.licitin la suspensió del contracte.

CINQUÈ.  El  fet  de  suspendre  un  contracte  pot  implicar  per  part  de  les  empreses
contractistes  acomiadaments  del  personal  adscrit  al  contracte,  motivats  per  aquesta
suspensió,  així  com determinades pèrdues associades al contracte. És voluntat d’aquest
Ajuntament que aquests efectes no es produeixin o es minimitzin al màxim, es mantinguin
els llocs de treball, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i
l'estabilitat dels llocs de treball així com vetllar en tot moment per la salut i el benestar de
totes  les  persones treballadores vinculades a l’execució de contractes adjudicats per
l’Ajuntament de Mataró i tot el seu sector públic,  i  garantir, en els termes que legalment
procedeixin,  la  indemnitat  de les empreses contractistes en els  contractes que es vegin
afectats per la suspensió

SISÈ. El Real Decreto-ley 8/2020 també regula un cop acordada la suspensió o ampliació
del termini quins conceptes seran indemnitzables pels danys i perjudicis efectivament soferts
durant el període de la suspensió, un cop acreditats.

Només seran indemnitzables els següents conceptes:

 Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a
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l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. Les despeses salarials a
abonar,  seguint  el  VI  conveni  col·lectiu  general  de  sector  de  la  construcció  2017-2021,
publicat el 26 de setembre de 2017, o convenis equivalents pactats en altres àmbits de la
negociació col·lectiva, seran el salari base referit en l'article 47.2 .a de el conveni col·lectiu
de sector de la construcció, el complement per discapacitat de l'article 47.2.b de l'esmentat
conveni, i les gratificacions extraordinàries de l'article 47.2.b, i la retribució de vacances, o
els seus conceptes equivalents respectius pactats en altres convenis col·lectius de el sector
de la construcció. Les despeses hauran de correspondre al personal indicat que estigués
adscrit a l'execució abans de l'14 de març i continua adscrit quan es reprengui.

 Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.

 Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per
altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior a el
cost  de  la  resolució  d'aquests  contractes  de  lloguer  o  manteniment  de  maquinària,
instal·lacions i equips.

 Les  despeses  corresponents  a  les  pòlisses  d'assegurança  previstes  al  plec  i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin
vigents en el moment de la suspensió del contracte.

Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent Resolc :

PRIMER.-.  Modificar  el  decret  d’alcaldia  de  data  18  de  març  de  2020  sobre  mesures
econòmiques i fiscals derivades de l’estat d’alarma pel coronavirus, on es va ordenar
l’aturada de les obres públiques, incloent com a excepció, a l’aturada de les obres:

 Aquelles  iniciades  per  la  companyia  d’aigües  i  les  noves  derivades  de possibles
avaries d’aigua i clavegueram, per considerar-les d’especial necessitat per la ciutat.
 Aquelles que per el seu caràcter bàsic estratègic l'òrgan de contractació decideixi
mantenir la seva execució encara que sigui parcialment.

SEGON.-. Ordenar l’ampliació del termini de totes aquelles obres públiques de l’Ajuntament i
la resta del sector públic municipal que ara estan suspeses pel decret d’alcaldia de data 18
de març de 2020 mentre duri  l’  excepcionalitat  que ha provocat  la  suspensió  i  fins que
aquesta  prestació  es  pugui  reprendre.  S'entén  que  la  prestació  es  pot  reprendre quan,
havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l'òrgan  de
contractació notifiqui al el contractista la fi de la suspensió.

TERCER.-. Ordenar als directors de les obres municipals com a tècnics responsables de
cada  contracte  d’obres  d’aquest  Ajuntament  i  de  la  resta  del  sector  públic  municipal  ,
l’aixecament  d’una  acta  que  signaran  conjuntament  amb  el  contractista  en  les  que  es
consignaran les circumstàncies que la han motivat i la situació de fet

A l’acta s’indicarà  que és voluntat  d’aquest  Ajuntament  que els  efectes que produeix  la
suspensió es minimitzin al màxim i per això:
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El contractista es compromet a :

a) Mantenir adscrit al contracte durant el període de suspensió temporal total o parcial,
tot aquell personal que està a data d’avui prestant el servei i continuarà abonant els
salaris al personal adscrit al present contracte, per la qual cosa no serà necessari
cap acomiadament motivat  per aquesta suspensió del  contracte provocada per la
crisi sanitària del covid-19.

b) Una vegada finalitzi la situació excepcional, disposar de la totalitat dels recursos de
forma immediata, sense necessitat de disposar de cap termini per aportar tots els
recursos necessaris per executar el contracte que té per objecte el servei.

c) Mantenir  els  seus  recursos  en  actiu  a  l’espera  de  la  finalització  de  la  situació
excepcional.

Com  a  conseqüència  de  l’anterior,  l’Ajuntament  de  Mataró  i  la  resta  del  sector  públic
municipal assumiran durant el període de la suspensió total del contracte el reconeixement
del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de danys i perjudicis, sempre que quedi
acreditades les següents contraprestacions:

1) Les despeses salarials que efectivament aboni el contractista al personal adscrit a
l'execució ordinària del contracte, durant el període de suspensió. Les despeses salarials a
abonar, seguint  el  VI  conveni  col·lectiu  general  de  sector  de  la  construcció  2017-2021,
publicat el 26 de setembre de 2017, o convenis equivalents pactats en altres àmbits de la
negociació col·lectiva, seran el salari base referit en l'article 47.2 .a de el conveni col·lectiu
de sector de la construcció, el complement per discapacitat de l'article 47.2.b de l'esmentat
conveni, i les gratificacions extraordinàries de l'article 47.2.b, i la retribució de vacances, o
els seus conceptes equivalents respectius pactats en altres convenis col·lectius del sector
de la construcció. Les despeses hauran de correspondre al personal indicat que estigués
adscrit a l'execució abans de l'14 de març i continua adscrit quan es reprengui.

2) Les despeses per  manteniment  de la  garantia  definitiva,  relatius  a el  període de
suspensió del contracte.

3) Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips sempre que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per
altres finalitats diferents de l'execució del contracte suspès i el seu import sigui inferior a el
cost  de  la  resolució  d'aquests  contractes  de  lloguer  o  manteniment  de  maquinària,
instal·lacions i equips.

4) Les  despeses  corresponents  a  les  pòlisses  d'assegurança  previstes  al  plec  i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin
vigents en el moment de la suspensió del contracte

Sempre i quan es compleixin les següents condicions:

a. Que el contractista principal, els subcontractistes, proveïdors i subministradors que
hagués contractat per a l'execució del contracte estiguessin al corrent de l'acompliment de
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les seves obligacions laborals i socials, a data 14 de març de 2020.
b. Que  el  contractista  principal  estigués  al  corrent  en  el  compliment  de  les  seves
obligacions  de pagament  als  seus subcontractistes  i  subministradors  en els  termes que
preveuen els articles 216 i 217
c. que el contractista acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres
finalitats diferents durant la suspensió del contracte.

Tot això sens perjudici de les noves disposicions que surtin al respecte.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

17 - DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DEL  REGIDOR  DELEGAT

D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN I  MOBILITAT, NÚM.  2188/2020

DE 23 DE MARÇ, MODIFICACIÓ CALENDARI FISCAL IVTM 2020

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“Antecedents

1.- Per mitjà del decret núm. 8890, de data 12 de novembre de 2019, del regidor delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat es va aprovar el calendari fiscal per a l’exercici 2020,
instrument que estableix els terminis dins els quals la ciutadania haurà de fer front a les
seves obligacions fiscals amb la hisenda municipal pel que fa a tributs de caràcter periòdic.

Un dels tributs inclosos en el calendari fiscal és l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
(IVTM), el termini de pagament del qual inicia el 3 d’abril de 2020 i finalitza el 5 de juny de
2020.

2.- En data 18 de març de 2020 l’Alcalde va dictar el decret núm. 2143, en virtut del qual
s’han establert diverses mesures econòmiques i fiscals derivades de l’estat d’alarma decretat
pel Govern arran de la crisi sanitària causada pel COVID-19.

En l’àmbit tributari, entre altres mesures, es paralitzaran les actuacions pel cobrament dels
deutes tributaris, preus públics fins la finalització del període d’alarma.
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Atès que el proper 3 d’abril de 2020 s’inicia el període de cobrament de l’IVTM, cal modificar
dit període a fi de posposar-lo, de manera que aquest comenci el 4 de maig de 2020 i finalitzi
el 6 de juliol de 2020.

Fonaments de dret

La Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i l'art. 21.1.f) de la Llei reguladora de
les bases del règim local 7/1985 de 2 d'abril, estableixen respectivament l’obligació d’aprovar
dit calendari, així com els òrgans competents.

Vist l’informe amb proposta de resolució de la cap en funcions del Servei d’Ingressos i, en ús
de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia 4949 de 18 de juny de 2019, de delegació
de competències:

RESOLC:

Primer.- Modificar el calendari fiscal per a l'exercici 2020 d'acord amb el següent detall:

Impost s/ vehicles de tracció mecànica 04/05/202
0

06/07/202
0

Segon.-  Donar  trasllat  d’aquesta  resolució  a  l’ORGT per  que  procedeixi  a  publicar-la  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes pertinents.

Tercer.- Exposar el present calendari fiscal al Tauler d’Edictes Electrònic (E-Tauler)”.

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

18 -  DONAR  COMPTE  DEL  REGIDOR  DELEGAT

D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN I MOBILITAT, NÚM. 2189/2020 DE

23  DE  MARÇ,  RECOMANACIONS  PER  AL  SERVEI  DE  TAXI  PEL

CORONAVIRUS

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:
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“Relació de fets

1.- L'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació
d'emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i el contingut del mateix Reial
Decret.

2.- Decret  núm. 2097, de data 17 de març de 2020, en el que es proposaven un seguit de
recomanacions  per  a  la  prestació  del  servei  d’autotaxi  de  Mataró,  durant  el  període  de
vigència de l’estat d’alarma declarat pel  RD 463/2020. Pel que fa al repartiment dels dies de
la setmana del  servei  es recomanava operar conforme al següent:

DILLUNS: surtin a treballar les llicències acabades en 3-4-5-6
DIMARTS: surtin a treballar les llicències acabades en 7-8-9-0
DIMECRES: surtin a treballar les llicències acabades en 1-2-3-4
DIJOUS: surtin a treballar les llicències acabades en 5-6-9-0
DIVENDRES: surtin a treballar les llicències acabades en 1-2-7-8
DISSABTE: 21 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 0-2
DIUMENGE: 22 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 1-3
DISSABTE: 28 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 5-7-9
DIUMENGE; 29 de març: surtin a treballar les llicències acabades en 4-6-8

Així mateix, es recomana que,  tot  i que la capacitat dels vehicles pot ésser fins a
nou places, durant el període de vigència de l'estat d'alarma només s'acceptin tres
places inclosa la del conductor.

3.- Reial Decret 465/2020 publicat, en data 18 de març de 2020, en el Butlletí Oficial de
l’Estat pel qual es modifica el RD 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 .

4.- Informe de l’enginyer del Servei de Mobilitat, de data 23 de març de 2020, en el que
proposa, als efectes de seguir adaptant l'oferta a la demanda de taxis durant la vigència
de l’estat d’alarma, les següents noves recomanacions:

 Que es repeteixi la seqüència dels dissabtes i els diumenges establerta en el Decret
núm. 2097, de data 17 de març de 2020, cada dos caps de setmana.

Que,  tot  i que la capacitat dels vehicles pot ésser de fins a nou places,  només es circuli
amb un  passatger excepte  que  s’acompanyi  a  persones  amb  discapacitat,  menors,
persones grans, o per alguna altra causa justificada.

Per tot això, i en ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 18 de
juny de 2019, R E S O L C : 

Primer.- Recomanar que es presti  el  servei d’autotaxi  de Mataró tenint  en compte les
següents dues noves recomanacions:

 Que es repeteixi la seqüència dels dissabtes i els diumenges establerta en el Decret
núm. 2097, de data 17 de març de 2020, cada dos caps de setmana.
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 Que,  tot  i que la capacitat dels vehicles pot ésser de fins a nou places,  només es
circuli  amb un  passatger excepte  que  s’acompanyi  a  persones  amb  discapacitat,
menors, persones grans, o per alguna altra causa justificada. Aquesta recomanació
substitueix l’anterior relativa a l’ocupació dels vehicles.

En  qualsevol  moment,  i  com a  conseqüència  de  noves  mesures  provinents  del  govern
d'Espanya o de Catalunya, l’Ajuntament de Mataró podrà establir altres recomanacions per a
la prestació de l’esmentat servei.

Segon.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, al Sindicat del Taxi
de Catalunya a Mataró, al ServiTaxi i Elite Taxi Mataró.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2196/2020  DE  23  DE  MARÇ,  DISPOSITIU  EXCEPCIONAL

LLIUREMENT TARGETES MONEDES PER BEQUES MENJADOR

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

dóna compte del següent decret:

“Vist  l’escrit  de 19/03/2020 de mesures acordades per  la  Generalitat,  en  concret  per  la
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Educació i
pel  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies,  dirigides  a  garantir  als  menors
beneficiaris d’ajuts de menjador en els nivells educatius de segon cicle d’educació infantil,
primària  i  secundària  obligatòria  la  continuïtat  d’aquests  ajuts  durant  el  temps  que  els
centres educatius romanguin tancats com a mesura per a la prevenció i  el control  de la
infecció pel SASTS- CoV-2. Així com el mateix objectiu en relació als infants i adolescents
beneficiaris dels serveis d’àpats dels centres oberts i serveis d’intervenció socioeducativa.

Atès  que  segons  aquest  escrit  s’habilitaran  targetes  MONEDER per  a  les  famílies  dels
menors  beneficiaris  de  les  beques  menjador  i  per  als  menors  usuaris  dels  serveis
d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, i atès que aquestes targetes s’han de lliurar
a les famílies beneficiàries a través dels ajuntaments i  consells comarcals, els quals han
d’organitzar els sistemes de lliurament de les targetes i garantiran el registre de cada targeta
lliurada.
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Atès que el mecanisme de distribució de les targetes prepagament preveu que, en el nostre
cas, sigui el consell comarcal qui ens informi del lloc i l’horari de recollida de les targetes
prepagament, i que Departament d’Educació donarà suport als ens locals que ho necessitin.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  2081/2020  de  13/03/2020  pel  qual  es  resol  activar  la  fase
d’emergència 1 del Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tal de garantir la continuïtat dels
serveis essencials de la ciutat, de manera immediata i durant el període de quinze dies de
l’activació per malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc

Vista la relació de serveis municipals declarats essencials per l’esmentat decret d’Alcaldia i
la facultat que s’atorga a la Gerència, els caps d’àrea, directors i caps de servei, a establir
les  mesures  organitzatives  de  contingència  necessàries  per  garantir  la  continuïtat  dels
serveis públics essencials i protegir la salut dels ciutadans i dels propis treballadors, entre
les quals mesures s’inclou la disponibilitat del personal sense activitat pel tancament dels
seus centres de treball. El qual podrà ser mobilitzat per raons del servei.

Vist  l’informe  proposta  de  la  directora  del  Servei  d’Educació,  de  data  23/03/2020,
d’instruccions  per  organitzar  el  repartiment  de  targetes  de  prepagament  de  les  beques
menjador, amb la relació de centres escolars i equipaments on es farà el lliurament de les
targetes,  l’organització  dels  recursos  humans  necessaris  per  dur  a  terme  les  tasques
administratives i logístiques, així com les mesures de prevenció i salut acordades amb el
Servei de Protecció Civil  i el Servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de
Mataró.

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent RESOLC:

Primer.- Autoritzar la utilització dels següents equipaments municipals per als tràmits de
lliurament de les targetes prepagament a les famílies beneficiàries de les beques menjador:
Escola Germanes Bertomeu, Escola Àngela Bransuela, Escola Cirera, Institut Escola Mar
Mediterrània, Escola Camí del Mig, Escola La Llàntia,  Escola Anxaneta, Escola Angeleta
Ferrer i Parvulari Joan Coromines. I acceptar la col·laboració per a la utilització de l’Escola
Sant Antoni de Pàdua- Salesians. En tots els casos, l’espai preferent per a la gestió de cues
i el lliurament de les targetes serà el pati del centre escolar.

Segon.- Autoritzar la mobilització del personal municipal en situació de disponibilitat que es
relaciona als annexos corresponents, per tal que prestin servei en la gestions necessàries
per al lliurament de les targetes prepagament a les famílies beneficiàries, d’acord amb les
seves corresponents categories professionals.  Així  mateix,  i  tal com es preveu al  Decret
d’Alcaldia  de 13/03/2020,  habilito  a la  Gerència,  caps d’àrea,  direcció  i  caps de serveis
perquè puguin fer les substitucions i/o reforços d’aquest servei que siguin necessaris.

Tercer.- Autoritzar les mesures de seguretat, salut i prevenció de riscos proposades per la
directora d’Educació al seu informe de 23/02/2020, mesures acordades amb el servei de
Protecció Civil i Salut i el servei de Prevenció de Riscos Laborals.
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Quart.- Encarregar a la Policia Local perquè faci la vigilància que consideri oportuna per tal
de garantir el correcte desenvolupament de l’activitat de lliurament de targetes prepagament,
en especial per evitar aglomeracions o incompliments de les mesures de seguretat.

Cinquè.- Informar d’aquest decret al personal municipal mobilitzat, a la Junta de Personal i
Comitè d’Empresa de l’Ajuntament i als Serveis Territorials Maresme – Vallés Oriental.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2207/2020 DE 25 DE MARÇ, CASAMENTS CIVILS

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

“Relació de fets

PRIMER.  La  situació actual  d’estat  d’alarma  decretada  pel  Govern  espanyol  en  data
14/03/2020,  mitjançant  RD 463/2020,  de 14 de març (BOE núm.  67  BOE-A-2020-3692)
provoca una limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris
per al correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i la restricció de la mobilitat de
persones. 

Aquests  fets  tenen  un  impacte  en  la  celebració  dels  casaments  civils  que  s’oficien  a
l’Ajuntament de Mataró els caps de setmana alternatius. 

Així doncs, amb l’objectiu de contenir l’expansió del coronavirus i en virtut de les facultats
que m'atorga la legislació vigent, RESOLC:

PRIMER. Suspendre temporalment les celebracions de casaments civils a l’Ajuntament de
Mataró fins que s’aixequi l’estat d’alarma a causa de la crisi sanitària ocasionada per la
Covid-19.

SEGON. Ordenar al personal de la Unitat de Protocol i Relacions Públiques, en el moment
en què es restableixi el servei, fer una nou calendari de celebracions de casaments civils
que es comunicarà a les persones contraents.”

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

2218/2020  DE  25  DE  MARÇ,  DE  MESURES  DE  COORDINACIÓ,

ASSISTÈNCIA I REFORÇ A LA PROTECCIÓ ALS COL·LECTIUS DE

PERSONES DEPENDENTS I VULNERABLES DURANT EL TEMPS EN

QUÈ ESTIGUI VIGENT L’ESTAT D’ALARMA.

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

dóna compte del següent decret:

“Atesa la situació d’alarma decretada pel Govern de l’estat mitjançant reial decret 463/2020,
de 14 de marc.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  2081/2020,  de  13/03/2020,  pel  qual  es  resol  activar  la  fase
d’emergència 1 del Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tal de garantir la continuïtat dels
serveis essencials de la ciutat, de manera immediata i durant el  període de quinze dies de
l’activació per malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.

Vista la relació de serveis municipals declarats essencials per l’esmentat decret d’Alcaldia i pel
decret 2092/2020, de 16/03, i la facultat que s’atorga a la Gerència, els caps d’àrea, directors i
caps de servei, a establir les mesures organitzatives de contingència necessàries per garantir
la continuïtat dels serveis públics essencials  i  protegir la salut  dels ciutadans i dels propis
treballadors municipals.

Atès  que  s’han posat  en funcionament  diferents  mesures  de coordinació  i  assistència  en
relació a la prestació de serveis bàsics assegurant la protecció de la salut pública i a fi de
mantenir i reforçar la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el
temps en que estigui vigent l'estat d'alarma, es fa necessària l’adopció de les mesures que
s’acorden a continuació,  per  garantir  la  correcta  atenció  de les  persones usuàries  en els
serveis i recursos que es detallen.
  
En virtut de les competències que tinc conferides per la legislació vigent, 

Resolc:

Primer: Reforçar els Serveis d’Assistència Domiciliària  i de Teleassistència per a donar
servei a totes aquelles persones que ho puguin necessitar com a conseqüència del tancament
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de centres de dia i altres serveis socials i vetllar perquè el servei es presti en les degudes
condicions de seguretat.

Segon: Reorganitzar els serveis de  Menjador Social i de  Gent Gran per, en el primer cas
adaptar-se a les mesures sanitàries i  evitar proximitat entre els assistents i,  en l’altre,  per
lliurar els àpats a domicili en els casos que sigui necessari en col·laboració amb les entitats
del Tercer Sector.

Tercer: Garantir la prestació del serveis del  Centre de Suport Alimentari, organitzant els
lliuraments per mitjà de lots en funció del número de membres de les famílies a fi d’evitar el
contacte personal i  incorporar la distribució a domicili  de lots per a unitats de convivència
confinades i adults de col·lectius de risc sense xarxa, i també per a famílies monoparentals
amb nadons sense transport propi. 

Quart: Organitzar la prestació del Servei d’Atenció Social de forma principalment telefònica, i
mantenir els equips de treball per torns per assegurar l’atenció social  urgent.  Es crea una
bústia per atendre consultes de forma telemàtica, i s’elabora un protocol per a la prevenció de
situacions de conflicte i  violència  en famílies en situació  de risc social,  mitjançant  suport
psicològic.

Cinquè:  Establir,  per mitjà del  Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, canals
segurs per facilitar vies de comunicació i suport a les dones que ho necessitin.

Sisè: Organitzar en  col·laboració amb les Oficines de Farmàcia de la ciutat un sistema per
fer arribar la medicació a les persones grans soles que tenen dificultats per desplaçar-se al
centre de salut i a la farmàcia. 

Setè: Mantenir  comunicació  permanent  amb  el  sistema  de  Salut  i  Social per  oferir  la
col·laboració i el suport  de l’ajuntament a les necessitats extraordinàries d’aquests serveis a
la nostra ciutat, en la mesura de les possibilitats en cada moment.

Vuitè: Fer seguiment del decret d’Alcaldia 2196/2020, de 23 de març, per fer arribar a les
famílies  dels  infants  que  disposaven  de  beques  menjador les  targes  moneder  que  el
departament de Benestar Social de la Generalitat ha posat a disposició.

Novè: Atendre a les persones sense llar, habilitant la masia de Can Boet com a Centre per
acollir persones sense llar en previsió de confinaments, preveient espais complementaris si
fos necessari. Amb Creu Roja s’ha activat una unitat mòbil per a detectar aquestes persones
en els punts on habitualment hi són presents.

Desè: Elaborar  materials  divulgatius per  a  promoure  hàbits  saludables  i  propostes
d’activitat física, i difondre per tots els mitjans a l’abast les obligacions i les recomanacions a
la ciutadania durant la situació d’emergència.

Onzè: Per a portar a terme aquestes accions i d’altres que en cada moment calgui articular,
des  de  l’ajuntament  i  per  mitjà  de  l’Agència  de  Suport  i  Serveis  a  les  Entitats  amb una
coordinació centralitzada del voluntariat que s’ofereixi  a col·laborar en aquesta situació
d’emergència, assignant-lo a les diferents tasques que siguin necessàries en  col·laboració
amb les entitats de la ciutat.
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Dotzè:  Les unitats familiars allotjades en el  parc públic que hagin vist  disminuïts els seus
ingressos com a resultat de la situació generada pel brot de COVID-19, podran optar a una
bonificació del lloguer. Per fer-ho, caldrà que acreditin aquesta condició i que ho sol·licitin a
l’Oficina Local d’Habitatge.  En funció de l’evolució de la situació d’emergència s’acordaran
altres mesures per a donar resposta a necessitats habitacionals.

Mentre l’Oficina Local d’Habitatge romangui tancada per les mesures contra la transmissió del
Coronavirus,  s’oferirà  informació  sobre  aquesta  bonificació  per  mitjà  del
correu pumsa@pumsa.cat. L’Ajuntament informarà i assessorarà de les mesures decretades
per les diferents administracions  o qualsevol altre dubte que es tingui en matèria d’habitatge
mitjançant  el correu habitatge@ajmataro.cat

Tretzè: La  companyia  Aigües  de  Mataró  SA  també  farà  front  a  la  crisi  del
coronavirus amb l’adopció de mesures per ajornar els terminis de pagament sense
recàrrec i,   amb la no suspensió del servei d’aigua per manca de pagament a les
famílies  o  empreses  mentre  se  sostingui  l’estat  d’alarma.  Aquestes  mesures
s’afegeixen a les ja decretades per la Generalitat de Catalunya respecte al cànon de
l’aigua.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2238/2020 DE 26 DE MARÇ,  CONTRACTE CONCESSIÓ OBRES I

SERVEIS  DE  L’AJUNTAMENT  DE  MATARÓ  I  ENTITATS  DEL

SECTOR PÚBLIC MUNICIPAL

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“PRIMER  .  La  situació  actual  d’estat  d’alarma  decretada  pel  Govern  espanyol  en  data
14/03/2020,  mitjançant  RD 463/2020,  de 14 de març  (BOE núm.  67 BOE-A-2020-3692)
provoca una limitació de la prestació dels serveis públics  a aquells estrictament necessaris
per al correcte funcionament dels serveis bàsics i estratègics i la restricció de la mobilitat de
persones.

Aquest  fets  tenen  un  impacte  en  els  contractes  vinculats  a  tot  tipus  de  prestacions
contractades per l’Ajuntament i les entitats del seu sector públic municipal.
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SEGON .En data 18 de març es va publicar  en el  BOE» núm. 73,  el  Real  Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.

L’article  34  del  referit  Real  Decreto  Ley,  estableix  mesures  en  matèria  de  contractació
pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. amb diferent solució jurídica en funció
del tipus de contractes.

TERCER. Respecte als contractes públics de concessió d’obres i serveis, la situació de fet
creada per l'COVID-19 i  les mesures adoptades per l'Estat,  les comunitats autònomes o
l'Administració local per combatre, donaran dret al concessionari al restabliment de l'equilibri
econòmic  del  contracte  mitjançant,  segons  procedeixi  en  cada  cas,  l'ampliació  del  seu
durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100 o mitjançant la modificació de les clàusules de
contingut econòmic incloses en el contracte.

Aquest  reequilibri  s’aplicarà  només  per  quan  sigui  impossible  l'execució  del  contracte
concessional de forma total o parcial i no quan la prestació continuï, es configura com un
dret automàtic, que en tot cas compensarà als concessionaris per la pèrdua d'ingressos i
l'increment  dels  costos suportats,  entre els  que es  consideraran les possibles  despeses
addicionals  salarials  que  efectivament  haguessin  abonat,  respecte  als  previstos  en
l'execució ordinària del contracte de concessió d'obres o de serveis durant en el període de
durada de la situació de fet creada per l'COVID-19.

QUART. El Real  Decreto-ley 8/2020 estableix  una assegurança legislativa a les pèrdues
ocasionades temporalment a la concessió,  fent que en aquest  període d'estat alarma no
funcioni el repartiment de riscos.

QUART. El fet de l’imposibilitat d’executar la prestació de forma total o parcial pot implicar
per  part  de  les  empreses  concessionàries  acomiadaments  del  personal  adscrit  a  la
concessió , motivats per aquest fet, així com determinades pèrdues. És voluntat d’aquest
Ajuntament que aquests  efectes no es produeixin o es minimitzin al màxim, es mantinguin
els llocs de treball, amb l'objectiu de no afectar, amb caràcter general, l'activitat econòmica i
l'estabilitat dels llocs de treball així com vetllar en tot  moment per la salut i el benestar de
totes  les  persones  treballadores  vinculades  a  l’execució  de  contractes  adjudicats  per
l’Ajuntament de Mataró i tot el seu sector públic, i Garantir, en els termes que legalment
procedeixin,  la  indemnitat  de les empreses contractistes en els  contractes que es vegin
afectats.

Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent Resolc :

Ordenar  als  tècnics  responsables  de  cada  concessió  d’obres  i  serveis ,  quan  sigui
impossible l'execució del contracte concessional de forma total o parcial degut a les mesures
adoptades per La situació  actual  d’estat  d’alarma decretada pel Govern espanyol en data
14/03/2020,  que analitzin  si el concessionari té dret al restabliment de l'equilibri econòmic
del contracte  i proposin  segons procedeixi en cada cas  quina de  les  dues opcions serà
l’adient per cada contracte :
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 L'ampliació del seu durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100
 La modificació de les clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte.

Tenint  en  compte  que  és  compensarà  als  concessionaris  per  la  pèrdua  d'ingressos  i
l'increment dels costos suportats, entre els que es consideraran   les possibles despeses
addicionals  salarials  que  efectivament  haguessin  abonat,  respecte  als  previstos  en
l'execució ordinària

Tot això sens perjudici de les noves disposicions que surtin al respecte.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

23 -  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DEL  REGIDOR  DELEGAT

D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN I MOBILITAT, NÚM. 2243/2020 DE

26 DE MARÇ, ESMENA ERROR MATERIAL DECRET MODIFICACIÓ

CALENDARI FISCAL 2020 (IVTM)

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“Antecedents

1.-  Per  mitjà  del  decret  núm.  2188,  de  data  23  de  març  de  2020,  del  regidor  delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat es va aprovar la modificació del calendari fiscal per a
l’exercici 2020, als efectes d’ampliar els terminis de pagament de l’impost sobre vehicles de
tracció mecànica (IVTM), per tal que la data d’inici en voluntària sigui el 4 de maig de 2020 i
la data de final en voluntària sigui el 6 de juliol de 2020.

2.- S’ha detectat un error material en aquest decret, consistent en l’omissió, en el quadre
esmenat, de la indicació en les caselles superiors de les referències  Data inici voluntària i
Data  final  voluntària ,  així  com  de  la  casella  Data  càrrec  rebuts  domiciliats i  la  data
corresponent: 01/07/2020.

Fonaments de dret
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L’article  220.1  de  la  Llei  58/2003,  de  17  de desembre,  general  tributària,  estableix  que
l’òrgan que hagués dictat l’acte administratiu,  rectificarà en qualsevol moment, d’ofici o a
instància de la persona interessada, els errors materials, de fet o aritmètics.

Vist l’informe amb proposta de resolució de la cap en funcions del Servei d’Ingressos i, en ús
de les facultats que m’atorga el Decret d’Alcaldia 4949 de 18 de juny de 2019, de delegació
de competències:

RESOLC:

Primer.- Esmenar l’error material del decret núm. 2188, de data 23 de març de 2020, del
regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, de manera que on diu

Impost s/ vehicles de tracció mecànica 04/05/202
0

06/07/2020

Ha de dir

Data  inici
voluntària

Data  final
voluntària

Data càrrec
rebuts
domiciliats

Impost s/ vehicles de tracció mecànica 04/05/202
0

06/07/2020 01/07/2020

Segon.-  Donar  trasllat  d’aquesta  resolució  a  l’ORGT per  que  procedeixi  a  publicar-la  al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, als efectes pertinents.

Tercer.- Exposar el present calendari fiscal al Tauler d’Edictes Electrònic (E-Tauler)”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2261/2020 DE 30 DE MARÇ,  REDUCCIÓ FREQÜÈNCIA HORÀRIA

DEL SERVEI MATARÓ-BUS
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“Relació de fets

Primer.-  La  situació  actual  d’  estat  d’  alarma  decretada  pel  Govern  espanyol   en  data
14/03/2020,  mitjançant RD 463/2020,  de 14 de març,  provoca una limitació de la prestació
dels  serveis  públics  a aquells  estrictament  necessaris  per  al  correcte  funcionament  dels
serveis bàsics  i la restricció de la mobilitat de les persones.

Segon.-  La  Resolució  SLT/747/2020,  de  17  de  març,  per  la  qual  s’  adopten  mesures
complementàries en l’ àmbit del transport públic de viatgers pel SARS-coV-2,  preveu en el
seu article 2, que amb la finalitat d’adequar la capacitat dels mitjans de transport  públic a la
demanda previsible, els servies públics de transports per carretera i els serveis ferroviaris
que transcorren integrament pel territori de Catalunya, tant interurbans com urbans, inclosos
els prestats en l’ Àrea Metropolitana de Barcelona, aplicaran una reducció de la freqüència
horària  de  servei   en  dia  feiner  entre  un  33%  i  un  67%  depenent  de  les  necessitats
específiques de cada operador i atenent especialment als moments de demanda màxima, en
què l’ oferta es podrà reforçar respecte dels percentatges esmentats.

Les empreses prestadores dels serveis de transport públic a què fa referència l’ esmentada
Resolució han de vetllar perquè en cap cas l’ ocupació dels vehicles amb què es presta el
servei superi un terç de la seva capacitat, a l’  efecte de mantenir les distàncies mínimes
entre  persones  fixades  per  les  autoritats  sanitàries,  en  concret  les  establertes  en  la
Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s’ adopten mesures complementàries
per a la prevenció i el control de la infecció del SARS-coV-2.      

Tercer.- La Cap del Servei de Mobilitat en informe de 19/03/2020 proposa que  s’ apliqui una
reducció  de  la  freqüència  horària  del  servei  Mataró  Bus,  que  presta  l’empresa  Avanza
Movilidad Urbana, SLU, d’ acord amb el següent:

- -Durant els dies feiners adaptar la proposta actual a l’ oferta dels feiners del mes d’
agost, això suposa una reducció del servei d’ un 33,47 %

- Mantenir els dissabtes i diumenges i festius l’ oferta actual
 
Aquesta  oferta  suposa  una  reducció  ponderada  del  servei  al  llarg  de  la  setmana d’  un
28,24%.

Quart.-Per  Decret  d’  Alcaldia  2238/2020,  de  26  de  març,  relatiu  als  contractes  de
concessions  d’  obres  i  serveis  de  l’Ajuntament  de  Mataró,  s’  estableix  que  quan  sigui
impossible  l’  execució  del  contracte  concessional  de  forma  total  o  parcial  degut  a  les
mesures adoptades per la situació actual d’ estat d’ alarma, s’ analitzarà si el concessionari
té dret al restabliment econòmic del contracte. Tenint en compte que es compensarà als
concessionaris per la pèrdua d’ ingressos i l’ increment dels costos suportats, entre els que
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es  consideraran  les  possibles  despeses  addicionals  salarials  que  haguessin  abonat,
respecte als previstos en l’ execució ordinària.   

Fonaments de dret

D’acord amb el previst en l’art.2. de la Resolució SLT747/2020, de 17 de març

D’acord amb l’ article 21.1.m) de la Llei 7/85

Per tot això i en virtut de les facultats que m’ atorga la legislació vigent RESOLC:

Primer. - Aprovar una reducció de la freqüència horària del servei Mataró Bus, que presta
l’empresa  Avanza  Movilidad  Urbana,  SLU,  del  20  de  març   fins  que  no  finalitzi  l’estat
d’alarma,  d’ acord amb el següent:

-      Durant els dies feiners adaptar la proposta actual a l’ oferta dels feiners del mes
d’agost, això suposa una reducció del servei d’ un 33,47 %

-    Mantenir els dissabtes i diumenges i festius l’ oferta actual

Aquesta  oferta  suposa  una  reducció  ponderada  del  servei  al  llarg  de  la  setmana  d’un
28,24%.

Segon.-  Es  podran  portar  a  terme  noves  modificacions  del  servei  en  el  cas  que  les
circumstàncies ho requereixin. “ 

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

25 -  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  DEL  REGIDOR  DELEGAT

D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN I MOBILITAT, NÚM. 2276/2020 DE

30 DE MARÇ, RECOMANACIONS PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AUTO

TAXI DE MATARÓ DURANT LA PRÒRROGA DE L’ESTAT D’ALARMA.

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:
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“Relació de fets

1.- L'estat d'alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març per tal d'afrontar la situació
d'emergència sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i el contingut del mateix Reial
Decret, modificat per RD 465/2020 de 17 de març de 2020.

2.- Decret núm. 2097, de data 17 de març de 2020 i decret núm. 2189, de data 23 de març
de  2020,  del  Regidor  Delegat  d’Administració,  Bon  Govern  i  Mobilitat  en  el  que  es
proposaven un seguit de recomanacions per a la prestació del servei d’autotaxi de Mataró,
durant el període de vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, en relació al
repartiment dels dies de la setmana per operar, mesures preventives en relació al vehicle i
mesures de protecció personal.

3.- La pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març fins a les 00:00
del  dia 12 d’abril  de 2020 amb el  sotmetiment  a les mateixes  condicions  establertes en
l’esmentat Reial Decret (amb la inclusió d’una nova disposició addicional).

4.- Informe de l’enginyer del Servei de Mobilitat, de data 30 de març de 2020  en el que
proposa noves mesures per seguir adaptant l’oferta a la demanda de taxis existents en el
nostre  municipi,  com  a  conseqüència  de  la  baixa  mobilitat  durant  el  període  de  l’estat
d’alarma.

Fonaments de dret

La  Resolució  SLT/768/2020,  DE  24  de  març,  mitjançant  la  qual  s’adopten  mesures
complementàries en matèria de taxi, lloguer de vehicles amb conductor, altres formes de
mobilitat, transport de mercaderies i logística per a la prevenció i el control de la infecció per
SARS-CoV-2.

Per tot això, i en ús de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 18 de
juny de 2019, R E S O L C : 

Primer.-  Acordar que la prestació del servei d’autotaxi de Mataró, durant el període de la
pròrroga de l’estat d’alarma, es realitzi d’acord amb el següent:

 Per tal d’ajustar el servei a l’actual demanda, i de comú acord amb les organitzacions
majoritàries del sector,  que s’operi conforme al següent:

DILLUNS: operin les llicències acabades en 3-4
DIMARTS: operin les llicències acabades en 5-6
DIMECRES: operin les llicències acabades en 7-8
DIJOUS: operin les llicències acabades en 9-0
DIVENDRES: operin les llicències acabades en 1-2
DISSABTE: 4 d’abril: operin les llicències acabades en 8-9
DIUMENGE: 5 d’abril : operin les llicències acabades en 0-2
DISSABTE: 11 d’abril: operin les llicències acabades en 1-3
DIUMENGE: 12 d’abril: operin les llicències acabades en 4-6
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Mentre duri  la  situació d’emergència  sanitària  provocada pel  Coronavirus  (COVID-19) es
repetirà  la seqüència dels dissabtes i els diumenges, cada 5 jornades, tenint en compte a
més a més que:

DISSABTE: 18 d’abril: operin les llicències acabades en 5-7

 Que,  tot  i que la capacitat dels vehicles pot ésser de fins a nou places, només es
circuli  amb un  passatger excepte  que  s’acompanyi  a  persones  amb  discapacitat,
menors, persones grans, o per alguna altra causa justificada.

 Un cop al dia, els taxistes han de netejar i desinfectar les superfícies i objectes de
contacte  freqüent,  com  ara  manetes  de  portes,  a  l'interior  i  a  l'exterior,  braços,
cinturons, ancoratges, datàfons, impressores i taxímetres. Es recomana fer aquesta
neteja després de cada servei. 

 Els conductors dels taxis han de complir, per altra banda, totes les recomanacions de
prevenció i  d'higiene marcades per les autoritats sanitàries com són rentar-se les
mans i fer servir gel hidroalcohòlic o un altre producte anàleg després de cada servei,
entre d'altres. També es recomana obrir les finestres per ventilar i  renovar l'aire i 
evitar utilitzar els sistemes de climatització.

 Finalment,  s'aconsella  també  evitar  al  màxim  el  pagament  en  efectiu  i  prioritzar
sempre el pagament telemàtic, és a dir, amb targeta bancària o, si escau, l'equivalent
en  sistemes  de  pagament  mòbil.  Durant  la  vigència  d'aquesta  resolució,  els
conductors  resten  exempts  de  l'obligació  de  lliurar  un  comprovant  de  pagament
imprès, llevat que el passatger el demani i l'accepti expressament.

Segon.- Deixar sense efectes les recomanacions recollides en el  Decret núm. 2097, de
data 17 de març de 2020 i en el Decret núm. 2189, de data 23 de març de 2020, que
contradiguin la present resolució.

Tercer.- Comunicar la present resolució a les persones interessades, al Sindicat del Taxi
de Catalunya a Mataró, al ServiTaxi i Elite Taxi Mataró.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

26 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA

D’HABITATGE, NÚM. 2307/2020 DE 31 DE MARÇ, DE MESURES EN
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MATÈRIA D’HABITATGE PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE

CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID 19.

La senyora Sarai Martinez Vega, regidora delegada d’Habitatge,  dóna compte del següent

decret:

“Relació de fets 

Atès 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 crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la seva pròrroga declarat
pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març.

Vist  el  Decret  d’Alcaldia  2081/2020,  de  13/03/2020,  pel  qual  es  resol  activar  la  fase
d’emergència 1 del Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tal de garantir la continuïtat dels
serveis essencials de la ciutat, de manera immediata i durant el  període de quinze dies de
l’activació per malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc.

Vist el Decret d’Alcaldia 2218/2020, de 25/3/2020, sobre de coordinació, assistència i reforç
a la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en que
estigui vigent l’estat d’alarma. 

Vista la relació de serveis municipals declarats essencials per l’esmentat decret d’Alcaldia i
pel decret 2092/2020, de 16/03, i la facultat que s’atorga a la Gerència, els caps d’àrea,
directors i caps de servei, a establir les mesures organitzatives de contingència necessàries
per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials i protegir la salut dels ciutadans i
dels propis treballadors municipals.

Atès que s’han posat en funcionament diferents mesures de coordinació i assistència en
relació a la prestació de serveis bàsics assegurant la protecció de la salut pública i a fi de
mantenir i reforçar la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant
el temps en que estigui vigent l'estat d'alarma, es fa necessària l’adopció de les mesures
que s’acorden a continuació, per garantir la correcta atenció de les persones usuàries en
els serveis i recursos que es detallen.  

Atès que l’impacte econòmic de la crisis sanitària provocada pel COVID-19 pot agreujar el
risc de pèrdua de l’habitatge per part de moltes famílies de la ciutat per incapacitat de fer
front al pagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries. 

Atès  que  aquestes  dificultats  poden  afectar  a  persones  que  resideixen  en  habitatges
municipals però molt particularment a persones arrendatàries d’un lloguer privat o persones
propietàries del seu habitatge que tenen pagaments pendents.

Atès que el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries
per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, estableix mesures conduents a
procurar la moratòria del deute hipotecari per a l'adquisició de l'habitatge habitual de les
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persones  que  pateixen  extraordinàries  dificultats  per  atendre  el  seu  pagament  com  a
conseqüència de la crisi de l'COVID-19.

Fonaments de dret

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 i la seva pròrroga declarat pel
Reial Decret 476/2020, de 27 de març.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de règim local.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

Llei  18/2007,  de  28  de  desembre,  del  dret  a  l'habitatge,  reguladora  del  dret  de  tota
persona a accedir a un habitatge digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la
vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Vist el Decret d’Alcaldia 2218/2020, de 25/3/2020, sobre de coordinació, assistència i reforç
a la protecció als col·lectius de persones dependents i vulnerables durant el temps en que
estigui vigent l’estat d’alarma. 

En virtut de les competències delegades per la Resolució d’Alcaldia núm. 4949/2019, de
18 de juny, RESOLC:

Primer.-  Posar  el  correu  electrònic  habitatge@ajmataro.cat a  disposició  d'aquelles
persones que, de resultes de la crisi sanitària provocada pel COVID-19, tinguin problemes
per  a  fer  front  al  pagament  del  seu  habitatge.  L’objectiu  és  el  d’oferir  informació,
assessorament i suport en relació a recursos disponibles o en relació a aquelles mesures
que  eventualment  s’estableixin  per  part  de  les  diferent  administracions  competents  en
relació a la matèria. Igualment, per a consultes inajornables es posa a disposició també el
telèfon 637 47 04 61 , en horari de dilluns divendres de 10:00 a 13:00, o per mitjà de la
bústia de veu. 

Segon.- Assegurar la col·laboració entre el Servei d'Habitatge, l’Oficina Local d’Habitatge
de PUMSA, el Servei de Benestar Social i l' Oficina de Mediació, Civisme i Convivència, per
a garantir la correcte atenció a les persones afectades per a aquesta situació. 

Tercer.-  Sol·licitar a l’empresa municipal PUMSA l’establiment d’ una bonificació del 30%
de la  renda per  a  aquelles  unitats  familiars  allotjades  en el  parc  públic  que hagin  vist
disminuïts els seus ingressos com a resultat de la situació generada pel COVID-19. 

La bonificació haurà de tenir un caràcter excepcional i una durada màxima de 4 mesos (des
d’abril a juliol 2020 ambdós inclosos). Si la situació persisteix caldrà valorar altres formes
de bonificació pel circuit ja existent.

El requisits exigibles a les persones sol·licitants hauran de ser següents: 

Tractar-se d’una unitat familiar que pugui acreditar una disminució dels ingressos com a
conseqüència  de  la  situació  viscuda  durant  l’estat  d’alarma  per  al  brot  de  COVID-19

76

mailto:habitatge@ajmataro.cat


(reducció de sou per expedients de regulació temporals d’ocupació, o qualsevol altre mitjà
de prova admès en dret que ho justifiqui; si és empresari o professional reducció dels seus
ingressos en un percentatge 75% per qualsevol medi de prova admès en dret o si cessa
l’activitat, el certificat de declaració de cessament d’activitat emès per l’Agència Estatal de
l’Administració Tributària.

La bonificació haurà de sol·licitar-se per mitjà de l’Oficina Local d’Habitatge o en el correu
electrònic pumsa@pumsa.cat mentre aquesta romangui sense atenció presencial.

Quart. -  Estudiar i impulsar la creació d’un Servei d’Intermediació en Deutes d’Habitatge a
Mataró per a actuar preventivament en les situacions de risc de pèrdua de l’habitatge que
sorgeixin a partir de l’impacte de la crisi sanitària provocada pel COVID-19. 

Cinquè.-  Sol·licitar  a la Generalitat  de Catalunya i al Govern espanyol que habilitin de
forma urgents mesures per a pal·liar  el  risc de pèrdua de l’habitatge de persones que
s’hagin vist afectades pels impactes econòmics de la crisis del COVID-19, en matèria de
lloguer.  

Particularment, sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que reforci els instruments de suport
al pagament del lloguer tant pel que fa els ajuts al pagament del lloguer com, especialment,
com a les prestacions econòmiques d’especial urgència per l’habitatge. 

Sisè.-  Apel·lar a la solidaritat de les persones arrendadores i arrendatàries d’habitatges de
lloguer privat a la ciutat de Mataró, per a que busquin acords que assegurin la continuïtat i
de la viabilitat dels contractes de lloguer, amb la finalitat de la no pèrdua de l’habitatge.”  

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2310/2020  DE  31  DE  MARÇ,  DE  MESURES  EN  MATÈRIA  DE

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA.

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:
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“Relació de fets

PRIMER. Per acord del Ple Municipal en sessió de data 21 de juliol de 2014, va acordar
adjudicar la contractació de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja
viària, de la neteja del passeig marítim i les platges, a favor de Fomento de Construcciones y
Contratas, SA, per un import de 55.455.133,83 euros, IVA no inclòs; i amb subjecció a resta
de condicions ofertes en la seva proposició.

SEGON. En data 29 de març de 2019 es va acordar la resolució de mutu acord del contracte
amb efectes a 1 d’abril  de 2020,  ja que el  contracte no donava suficient  resposta a les
necessitats  actuals  de  la  ciutat,  els  plecs  de  clàusules  administratives  i  prescripcions
tècniques que regeixen la present contractació excloïa expressament que en les fórmules de
revisió de preus s’incloguessin el cost de la mà d'obra, entre altres i resultava difícil mantenir
tant tècnica com econòmicament l’actual contracte.

TERCER. Que en aquest moment els serveis tècnics de l’Ajuntament han preparat els plecs
de clàusules per a la licitació d’aquesta contractació per bé que el procediment ha quedat
suspès per raó de la situació de l’estat d’alarma declarat pel real decret 463/2020 de 14 de
març. Per tant, encara no s’ha pogut licitar el nou contracte per prestar aquest servei bàsic.

QUART. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma, regula en su disposición adicional tercera la suspensión de plazos administrativos
para todo el sector público definido en la LPA 39/2015: i diu textualment “Se suspenden
términos  y  se  interrumpen los  plazos  para  la  tramitación  de  los  procedimientos  de  las
entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que
pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo”.

Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC:

PRIMER.  Comunicar  a  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  SA  que  el  termini  de
finalització del contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja
viària, de la neteja del passeig marítim i les platges acordat de mutu acord pel dia 31  de
març de 2010, ha quedat suspès fins el dia 30 d’abril de 2020.

SEGON. Ordenar a l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA que segueixi
prestant el servei amb les mateixes condicions actuals sens perjudici de les  modificacions
que es puguin realitzar com a conseqüència del context actual.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

78



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

2345/2020 DE 2 D’ABRIL, DE REDUCCIÓ TARIFES DEL TRANSPORT

URBÀ MATARÓ BUS

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“Relació de fets

Primer.-   La situació  actual  d’  estat  d’  alarma decretada pel  Govern espanyol   en  data
14/03/2020,  mitjançant RD 463/2020,  de 14 de març,  provoca una limitació de la prestació
dels  serveis  públics  a aquells  estrictament  necessaris  per  al  correcte  funcionament  dels
serveis bàsics  i la restricció de la mobilitat de les persones.

Segon..-   Per Decret  d’alcaldia  número 2261/2020,  de 30 de març,   es va acordar  una
reducció de la freqüència horària del servei Mataró bus, fins que no finalitzi l’estat d’alarma,
atesa la necessitat d'adaptar l'oferta del servei de Mataró Bus com a conseqüència de la
baixa mobilitat durant aquest període.

Tercer.-  El Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït
recuperable  per  a  les  persones treballadores  per  compte aliena  que no  presten  serveis
essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de lluita contra el
COVID-19.

Quart..- L’ Acord del Consell d’Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea
de Barcelona de 31 de març de 2020 sobre la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en
l’exercici 2020, i exclusivament durant el període de vigència del Reial decret-llei 10/2020, en
l’àmbit del sistema de transport públic col•lectiu del sistema tarifari integrat.

Cinquè.-.  Donada la situació d’excepcionalitat  i  emergència provocada pel COVID-19, és
responsabilitat  de  l’Ajuntament  de  Mataró  seguir  implantant  totes  aquelles  mesures
necessàries  per  protegir  la  salut  i  la  seguretat  de  la  seva  ciutadania,  així  com garantir
simultàniament l’adequada prestació dels serveis sanitaris i socials essencials.

Sisè.-  La Cap del Servei de Mobilitat en informe de 01/04/2020 proposa:

1) Que  s’ apliqui una nova reducció de la freqüència horària del servei Mataró Bus, que
presta l’empresa Avanza Movilidad Urbana, SLU, d’ acord amb el següent:

Reducció de la freqüència horària del servei de Mataró Bus, a partir del dissabte 4 d’abril
i fins el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos :

- Durant  els  dies feiners:  adaptar  la  proposta actual  a l’oferta dels  feiners del  mes
d’agost, això suposa una reducció del servei d’un 33,47%.

- Durant els dissabtes: adaptar la proposta actual a l’oferta de diumenges i festius, això
suposa una reducció del 40,39% respecte a l’oferta d’un dissabte habitual.
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- I diumenges i festius: mantenir l’oferta actual.

Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un
32,19%.

2) Que s’apliqui,  als  efectes  de facilitar  la  mobilitat  del  personal  ocupat  en els  serveis
essencials  i  l’accés  dels  ciutadans  als  serveis  bàsics,  una  suspensió  temporal  del
pagament de les tarifes vigents dels títols de transport propis i/o socials del servei de
Mataró Bus, a patir del dia 2 d’abril i fins el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Els anteriors terminis de freqüència horària i de suspensió temporal del pagament de les
tarifes vigents dels títols de transport propis i/o socials del servei de Mataró Bus s’entendran
ampliats, mentre duri la situació de crisi sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19),
fins que es dicti una nova resolució.

Setè.-  .  Per  Decret  d’  Alcaldia  2238/2020,  de  26  de  març,  relatiu  als  contractes  de
concessions  d’  obres  i  serveis  de  l’Ajuntament  de  Mataró,  s’  estableix  que  quan  sigui
impossible  l’  execució  del  contracte  concessional  de  forma  total  o  parcial  degut  a  les
mesures adoptades per la situació actual d’ estat d’ alarma, s’ analitzarà si el concessionari
té dret al restabliment econòmic del contracte. Tenint en compte que es compensarà als
concessionaris per la pèrdua d’ ingressos i l’ increment dels costos suportats, entre els que
es  consideraran  les  possibles  despeses  addicionals  salarials  que  haguessin  abonat,
respecte als previstos en l’ execució ordinària.   

Fonaments de dret

L’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció de
serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret - llei 10/2020.

L’article 1 de l’ esmentada ordre regula la reducció de l’oferta de serveis i freqüències del
transport de viatgers de caràcter urbà i periurbà a nivells similars de prestació als dels caps
de setmana, tenint en compte la necessitat d'accés al lloc de treball del personal emprat en
els serveis essencials i l’accés dels ciutadans als serveis bàsics. Aquesta reducció s'aplicarà
pel període d'aplicació del Reial decret- llei 10/2020.

La clàusula 14 del Plec condicions administratives i tecnicoeconòmiques per a l’adjudicació
en règim de gestió interessada del servei urbà de transport col•lectiu de superfície “Mataró
bus”  que  preveu  que  l’Ajuntament  podrà  modificar,  per  raons  d’interès  públic  les
característiques del servei. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte,
l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al contractista.

Per tot això i en virtud de les facultats que m’ atorga la legislació vigent  RESOLC:
  

 
Primer: - Que s’apliqui una nova reducció de la freqüència horària del servei de Mataró Bus,
a partir del dissabte 4 d’abril i fins el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos, d’acord amb el
següent:
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- Durant els dies feiners: adaptar la proposta actual a l’oferta dels feiners del mes 
d’agost, això suposa una reducció del servei d’un 33,47%.

- Durant els dissabtes: adaptar la proposta actual a l’oferta de diumenges i festius, això
suposa una reducció del 40,39% respecte a l’oferta d’un dissabte habitual.

- I diumenges i festius: mantenir l’oferta actual.

Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un 32,19%.

Segon.-  Que s’apliqui, als efectes de facilitar la mobilitat del personal ocupat en els serveis
essencials i l’accés dels ciutadans als serveis bàsics, una suspensió temporal del pagament
de les tarifes vigents dels títols de transport propis i/o socials del servei de Mataró Bus, a
patir del dia 2 d’abril i fins el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos.

Els anteriors terminis de freqüència horària i de suspensió temporal del pagament de les
tarifes vigents dels títols de transport propis i/o socials del servei de Mataró Bus s’entendran
ampliats, mentre duri la situació de crisi sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19),
fins que es dicti una nova resolució.

Tercer.-  Rescabalar dels danys i perjudicis a l’empresa prestadora del servei, en els termes
establerts   en  el Decret  d’  Alcaldia  2238/2020,  de  26 de març,  relatiu  als  contractes  de
concessions d’ obres i serveis de l’Ajuntament de Mataró,   i a l’ art. 34 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.

Quart.-: Pel que fa al menyscapte d’ingressos per la gratuïtat de les tarifes i per la reducció
del servei s`haurà de:

- Traslladar-ho a l’Autoritat del Transport Metropolità (en endavant ATM), segons acord
del Consell d’Administració de l'ATM de l’àrea de Barcelona de 23 de març de 2020,
per a la compensació econòmica corresponent pel desequilibri econòmic d’aquesta
gratuïtat.

- Rescabalar  l’empresa  prestadora  del  servei,  en  els  termes  establerts  del  Plec
condicions  administratives  i  tècniques  per  a  l’adjudicació  en  règim  de  gestió
interessada del servei urbà de transport col•lectiu de superfície “Mataró bus”.

Cinquè.-   L’empresa prestadora del servei de Mataró Bus haurà de continuar aplicant les
següents mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

- Les persones usuàries hauran d’accedir als vehicles per la porta del darrera

- S’hauran de mantenir les distàncies de seguretat (>1 metre)
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- I no es vendran bitllets senzills per evitar el contacte entre els conductors i les 
persones usuàries.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, creu que s’ha repassat el contingut dels 27

decrets.

Només cal afegir que els terminis administratius estan suspesos i, per tant, la caducitat del

contracte de Fomento ha quedat prorrogada un mes més mentre duri l’estat d’alarma. 

Dono les gràcies a la feina feta pels regidors per tirar endavant aquests decrets, però ho han

fet de la mà del conjunt del consistori. Per tant, és una feina de tots els grups municipals la

que avui hem presentat.

Abans d’acabar, m’ha fet notar la Secretària que faltaven algunes persones per votar, perquè

una de les regidores havia tingut problemes tècnics. Per tant, hem de repetir la segona de

les votacions del punt número 2. Primer hem votat per incloure el decret en qüestió en l’ordre

del  dia,  i  ara caldria  ratificar-lo.  Us demano que voteu:  són 23 vots a favor,  falten dues

persones, però queda aprovada majoritàriament, unànimement.

Gràcies a tots i totes. 

És la primera vegada que el ple de Mataró se celebra telemàticament, però segur que en

properes ocasions podrem millorar-ne els detalls. Ens tornarem a trobar per celebrar el ple

ordinari del mes d’abril, durant la setmana del 20 d’abril. Ja en confirmarem la data exacta.

Disculpeu-nos, de nou, pels problemes tècnics. 

Queda un dia menys, resistirem, vencerem. 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 18,26 hores, el Sr. President aixeca la

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

L’ALCALDE LA SECRETÀRIA Acctal.,
David Bote Paz Anna Ramirez Lara 

82



83


	2.- Decret d’Alcaldia núm. 2081, de 13 de març de 2020, mitjançant el qual es va activar la fase d’emergència 1 del DUPROCIM-Pla Bàsic d’Emergències Municipal per tal de garantir la continuïtat dels serveis essencials de la ciutat durant la situació de crisi sanitària provocada pel COVID-19 ; es va facultar per a l’establiment de les mesures organitzatives de contingència necessàries per garantir la continuïtat dels serveis públics essencials, i protegir la salut dels ciutadans i dels propis treballadors, i es va establir un règim especial de permisos per a aquells treballadors no pertanyents als serveis essencials, amb l’objectiu de minimitzar la seva exposició al risc de contagi i atenció als familiars, condicionat a l’evolució de la situació.
	“El Govern ha decretat l’estat d’Alarma, a través del Real Decret 463/2020, de 14 de març ,amb mesures d’ordre públic, després que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.
	“El Govern va decretar l’estat d’alarma, a través del Real Decret 463/2020, de 14 de març, amb mesures d’ordre públic, després que l’Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació d’emergència de salut pública ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional.

	b) Mesures preventives en relació al vehicle
	c) Mesures de protecció personal
	- Pel que fa a les concessions i a les empreses municipals i Fundacions amb participació municipal:
	- Pel que fa a les obres públiques i privades
	QUART. El Real Decreto-ley 8/2020 també estableix que quan el contracte de quedi en suspens l’ajuntament i tot el sector públic municipal haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts durant el període de la suspensió, un cop acreditats i que aquest podran ser:
	Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent Resolc :
	El contractista es compromet a :
	Com a conseqüència de l’anterior, l’Ajuntament de Mataró i la resta del sector públic municipal assumiran durant el període de la suspensió total del contracte el reconeixement del dret a les indemnitzacions i al rescabalament de danys i perjudicis, sempre que quedi acreditades les següents contraprestacions:
	2.- Decret núm. 2097, de data 17 de març de 2020, en el que es proposaven un seguit de recomanacions per a la prestació del servei d’autotaxi de Mataró, durant el període de vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020. Pel que fa al repartiment dels dies de la setmana del servei es recomanava operar conforme al següent:
	3.- Reial Decret 465/2020 publicat, en data 18 de març de 2020, en el Butlletí Oficial de l’Estat pel qual es modifica el RD 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 .

	Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent Resolc :
	L'ampliació del seu durada inicial fins a un màxim d'un 15 per 100
	2.- Decret núm. 2097, de data 17 de març de 2020 i decret núm. 2189, de data 23 de març de 2020, del Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat en el que es proposaven un seguit de recomanacions per a la prestació del servei d’autotaxi de Mataró, durant el període de vigència de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, en relació al repartiment dels dies de la setmana per operar, mesures preventives en relació al vehicle i mesures de protecció personal.
	


