ACTA NÚM. 09/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE
TINGUÉ LLOC EL DIA 14 DE MAIG 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 catorze de maig de dos mil vint, essent
les 19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE
PAZ, Alcalde-President,
Hi concorren els Senyors:
DAVID BOTE PAZ
LAURA SEIJO ELVIRA
NÚRIA MORENO ROMERO
JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS
ELIZABET RUIZ MORENO
ANNA VILLARREAL PASCUAL
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN
MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO
DANIEL HURTADO DÍAZ
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO
JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA

ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
TINENT D’ALCALDE
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR DELEGAT
REGIDORA DELEGADA
REGIDOR/DELEGAT

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT
ANNA SALICRÚ I MALTAS
CARLES PORTA TORRES
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ
IGNASI BERNABEU I VILLA
TERESA NAVARRO I ANDREU
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI

REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDORA
REGIDOR
REGIDOR
REGIDORA
REGIDORA

SERGIO MORALES DÍAZ
SARAI MARTÍNEZ VEGA

TINENT D’ALCALDE
REGIDORA DELEGADA

ALFONS CANELA SERRANO

REGIDOR

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE

REGIDORA
REGIDOR

(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(PSC-CP)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ERC-MES-AM)
(ECPM-ECG)
(ECPM-ECG)
(JUNTS)
(C’s)
(C’s)

Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, 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 2852 DE 11 DE MAIG
Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de 14 de maig de 2020
Òrgan: Alcaldia
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el
proper dijous 14 de maig de 2020, a les 19,00 hores, la qual tindrà lloc de forma
telemàtica degut a l’estat d’alarma decretat pel RD 463/2020, de 14 de març, per a la gestió
de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, prorrogat pel Reial Decret 514/2020, de 8 de
maig. Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent
ORDRE DEL DIA
Vistes les restriccions a la mobilitat i les limitacions de les activitats no essencials
establertes al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, Reial Decret prorrogat
pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix
que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de
força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació
que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
Vist el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva
Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran,
apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament
els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent,
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i

2

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

Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 8-4-2020, i
ordinària de 24-4-2020.
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DESPATX OFICIAL
JUNTA DE PORTAVEUS

3

Moció conjunta de tots els grups municipals per reduir l’assignació als grups
municipals corresponent al mes de maig de 2020
DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19

4

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2621/2020 de 22 d’abril, de baixada de
banderes en mostra de dol per les víctimes del covid 19.

5

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2652/2020 de 24 d’abril, de suspensió
temporal d’exposició de productes alimentaris a la via pública, establiments
sedentaris..

6

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2726/2020 de 30 d’abril, de prestacions
econòmiques per persones incloses en expedients de regulació d’ocupació motivats
per la pandèmia covid 19.

7

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2737/2020 de 30 d’abril, de suspensió
termini finalització contracte recollida de residus.

8

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2744//2020 de 30 d’abril, de continuïtat i
desescalat de mesures de resposta a la crisi sanitària i socioeconòmica provocada
per la pandèmia del covid 19.

9

Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2815//2020 de 7 de maig, de tornada
progressiva a la normalitat i mesures organitzatives per la prestació dels serveis
municipals durant el perllongament de la situació ocasionada pel covid 19.

10 Donar compte del Decret del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
núm.2816/2020 de 7 de maig, de tramitació d’emergència de la contractació, prevista
en l’art. 120.1 de la LCSP, del disseny del Pla de Reactivació Econòmica de Mataró
Post Covid 19.
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11 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2826//2020 de 8 de maig, aplicar una
nova distribució horària del servei Mataró Bus, a partir de dilluns 11 de maig de
2020.
DICTAMENS
CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
12 Donar compte del seguiment del 1er trimestre del Pla d´Ajust .
13 Informació trimestral de la morositat corresponent al primer trimestre del exercici
2020.
14 Donar compte del decret número 2314, de data 1 d´abril de 2020, relatiu a
l´aprovació de la relació de factures de l´exercici 2019, que varen entrar en el
registre general en l´exercici 2020.

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei d’Espais Públics
15 Aprovar inicialment el projecte constructiu d’implantació de la xarxa de clavegueram
a la urbanització de Santa Maria de Cirera “Les Sureres”

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
16 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía en relació a l'Avaluació de mesures sanitàries, socials, econòmiques, de
mobilitat i de gestió dels serveis oferts per l'ajuntament, preses durant el
confinament, així com la preparació de protocols d'actuació per a futures situacions
d'alarma
17 Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya-MES per exportar l’experiència de la Residència Sant Josep.

PRECS I PREGUNTES
18 Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre la situació de
les empreses i dels estudiants del Tecnocampus
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19 Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per a la preservació de
l’espai natural de dunes a la Platja del Varador.
20 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per
promoure el merescut homenatge a morts i persones col·laborants en la lluita contra
la pandèmia del covid 19.
21 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per
habilitar una zona de bany a la platja per a persones amb discapacitat
22 Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre el cost de la taxa de recollida de brossa a Mataró.
23 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per
garantir el finançament del lleure educatiu a l’estiu.
24 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES en
relació al pla d’usos de la platja i els negocis que s’hi desenvolupen.
25 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per
la contractació d’agents cívics.
26 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES per
l’empadronament de les persones sense domicili fix.
27 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES a la
recuperació del comerç a la nostra ciutat i la implementació de la moneda digital.

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió saludant des de casa tots els regidors i regidores i agraint
la feina de l’equip tècnic que fa possible aquest nou ple telemàtic, i també saluda totes les
persones que el segueixen des de casa en streaming.
Abans de començar, farem un minut de silenci amb un doble significat:
En primer lloc, per donar compliment a un acord de ple que estableix que, cada vegada que
hi ha una dona víctima de la violència masclista assassinada a Catalunya, farem un minut de
silenci per donar visibilitat a aquesta xacra.
En segon lloc, serveixi el nostre silenci per enviar tot el nostre escalf i condol a les famílies
de les persones que han perdut la vida a causa de la Covid-19.
Així doncs, comencem amb el minut de silenci.
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1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS:
EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 8-4-2020, I ORDINÀRIA DE 24-4-2020.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

2 - DESPATX OFICIAL


No hi han assumptes a tractar.

JUNTA DE PORTAVEUS

3-

MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER

REDUIR

L’ASSIGNACIÓ

ALS

GRUPS

MUNICIPALS

CORRESPONENT AL MES DE MAIG DE 2020.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat, presenta la Moció següent:
“Vista l’aprovació pel Ple en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019 de la moció
d’Alcaldia sobre el règim de retribucions i dedicació dels regidors i concretament el punt
dotzè pel qual es determina el dret dels grups municipals degudament constituïts a percebre
per despeses de funcionament per despeses de funcionament una assignació fixa de 36.000
euros/any, més una quantitat producte de multiplicar un mòdul de 2.600 euros/any pel
nombre dels seus components.
Atès que segons el mateix acord, aquests imports es modificaran automàticament cada any
d’acord amb la variació registrada en l’IPC i que actualment suposa un import anual de

36.720 euros/any (3.060 euros/mes) com a assignació fixa del grup, i 2.652
euros/any (221 euros/mes) per regidor/a.
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Donada la voluntat de tots els membres del consistori de contribuir amb les despeses
extraordinàries derivades de la lluita contra la pandèmia del coronavirus Covid-19.
D’acord amb l’art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant
Per això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Reduir en un 30% les assignacions dels grups municipals corresponents al mes de
maig, tant fixes com variables per nombre de regidors.
Segon.- Destinar aquest estalvi en les assignacions dels grups a despeses socials derivades
de la lluita contra la pandèmia del coronavirus covid-19.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

DONAR COMPTE DECRETS DE L'ALCALDE PER CRISI COVID -19

4 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2621/2020
DE 22 D’ABRIL, DE BAIXADA DE BANDERES EN MOSTRA DE DOL
PER LES VÍCTIMES DEL COVID 19.
El senyor David Bote Paz, alcalde president, dóna compte del següent decret:

“Relació de fets
L'11 de març l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va declarar la pandèmia provocada
pel virus responsable de la Covid-19, tot alertant de la ràpida propagació de la malaltia, la
dificultat per combatre-la i la gravetat de la simptomatologia.
Transcorreguts més de quaranta dies des d'aquest anunci, s'han complert els pitjors presagis
de l'OMS, superant la xifra de dos milions d'afectats a tot el món i, en concret a Catalunya,
sumen més de 40.000 les persones infectades pel coronavirus, amb una taxa de letalitat del
10 %.
L'Ajuntament de Mataró se suma a les mostres de suport i solidaritat envers les famílies
afectades.
En virtut de les facultats que m'atorga la legalitat vigent, RESOLC:
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Únic.- A partir del dia 22 d'abril d'enguany i fins a nova disposició, les banderes onejaran a
mig pal en els edificis de la Casa Consistorial i de la Policia Local, en mostra de dol i en
record de les víctimes d’aquesta pandèmia i en solidaritat amb les famílies afectades.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

5 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2652/2020
DE 24 D’ABRIL, DE SUSPENSIÓ TEMPORAL D’EXPOSICIÓ DE
PRODUCTES ALIMENTARIS A LA VIA PÚBLICA, ESTABLIMENTS
SEDENTARIS.
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, dóna
compte del següent decret:

“Relació de fets
En data 14 de març del 2020, es declara l’estat d’alarma per poder gestionar la crisi sanitària
causada pel coronavirus COVID-19. En el marc de la crisi sanitària provocada per la
COVID-19, l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària – (ACSA) informa el següent:


En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, la
recomanació per als establiments alimentaris oberts al públics és seguir les normes
generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció de la malaltia que vagin
facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.



En aquest sentit, les autoritats sanitàries han informat d’una sèrie de recomanacions
específiques per als operadors econòmics:
o Extremar les mesures d’higiene en la manipulació d’aliments i la neteja i
desinfecció de tot l’establiment.
o Posar a disposició de la clientela guants per agafar qualsevol aliment no
envasat (fruita, verdura, ...) i verificar que es respecta aquesta recomanació.
o Ordenar les cues a l’exterior de l’establiment per poder mantenir la distància
de seguretat entre les persones i no tenir aglomeració dins de l’establiment.
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La situació generada per l'evolució del COVID-19 comporta la necessitat d'adoptar mesures
extraordinàries de contenció per part de les autoritats sanitàries públiques, i dins les
potestats d’àmbit municipal que preveu l’art. 52 de la Llei 18/2009 de salut púbica, cal
gestionar el risc per a la salut dels productes alimentaris que es posen a l’abast de la
ciutadania, per tal que en el moment de la venda, l’aliment tingui el menor risc sanitari
possible.
Amb aquest objectiu, el Servei de Protecció Civil i Salut, per informe emès en data
17/04/2020 informa sobre la recomanació de no exposar producte alimentari a la via pública
ja que no es pot garantir que no hagi estat tocat sense guants i/o que pugui mantenir una
distància entre els vianants i el producte exposat, factors que ajuden a contenir la propagació
de la COVID-19.
Per altra banda aquest producte alimentari està exposat a la contaminació ambiental i a
possibles plagues.
Així mateix, la Guia de Mercats setmanals i COVID-19 de la Diputació de Barcelona
recomana col·locar tanques o senyalitzar el terra per garantir la separació entre el/la clientproducte alimentari.
FONAMENTS DE DRET
1. Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes
alimentaris.
2. Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
3. Recomanacions per als establiments del sector alimentari amb servei directe al
públic, ACSA, actualitzat el 18 de març del 2020
4. FAQS. Mercats setmanals i COVID-19, Diputació de Barcelona, març 2020
El Reglament (CE) 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, a
l’Annex II, Capítol IX que fa referència a les Disposicions aplicables als productes
alimentaris:
(...)
5. En todas las etapas de producción, transformación y distribución, los productos
alimenticios
deberán estar protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos
no aptos
para el consumo humano o nocivos para la salud, o contaminarlos de manera que
pueda
considerarse razonablemente desaconsejable su consumo en ese estado.
6. Deberán aplicarse procedimientos adecuados de lucha contra las plagas. (...)
L’art. 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a
la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, preveu mesures de contenció en l’àmbit
de l’activitat comercial, i suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a
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excepció, entre d’altres, dels establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes,
productes i bens de primera necessitat.
L’art. 6 del Reial decret 463/2020, relatiu a la gestió ordinària dels serveis, estableix que
cada administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la gestió
ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma.
El Reial Decret 465/2020 pel qual es modifica el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,
ha afegit excepcions a la suspensió dels termes i interrupció dels terminis, entre els quals
consta, que les entitats del sector públic podran: acordar motivadament la continuació
d'aquells procediments administratius que vinguin referits a situacions estretament
vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguin indispensables per a la
protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels Serveis.
Les mesures que es pretenen acordar mitjançant la present resolució resulten
indispensables per a la protecció de la salut pública. Per protecció de la salut s’entén el
conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la innocuïtat i la salubritat dels
productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i
biològics presents al medi.
Així mateix, en el marc de les mesures de contenció de la transmissió de la COVID-19, la
recomanació per als establiments del sector alimentari oberts al públic és seguir les normes
generals de seguretat alimentària i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats
competents per contenir la propagació del virus.
En aquest sentit, el capítol IX de l’Annex II del Reglament 852/2004, de 29 d’abril, relatiu a la
higiene dels productes alimentaris, preveu el següent:
(...)
7. En todas las etapas de producción, transformación y distribución, los productos
alimenticios
deberán estar protegidos contra cualquier foco de contaminación que pueda hacerlos
no aptos
para el consumo humano o nocivos para la salud, o contaminarlos de manera que
pueda
considerarse razonablemente desaconsejable su consumo en ese estado.
8. Deberán aplicarse procedimientos adecuados de lucha contra las plagas. (...)
Atès que els Ajuntaments són competents per a la gestió del risc per a la salut derivat dels
productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, d’acord amb l’article 52.f) de la
Llei 18/2009, de 22 d’octubre de salut pública.
Atès que, si es comprova que hi ha risc per a la salut individual o col•lectiva o s’observa
l’incompliment dels requisits i les condicions que estableix l’ordenament vigent en matèria de
salut pública o n’hi ha indicis raonables, les autoritats sanitàries i, si s’escau, llurs agents,
podran adoptar mesures cautelars, de conformitat amb l’article 63 de la Llei 18/2009 de 22
d’octubre de Salut Pública.
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En virtut de les potestats que m’atribueix la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim
local, RESOLC:
Primer.- Suspendre temporalment mentre duri la situació de crisi sanitària provocada pel
Coronavirus (COVID-19), que els establiments sedentaris exposin a la via pública productes
alimentaris, amb l’objectiu de garantir al màxim el control de les mesures d’higiene i salubritat
en la seva exposició i manipulació.
Segon.- Donar publicitat a la present resolució als efectes escaients.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

6 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2726/2020
DE 30 D’ABRIL, DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES PER PERSONES
INCLOSES

EN

EXPEDIENTS

DE

REGULACIÓ

D’OCUPACIÓ

MOTIVATS PER LA PANDÈMIA COVID 19.
El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, dóna compte
del següent decret:

“RELACIÓ DE FETS
La crisis sanitària global actual, sense precedents, ha tingut, té i tindrà conseqüències
d’abast molt general i de naturalesa molt diversa. Per suposat també de forma intensa les de
caire social i econòmic, amb unes repercussions hores d’ara impredictibles sobre el món del
treball i per tant sobre el sistema sociolaboral.
Ja a data a data d’avui un elevat percentatge d’empreses han hagut d’acollir-se a mesures
d’ajust d’expedients de regulació temporal d’ocupació –ERTO’s- com a mesura transitòria
fins la normalització de la situació per a evitar la finalització total de l’activitat i per tant dels
contractes de les persones que hi treballen, i malauradament d’altres a regulacions
definitives a través d’expedients de regulació d’ocupació, no temporals, -ERO’s- amb la
corresponent afectació al personal contractat fins el moment a aquestes organitzacions.

11

I aquest efecte, ja de per sí molt negatiu, es veu altament agreujat per la capacitat actual de
gestió que tenen les administracions competents per a la valoració i reconeixement dels
ERT0’S I ERO’S. L’allau de sol·licituds i expedients, abans quantificats en aquest informe a
nivell català i de comarca, provoquen una saturació dels sistemes disponibles per
l’Administració General de l’Estat a través del Servicio de Empleo Público de España
(SEPE) dificultant la seva tramitació electrònica amb agilitat malgrat els importants esforços
humans i tècnics que hi tenen destinats.
El Director d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró i la Cap de l’Àrea
de Desenvolupament Urbà i Econòmic han emès informe en data 29 d’abril de 2020 en que
plantegen la necessitat d’aprovar per part de l’Ajuntament de Mataró, que de cara a garantir
que persones afectades per expedients de regulació d’ocupació, en qualsevol de les seves
modalitats, i que pateixen o patiran la saturació del servei públic d’ocupació (SEPE) i el
retard en la recepció dels corresponents subsidis, es dotin de la liquiditat suficient per fer
front en la mesura del possible a despeses bàsiques (alimentació, neteja, vestuari) de forma
transitòria fins a la seva reincorporació activa al mercat laboral, prevenint així la caiguda en
processos físics/o psíquics que poden portar a iniciar el procés d’acumular riscos socials.
La mesura es concreta en l’establiment amb caràcter d’urgència d’una prestació econòmica
de QUATRE-CENTS EUROS (400,00 €), a materialitzar en un pagament únic que es faria
efectiu mitjançant transferència, tindrà caràcter voluntari i eventual, serà lliurement revocable
i reductible en els supòsits previstos per la normativa de subvencions. Aquesta ajuda no
genera cap tipus de dret posterior i no es poden al·legar com a precedent. La raó de ser i
efectivitat d’aquesta mesura es basa en la capacitat de que tant l’aprovació d’aquestes
mesures com en la transferència de les prestacions a les persones beneficiàries es realitzi
amb una gran celeritat administrativa.
L’ajut regulat en aquestes bases, destinat a persones físiques incloses en qualsevol de les
modalitats d’expedients de regulació d’ocupació, té el caràcter de prestació econòmica
assistencial que s’emmarca en el Reglament de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social
aprovat pel Ple Municipal de 13 de desembre de 2012.
Aquest ajut tindrà naturalesa de préstec, que haurà de ser retornat en la forma i els terminis
indicats en les mateixes bases.
Vista la situació d’emergència social i econòmica provocada per la pandèmia, resulta del tot
necessari agilitzar el procediment d’aprovació de les bases, l’atorgament dels ajuts i el
pagament dels mateixos a les persones incloses en expedients de regulació d’ocupació i
d’ocupació temporal, empadronades a la ciutat i que ho sol·licitin segons les condicions i
terminis que s’estableixin en el procediment que s’aprovi.

FONAMENTS DE DRET
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i en especial l’article 26
al disposar que els municipis de més de 20.000 habitants hauran de prestar en tot cas
l’atenció immediata a les persones en situació de risc o exclusió social;
- El Reglament de prestacions econòmiques d’urgència social, aprovat pel Ple Municipal del
dia 13 de desembre de 2012 que en el seu art. 2.6 preveu ajuts per a l’atenció de situacions
urgents de greu necessitat que no puguin ser ateses en les modalitats habituals, i l’article 3
del mateix reglament que permet prestacions dineràries puntuals tant a fons perdut com en
sistema de préstec.
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- L’art. 30 de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de Prestacions socials de caràcter econòmic,
que atribueix als ens locals la responsabilitat de la gestió i finançament de les prestacions
d’urgència social.
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions, i el seu reglament aprovat
per RD 887/2006, de 21 juliol, amb el benentès que no s’aplica a les prestacions
econòmiques d’urgència social el requisit establert a l’art. 13.2 que exigeix per a obtenir la
condició de beneficiari d’una subvenció, que s’estigui al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries o davant de la Seguretat Social imposades per la disposicions vigents.
L’article 13.2 de la Llei general de subvencions disposa que no podran obtenir la condició de
beneficiàries les persones en què concorri alguna de les circumstàncies indicades a dit
precepte, una de les quals és no trobar -se al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries o envers la Seguretat Social (lletra e).
L’exposició de motius de la Llei General de Subvencions disposa que “Queden fora de
l’esmenat àmbit objectiu d’aplicació les prestacions del sistema de la Seguretat Social i
prestacions anàlogues, les quals tenen un fonament constitucional propi i una legislació
específica, no homologable amb la normativa reguladora de les subvencions” En aquest
aspecte, en les presents bases s’excepciona a les persones sol·licitants de la circumstància
d’estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant de la Seguretat
Social al tractar-se d’una prestació econòmica assistencial emmarcada dins del Reglament
de Prestacions Econòmiques d’Urgència Social (RPEUS) aprovat pel Ple Municipal de 13 de
desembre de 2012 i concretament, a l’article 2.6 del RPEUS, on es defineix la possibilitat
d’atorgar ajuts per a l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitat que no puguin ser
ateses per altres modalitats de prestació habituals, per la qual cosa no té una funció de
foment o promoció, sinó que es configura com un servei públic prestacional al qual tenen
dret els receptors amb caràcter universal.
El RPEUS i les presents bases es desenvolupen a l’empara de la Llei 12/2007 de serveis
socials (article 22) i de la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic (articles
24 a 30), concretament amb la finalitat d’atendre necessitats puntuals, urgents i bàsiques,
les quals són excloses de l’aplicació de la normativa de subvencions per la pròpia Llei
13/2006, normativa que estableix els requisits per a ser beneficiaris d’aquest tipus d’ajuts
socials i entre aquests requisits no es contempla cap menció a l’existència de deutes
tributaris.
- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya.
- La Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, i en especial l’article 33 que preveu la tramitació d’urgència
quan raons d’interès públic ho aconsellin.
- L’article 10 de la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Public, en
relació a l’avocació per òrgan superior i la delegació de la competència.
-

La Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

- L’article 27.9 c) de les Bases d’execució del pressupost pel qual “es consideren ajuts
individuals o d’urgència social aquells que es concedeixen per tal de pal·liar situacions
objectives de necessitat a persones en situació de risc social o econòmic. Serà document
suficient per a la justificació de la subvenció, l’informe dels professionals dels serveis
bàsics d’atenció social que acrediti la correcta justificació de la despesa. En aquests
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casos no serà necessari adjuntar les acreditacions de no deutes indicades en l’apartat I
d’aquest article. Així mateix no serà d’aplicació l’apartat 10 d’aquest mateix article,
referent a la compensació de deutes.”
-

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE de 15 de març de 2020), modificat pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), que ha declarat a
tot el territori nacional l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària
ocasionada per la COVID-19, i les seves pròrrogues.

- Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març (BOE de 18 de març de 2020), d’adopció de
mesures urgents extraordinàries de diversa naturalesa per fer front a l’impacte econòmic i
social de la COVID-19.
Vist l’informe favorable dels Serveis jurídics amb el vistiplau de Secretaria General i l’informe
favorable d’Intervenció de Fons.
En virtut de les competències que tinc conferides per la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Avocar, només per aquest assumpte, la competència delegada, mitjançant decret
d’alcaldia de 18 de juny de 2019, en tractar-se d’un tema de tramitació urgent atenent a la
declaració a tot el territori nacional de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada per la COVID-19 i delegar, exclusivament per aquest assumpte i per el
mateix motiu, l’ordenació, instrucció i resolució de les sol·licituds, al Regidor d’Ocupació i
Empresa.
Segon.- Aprovar les bases reguladores per l’atorgament de prestacions econòmiques
assistencials, per a les persones incloses en expedients de regulació d’ocupació o
expedients de regulació temporal d’ocupació que a data de la presentació de la sol•licitud no
hagin vist ingressada la prestació d’atur o subsidi tramitat al SEPE, amb la finalitat de
garantir que les persones afectades per expedients de regulació d’ocupació, que pateixen o
patiran la saturació del servei públic d’ocupació (SEPE) i el retard en la recepció dels
corresponents subsidis, es dotin de la liquiditat suficient per fer front en la mesura del
possible a despeses bàsiques (alimentació, neteja, vestuari) de forma transitòria fins a la
seva reincorporació activa al mercat laboral i evitar, en la mesura que sigui possible, que
aquest col•lectiu, que inicialment disposa d’uns recursos mínims a través de les prestacions
o subsidis estatals, augmentin les demandes de recursos i atenció dels serveis socials.
Tercer.- Obrir convocatòria per l’atorgament de les prestacions econòmiques assitencials
d’acord amb l’establert a les bases.
Quart.- Autoritzar una despesa inicial de TRES-CENTS MIL EUROS (300.000 €), amb
càrrec a la partida número 820000/231470/48000, subjecte a l’aprovació de la modificació
pressupostària, per atendre el pagament de les prestacions d’acord amb els antecedents i
amb posterioritat fer les comunicacions oportunes a la BDNS, segons el procediment
establert (Doc. Comptable A número 12020000039081)
Cinquè.- Publicar les bases al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la Seu
Electrònica municipal (taulell d’anuncis), a reserva de que posteriorment es publiquin a la
BDNS.”
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, fa palesa
la rapidesa amb la qual la crisi ens està afectant, perquè en el moment d’aprovar aquesta
ajuda que avançava uns diners a les persones que no havien rebut encara la prestació per
part de l’Estat, hem passat de tenir 700 i escaig a 10.000 persones afectades. Això ens
obliga, d’ara endavant, a prendre mesures molt ràpides i de més calat des de l’Ajuntament.
La crisi no té espera i avança més ràpidament que les decisions que prenem.

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

7 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2737/2020
DE

30

D’ABRIL,

DE

SUSPENSIÓ

TERMINI

FINALITZACIÓ

CONTRACTE RECOLLIDA DE RESIDUS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“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
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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 Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’ estat d’alarma,
regula en la seva disposició addicional tercera la suspensió de terminis administratius
per tot el sector públic definit 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”.
CINQUÈ. Per Decret d’ Alcaldia núm. 2310/2020, de 31 de març, s’ aprova 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 2020, ha quedat suspès
fins el dia 30 d’abril.
SISÈ. Atès que l’ estat d’ alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, ha estat
prorrogat, els terminis administratius continuen suspesos
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 2020, ha quedat suspès fins que s’ aixequi l’ estat d’ alarma. El còmput del termini
es rependrà en el moment que finalitzi l’ estat d’ alarma.
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.
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8 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2744//2020
DE 30 D’ABRIL, DE CONTINUÏTAT I DESESCALAT DE MESURES DE
RESPOSTA

A

LA

CRISI

SANITÀRIA

I

SOCIOECONÒMICA

PROVOCADA PER LA PANDÈMIA DEL COVID 19.
La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, dóna
compte del següent decret:
“Relació de fets
1.- El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, contempla una sèrie
de mesures dirigides a protegir el benestar, la salut i la seguretat dels ciutadans i la
contenció de la progressió de la malaltia.
2.- El Govern de l’Estat ha començat a planificar el desconfinament de la població i la
represa de l’activitat sòcio-econòmica, en un pla gradual de quatre fases que s’aniran
ajustant en funció de l’evolució de les dades epidemiològiques i sanitàries de cada
territori. En l’actual situació és necessari seguir mantenint el control sobre la circulació de
les persones i els vehicles, i sobre el funcionament de les activitats públiques, en els
termes que en cada moment es vagin determinant.
Així mateix, resulta essencial mantenir la continuïtat dels serveis i prestacions de suport a
determinats col·lectius especialment vulnerables, així com començar a preveure les
necessitats específiques que puguin tenir en els propers escenaris de desconfinament i
situació econòmica.
Igualment, és imprescindible desenvolupar un programa de suport i promoció general de
l’activitat econòmica, que contribueixi a la seva ràpida recuperació, amb una especial
atenció a aquells sectors més directament afectats per la suspensió d’activitat durant
l’estat d’alarma (comerç minorista, restauració, hostaleria, marxants no sedentaris, oci,
etc).
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3.- Informe del Director de Seguretat Pública, de 30 d’abril de 2020, en el que estableix
que durant els propers mesos, l’activitat dels serveis municipals s’haurà d’orientar
prioritàriament a quatres objectius bàsics, que s’hauran d’assolir de manera progressiva:
a) restablir el normal funcionament de la ciutat i de l’activitat econòmica.
b) restablir el normal funcionament dels serveis municipals.
c) mantenir les mesures de restricció, distanciament social i higiene necessàries per
prevenir el contagi o rebrot de la pandèmia entre ciutadans, treballadors i
treballadores, i altres professionals.
d) implementar gradualment les mesures de desconfinament i reactivació econòmica
que les autoritats sanitàries vagin dictant.
A més a més proposa un seguit de mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la
crisi sanitària i socioeconòmica provocada per la pandèmia del COVID-19

Per tot això, i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Aprovar les següents mesures de continuïtat i desescalat en la resposta a la crisi
sanitària i socioeconòmica provocada per la pandèmia del COVID-19:
1.- Obrir a la circulació de persones els següents espais públics:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Parc de Cerdanyola
Parc de Les Roques Albes/Parc de Can Boada
Parc Central (Antic/Nou)
Parc de Rafael Alberti
Parc del Camí de la Serra/Parc de les Illes
Parc del Nord
Parc de Créteil
Parc de Rocafonda
Parc del Mar
Passeig Marítim
Zona agrícola
Zona forestal
Horts municipals

Aquests espais s’obren amb les següents condicions:
-

-

Es permet la circulació de persones a peu o amb cadira de rodes; no de vehicles a
motor ni vehicles elèctrics de mobilitat personal (excepte persones que hagin
d’accedir a les explotacions agrícoles o als horts municipals).
No es pot fer ús de les pistes esportives.
S’ha de mantenir una distancia social establerta.
No es permet tocar el mobiliari urbà.
No es permet asseure als bancs.
No es permet jugar als jocs infantils.
No es pot fer ús dels aparells d’activitat física.
No es pot fer ús dels correcans.
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-

Complir la resta de mesures o restriccions de circulació, seguretat i salut que puguin
dictar els governs de l’Estat i/o de la Generalitat de Catalunya.

2.- Mantenir tancats a l’accés públic general els següents espais públics:
a)
b)
c)
d)
e)

Parcs i places no incloses en el punt anterior.
Espais recreatius infantils.
Pistes i equipaments esportius.
Equipaments culturals i cívics.
Platges.

Els accessos soterranis al Passeig Marítim, quan no tinguin suficient amplada per
garantir el distanciament social, es limitaran a una sola direcció d’ús (entrada o sortida).
Tancar el trànsit de vehicles al passeig Marítim entre la riera de Sant Simó i l’accés al
Port.
3.- Limitar les passejades dels gossos d’acord amb les instruccions de la Direcció
General de Drets dels Animals, en els següents termes:
a) Les passejades seran curtes, només per cobrir les necessitats fisiològiques de
l’animal.
b) Sense contacte amb d’altres animals ni persones.
c) Prioritzant els horaris de menor afluència de persones.
d) Complint la resta de normes de neteja i civisme establertes per les Ordenances
municipals.
4.- Adoptar mesures d’adequació i pacificació de l’espai públic i la mobilitat orientades a
facilitar la circulació i el distanciament social dels vianants.
5.- Reprendre l’execució de les obres públiques municipals d’especial interès per a la
ciutat.
6.- Suspendre l’autorització dels actes públics, esportius, culturals, associatius, etc., que
no es puguin desenvolupar conforme a les mesures de seguretat i salut que puguin
dictar els governs de l’Estat i/o de la Generalitat de Catalunya.
7.- Donar suport tècnic, material de protecció i d’altres suports en la neteja i desinfecció
de les residències, llars i d’altres centres sociosanitaris de la ciutat.
8.- Donar suport tècnic i material a la connectivitat telemàtica dels estudiants que no
disposen de mitjans suficients per seguir a distància els seus estudis.
9.- Planificar les mesures necessàries per al progressiu desescalament de les mesures
d’emergència, la represa del normal funcionament dels serveis municipals i la
reactivació econòmica de la ciutat; així com a la repriorització i reorganització dels
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recursos econòmics i humans necessària per fer front a les conseqüències de la crisi
sanitària i socioeconòmica.
Segon.- Deixar sense efectes les mesures d’emergència municipal dictades mitjançant
decrets i/ o Bans que entrin en contradicció amb les mesures establertes en aquesta
resolució.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

9 - DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 2815//2020
DE 7 DE MAIG, DE TORNADA PROGRESSIVA A LA NORMALITAT I
MESURES ORGANITZATIVES PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
MUNICIPALS DURANT EL PERLLONGAMENT DE LA SITUACIÓ
OCASIONADA PEL COVID 19.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat, dóna compte del següent decret:
“FETS
Davant la declaració de pandèmia que afecta al nostre territori pel virus SARS-CoV-2,
l’Ajuntament de Mataró va activar, en data 12 de març de 2020, el Pla Bàsic d’Emergència
Municipal en fase d’alerta per valorar les decisions preventives a prendre en relació al
coronavirus. Des de fa setmanes, l’Ajuntament està en contacte amb les responsables
sanitàries i s’ha constituït un Comitè de seguiment per valorar la situació, que ja s’ha reunit
en diverses ocasions.
En aquest context, per Decret d’Alcaldia 2056/2020, de data 12 de març de 2020, es van
aprovar unes mesures de prevenció en l’àmbit laboral de l’organització municipal per tal de
minimitzar els riscos de propagació i contagi, així com garantir que els serveis municipals
essencials es poguessin dur a terme amb la màxima normalitat possible. La vigència inicial
d’aquestes mesures es va fixar fins al 30 d’abril de 2020, revisable en funció de l’evolució de
la situació.
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L’extraordinària propagació del coronavirus SARS-CoV-2 (causant de la malaltia COVID-19)
ha comportat, no només la declaració per part de l’Organització Mundial de la Salut d’una
situació de pandèmia i la reacció per part de diferents estats del nostre entorn, sinó també la
declaració de l’estat d’alarma per part del Govern de l’Estat, mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, parcialment modificat pel Reial Decret 465/2020,
de 17 de març. La vigència de l'estat d'alarma ha estat prorrogada fins el 24 de maig de
2020 (Reial decret 476/2020, de 27 de març, Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, i per acord
del Congrés dels Diputats, reunit en sessió de 6 de maig 2020).
Durant la vigència de l’estat d’alarma, s’han aprovat diverses normes estatals dirigides a
ordenar l'aplicació de les mesures que s'han considerat necessàries per protegir les
persones del risc de contagi, per atendre les que són especialment vulnerables, per garantir
la prestació de serveis sanitaris i socials essencials, així com per vetllar per les empreses i
les persones treballadores que es vegin afectades en els aspectes econòmic i productiu.
Les mesures organitzatives que es porten a provació, han estat consensuades amb la part
social en reunions celebrades telemàticament i, de manera específica, el dia 6 de maig, a les
13 hores, amb la presència de les seccions sindicals representatives del personal de
l’Ajuntament de Mataró.
FONAMENTS DE DRET
Article 21.1.h), 21.1.m) i 25.2.j) de la Llei 7/1985, de bases de règim local.
Article 46.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
En virtut de les facultats que tinc conferides per la legislació vigent, RESOLC:
Primer.- Objecte
El present Decret té com a objectiu la definició d’un marc bàsic per garantir la homogeneïtat
de les mesures que es plantegen en relació a la reincorporació gradual i asimètrica del
personal municipal als centres de treball de manera presencial, tenint en compte les
especificitats de cada servei i la possibilitat d’adaptació d’aquestes mesures a l’evolució de
la situació i a les indicacions de les autoritats sanitàries.
Segon.- Deixar sense efecte el permís per “Deure inexcusable”
El dia 16 de maig de 2020 queda sense efecte el permís retribuït no recuperable per deure
inexcusable. Amb caràcter general, tot el personal es trobarà de nou en situació de treball
efectiu.
Tercer.- Priorització del treball a distància o teletreball
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Fins arribar a la fase de nova normalitat, es prioritzarà la prestació de servei en modalitat de
treball a distància o teletreball, tot respectant els principis d’igualtat i coresponsabilitat de
tracte.
Quart.- Realització de torns de treball
La modalitat de treball a distància podrà, puntualment o periòdicament, compatibilitzar-se
amb modalitats presencials de prestació de serveis per facilitar la incorporació gradual,
mitjançant torns, del personal municipal.
Per aquest motiu, la persona responsable del servei podrà determinar els torns de treball
presencial, quan sigui estrictament necessari, utilitzant rotacions setmanals, amb la finalitat
de minimitzar els riscos per a la salut del personal.
El treball presencial s’intentarà adequar al que preveu el Plan para la Transición a una
Nueva Normalidad i el seu annex II.
Cinquè.- Serveis de prestació eminentment presencial
Per tal de donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania després de dos mesos
d’estat d’alarma i de paralització de l’activitat econòmica, el Comitè de Direcció identificarà,
en cada moment, aquells serveis la prestació dels quals ha de ser realitzada de manera
preferentment presencial.
En aquests serveis, s’haurà de garantir el personal suficient en modalitat de treball
presencial per donar resposta a les necessitats requerides.
Sisè.- Mobilitat funcional
Amb l’objectiu de reforçar aquells serveis i iniciatives que tenen com a finalitat donar
resposta a les necessitats generades per aquesta crisi, es preveu impulsar la mobilitat
funcional.
La mobilitat funcional s’aplicarà amb criteris de màxima agilitat, flexibilitat i disponibilitat
horària, d’acord amb les necessitats dels serveis, degudament motivades, en el marc del
mateix grup professional (i dels grups retributius A1, A2, C1, C2, AP).
El Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans
col·laborarà amb el Servei destinatari del personal reassignat, a fi de proporcionar la
formació indispensable per portar a terme l’encàrrec amb criteris d’eficàcia i eficiència.
Els canvis impulsats, excepcionals i transitoris, podran tenir una vigència de 3 mesos,
prorrogables, com a màxim, durant 3 mesos més, i es mantindrà, en tot cas, la retribució de
partida.
Setè.- Conciliació
Els serveis hauran de tenir en compte les sol·licituds d’adaptació de jornada, horari i forma
de prestació del treball per necessitat de conciliació i preveure mesures de flexibilitat per al
personal que tingui persones al seu càrrec i es vegi afectat pel tancament dels centres
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educatius o centres d’atenció a persones dependents, mentre es mantingui aquest
tancament, tant per als casos de treball presencial com a distància.
Aquestes mesures de flexibilitat, no obstant, en el cas dels serveis eminentment presencials
estaran condicionades a la garantia de disposar dels recursos necessaris per a l’activitat que
han de desenvolupar.
Mentre duri el tancament de centres educatius i centres de persones dependents, el
personal amb impossibilitat total de treballar podrà sol·licitar les vacances i permisos fins
esgotar-los. Es podran reservar quatre dies de vacances per gaudir-los durant les vacances
escolars de Nadal.
Un cop esgotats tots els permisos es pot pactar una borsa d'hores a recuperar fins un màxim
de 120. Amb aquesta borsa d’hores es tindrà en compte la perspectiva de gènere en
l’abordatge de la situació i, en tot cas, es preveu que es podran recuperar fins al primer
semestre de 2021.
La compensació d’aquestes hores es podrà realitzar, tant en el servei on es trobi inicialment
adscrita cada persona, com en altres serveis on pugui anar a realitzar funcions idèntiques o
similars a les desenvolupades habitualment, i que, a criteri del govern municipal, requereixin
una reassignació d’efectius per reforçar temporalment i de forma prioritària els seus equips.
També es podrà sol·licitar una reducció de jornada amb reducció proporcional del salari. Per
fer-ho, caldrà acreditar de manera fefaent, mitjançant certificat de l’empresa (pública o
privada) on treballi (o declaració responsable, en el cas d’autònomes), que altre/es
membre/s adult/s de la unitat familiar de convivència es troba/en treballant de manera
presencial. Aquest certificat s’adreçarà a gestiohoraria@ajmataro.cat .
Vuitè.- Personal declarat com d’especial sensibilitat
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals informarà als i les caps de cada servei del
personal que hagi estat declarat com d'especial sensibilitat.
Aquest personal, tant de serveis declarats essencials com d’altres, serà dispensat de
treballar presencialment fins que les autoritats sanitàries aixequin les restriccions.
En aquests casos, perfectament identificats pel Servei de Prevenció Aliè – Vigilància de la
Salut SPA-VS, si la persona, per les característiques de la seva tasca habitual no pot
teletreballar, el/la cap de servei corresponent li encomanarà tasques alternatives que pugui
realitzar a distància, consistents en l’elaboració de documentació per a la transmissió de la
seva pràctica professional (manuals, instruccions tècniques, documentació gràfica i
fotogràfica, etc.).
Novè.- Permisos i vacances
El gaudiment de les vacances serà prioritari respecte la resta de permisos previstos al
conveni i acord de condicions i, per tant, s’han d’utilitzar amb caràcter preferent. També es
podrà fer ús de la resta de permisos previstos, la concessió dels quals quedarà supeditada a
les necessitats del servei i a l’evolució de la pandèmia i les seves repercussions sobre el
funcionament de les activitats socials i econòmiques.

23

A l’hora de sol·licitar i autoritzar permisos, s’aplicarà la prelació següent:
- Vacances
- Vacances per antiguitat
- Compensació de jornada
- Assumptes propis
- Assumptes propis per antiguitat
- Festiu elegible
- Ajuts a la formació
Les vacances anuals es gaudiran preferentment entre els mesos de juny i octubre, sempre
que estiguin autoritzades per/per la cap corresponent.
Desè.- Reunions de treball, activitat de formació, viatges i selecció
Les reunions de treball s’han de celebrar preferentment per mitjans telemàtics, mitjançant
videoconferència o trucada telefònica, realitzades a través de qualsevol dispositiu, com ara
ordinador, telèfon mòbil o tauleta tàctil. Les reunions presencials s’han de limitar a les
estrictament necessàries. Els Plans de restabliment de servei han de determinar la tipologia
de reunions que requereixen presència física. En tot cas, cal acomplir les mesures
preventives recollides en els plans i garantir una distància entre les persones assistents no
inferior a dos metres.
Es mantenen suspeses totes les activitats de formació interna de caràcter presencial
organitzades per la Direcció de Recursos Humans i Organització. No obstant això,
s’impulsarà l’organització d’accions formatives en modalitat a distància i l’autoaprenentatge.
Així mateix, no s’autoritzarà l’assistència a formació presencial no programada per
l’Ajuntament mentre no s’aixequin les corresponents restriccions.
Tampoc s’autoritzaran els viatges per motius laborals del personal municipal per raó del seu
càrrec o desenvolupament de les seves tasques fins que no s’aixequin les restriccions
actualment existents.
La celebració de les proves selectives amb concurrència de persones participants de tots els
processos de selecció i de provisió de llocs de treball es podrà dur a terme d’acord amb les
recomanacions sanitàries vigents en cada moment.
Onzè.- Mesures de seguretat i salut
Aprovar el Pla de tornada a la normalitat que s’annexa, que ha estat consensuat i aprovat
pel Comitè de Seguretat i Salut, amb la representació dels delegats i delegades de
prevenció, i que té per objecte servir de marc general per garantir l’homogeneïtat en els
diferents serveis, establint mesures de caràcter preventiu. Aquestes mesures han de
permetre el retorn dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mataró, garantint la
seva salut i seguretat davant el COVID-19 en el moment de la seva reincorporació als
centres de treball.
Dotzè.- Governança
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Les Àrees hauran d’elaborar plans de restabliment dels serveis. El Comitè de Direcció serà
l'espai en el que s’analitzaran i es concretaran les mesures i els recursos necessaris per a la
recuperació de la normalitat en l’àmbit dels serveis, activitats de l’Ajuntament, així com per
donar resposta a les noves necessitats de la ciutadania després de dos mesos d’estat
d’alarma i de paralització de l’activitat econòmica, podent recollir-se aquestes mesures, si
cal, en instruccions de la Gerència municipal.
Tretzè.- Donar compte
Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió que
celebri.”

ANNEX II - PLA DE TORNADA A LA NORMALITAT
ANTECEDENTS.
En data 13 de març de 2020, 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).
En data 14 de març de 2020, es va decretar l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, pel Real Decreto 463/2020.
El Ministerio de Sanidad va emetre, el 24 de març, el document tècnic "Procedimento de
actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al
Sars-CoV-2", actualitzat per darrera vegada el 8 d'abril.
El Servei Propi de Prevenció de Riscos Laborals (SPP) va recollir la informació del personal,
llocs de treball i tasques que estaven realitzant presencialment el serveis essencials i el 6
d'abril va realitzar l'avaluació de riscos laborals específica per exposició a aquest agent
biològic. Cap lloc de treball es va considerar com d'exposició de risc, però sí alguns com de
baixa probabilitat d'exposició. Per altra banda, es van indicar les mesures a prendre en les
situacions puntuals en les que no es pugui evitar el contacte estret i que s'han de considerar
com d'exposició (visites a domicili, detencions, trasllat de persones, etc.).
El 8 d'abril, el Ministerio de Sanidad va emetre el document tècnic "Guia de Buenas
Prácticas en los Centros de Trabajo". El 25 d'abril, el Govern de la Generalitat de Catalunya
va presentar el Pla de Desconfinament, que proposava les recomanacions del grup d'experts
consultats, recollides en el document "Eines i Estratègies pel desconfinament durant el brot
de coronavirus a Catalunya".
L'estudi d'aquests documents, i la resta de documentació emesa les darreres setmanes per
diferents organismes de referència, així com la validació de l'adaptació de les indicacions i
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recomanacions a la situació a l'Ajuntament de Mataró es recullen en aquest document per
guiar la reincorporació de la plantilla a la feina després del confinament.
OBJECTE DEL PROTOCOL
Aquest protocol té per objecte servir de marc general que garanteixi homogeneïtat en els
diferents serveis, establint mesures de caràcter preventiu. Aquestes mesures han de
permetre el retorn dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Mataró, garantint la
seva salut i seguretat davant el COVID-19 en el moment de la seva reincorporació als
centres de treball, sense perjudici de les especificitats i especialitats de tipologies de
personal i serveis públics a portar a terme, i tenint en compte les instruccions i protocols que
s’estableixin des de les autoritats sanitàries i la seva actualització.
L’aplicació d’aquest Pla de Tornada a la Normalitat s’haurà d’ajustar a les indicacions que
facin les Autoritats Sanitàries en cada moment, poden recuperar mesures que s’hagin deixat
d’aplicar. La redacció d’aquest document es veurà subjecta als annexes i afegits realitzats
pel SPP en cada moment per recollir les modificacions legislatives i les recomanacions dels
diferents organismes públics competents que afectin el seu contingut.
PRINCIPIS DE LA PREVENCIÓ DEL CONTAGI PER COVID-19
Les mesures i actuacions indicades en aquest document han de seguir sempre, en l'ordre
que s'indiquen, els principis següents per a assegurar la seva efectivitat:
- la mesura principal de protecció és una bona, continuada i suficient higiene personal per
part de tothom, per evitar la contaminació de les entrades de les vies respiratòries (nas, boca
i ulls) per contacte amb les nostres pròpies mans. Aquesta higiene personal s'ha d'estendre
als moments en què ens calgui tossir, esternudar o mocar-nos, de forma que evitem el
contacte directe o indirecte de qualsevol altra persona amb els objectes que emprem. Hem
de tenir a mà mocadors d'un sol ús que llençarem directament a la brossa. Tot i que és
adient, cal reduir al màxim possible el recurs d'emprar el plec del colze. Tot just després i
abans de tocar qualsevol altre objecte ens hem de netejar amb aigua i sabó o desinfectar
amb hidroalcohol les mans.
- en segon lloc, cal intentar mantenir una distància laboral entre persones de més de 2
metres. Si ens trobem davant d'una persona que presenta símptomes de malalties
respiratòries, com tos seca, malestar, febre o problemes per respirar, aquesta distància s'ha
de mantenir estrictament en tot moment, i només és podrà reduir amb la utilització dels
Equips de Protecció Individual (EPI) adients segons el nivell de risc de les tasques que es
realitzin.
la utilització de qualsevol mena d'EPI o producte sanitari, tant per protegir-nos a nosaltres
(individuals) com per evitar contagiar als altres (per la col·lectivitat), no ha de suposar cap
relaxació de les mesures higièniques indicades en els dos punts anteriors. No respectar-les
redueix sensiblement l'eficàcia de la protecció que poden oferir aquestes proteccions. Els
EPIs s'han d'utilitzar correctament en tot moment i han de complementar les mesures
higièniques, no substituir-les. No cal fer-ne un abús, s'han de reservar en bones condicions,
sense que es contaminin, per poder emprar-los en els moments adients.

26

qualsevol persona que presenti símptomes de Covid-19: febre, tos seca i dificultat al respirar,
ha d’utilitzar immediatament productes sanitaris per evitar contagiar als altres (mascareta
quirúrgica o higiènica) i comunicar-ho immediatament al/la seu/va Cap de Servei. S'ha de
traslladar tot seguit al seu domicili i realitzar aïllament. La persona afectada haurà d'informar
directament al SPP del seu estat de salut, els símptomes que pateixi i les indicacions que
hagi pogut rebre dels Serveis Públics de Salut, si hi ha fet consulta del seu cas.
Per una bona comprensió del contingut d'aquest Pla de Tornada a la Normalitat, és important
tenir ben clara la terminologia emprada pels documents tècnics que han emès els diferents
òrgans de referència, que es recull en el Glossari d’aquest Pla.
MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Prèviament a la reincorporació del personal del període de confinament, s'han d'establir en
els Centres de Treball les mesures de prevenció i protecció col·lectiva per a que es puguin
acomplir en tot moment el principis per evitar el contagi per Covid-19
Com a mesures de prevenció, el personal ha de poder:
-

Fer un ús habitual de les escales, seguint la pauta d'anar per la dreta i mantenir la
distància laboral de 2m amb la persona que vagi davant. S'ha d'evitar utilitzar els
ascensors, i reservar-los per l'ús del personal amb problemes o limitacions de mobilitat,
i en aquest cas, l'ús haurà de ser individual.

-

Fer l’atenció al públic amb cita prèvia, en la mida que sigui possible, i evitant
l’acumulació d’usuaris/es als espais destinats com a llocs d’espera.

-

Evitar la utilització d'equips i dispositius per persones diferents, com ordinadors,
fotocopiadores/escàners, etc., i, si és imprescindible emprar-los, caldrà fer mesures de
neteja i desinfecció entre usos.

Els Caps de Servei amb personal de neteja al seu càrrec i el Servei de Compres i
Contractacions han de donar les indicacions per a que:
-

es reforci durant la jornada la neteja de les zones i elements comuns (poms de porta,
passamans, botons d'accés, telèfons, banys, etc.) i dels equips, dispositius i taules
emprats per torns pel personal.

-

es disposi dels elements de neteja o desinfecció, com tovalloletes amb desinfectant,
dels equips o dispositius que s'hagin d'utilitzar per persones diferents, però que no en
puguin afectar el seu funcionament.

-

s'asseguri una neteja exhaustiva de totes les instal·lacions abans o al finalitzar la
jornada.
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El Servei d'Equipaments Municipals ha de realitzar les actuacions per a que les condicions
ambientals dels centres de treball acompleixin que:
-

La temperatura pugi ajustar-se entre 23 i 26ºC.
En els llocs que disposen de sistemes centralitzats de climatització, es reforci la neteja
dels filtres d'aire i s'augmenti la renovació de l'aire tot el que sigui possible.

El Caps de Servei han de supervisar i donar indicacions per a que:
-

En els llocs que no disposen de ventilació forçada per sistemes centralitzats de
climatització, es realitzin ventilacions naturals periòdiques, obrint les finestres exteriors
i, com a mínim, un cop de forma diària per més de cinc minuts.

El SPP identificarà:
-

els accessos als Centres de Treball en els que no es pugui realitzar de forma separada
la sortida i l’entrada i l’únic accés no permeti mantenir la distància laboral de 2m.
els punts d'atenció al públic en els que, pel nombre i tipus d'atencions, s'han
d'instal·lar proteccions col·lectives, mampares, i en els que és més adient que el
personal es protegeixi amb pantalles facials i mascaretes.
les taules d'oficina que, segons l'ús i ubicació que s'havia fet fins ara, no permeten
mantenir la distància laboral de 2m.
els aforaments de les sales de reunions per a que es pugui mantenir la distància
laboral de 2m.

Els Caps de Servei han de vetllar per a que:
-

les mesures organitzatives permetin un accés pautat als Centres de Treball, evitant les
aglomeracions en els punts on no es pugui respectar la distància laboral de 2m.
no es modifiquin les ubicacions, orientacions i ús del mobiliari dels centres de treball
sense que es faci consulta al personal del SPP.
els usos de les sales de reunions acompleixin en tot moment l'aforament màxim indicat
pel SPP, respectant en tot moment la distància laboral de 2m.

El SPP haurà de revisar amb els Caps de Servei les opcions i condicions d’accés als Centres
de Treball de manera que:
-

Es pugui assegurar que la distància laboral està garantida a les zones comunes i
s'evitin de manera efectiva les aglomeracions de personal en aquests punts, en
particular a les zones de vestidors.
S’organitzi l’entrada a la feina de forma esglaonada, per evitar aglomeracions en el
transport públic i a l’entrada dels centres de treball i als vestidors.
S’habilitin zones de recepció de mercaderies i paquets, per a que no s’hagi de coincidir
amb el personal extern sense respectar la distància laboral de 2m.

La Direcció de Recursos Humans i Organització establirà les opcions possibles en cada
Centre de Treball per substituir el marcatge amb empremta dactilar pel de l'ordinador o altres
dispositius electrònics per tot el personal que sigui possible.
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MESURES ORGANITZATIVES
Els Caps de Servei han d'adoptar les mesures organitzatives següents, fins que ja no calgui
mantenir una distància laboral de 2m:
-

Autoritzar la presència en els Centres de Treball només del personal imprescindible,
segons les indicacions que es facin en cada moment. Sempre que es pugui, les feines
es realitzaran mitjançant teletreball.
Reubicar el personal d'oficina en les taules que estiguin lliures per espaiar tant com es
pugi les distàncies entre ells/es.
Definir torns entre el personal, de forma que no coincideixin en les taules que el SPP
ha indicat que no respecten la distància laboral de 2m. Aquests torns hauran de ser
setmanals.
Canviar el personal de taula, si els requeriments de la feina exigeixen que estigui en un
torn concret, per a que es respecti en tot moment la distància laboral de 2m.
Evitar desplaçaments de treball, amb motiu de feina “in mission” o entre Centres de
Treball, que no siguin necessaris i que es puguin resoldre per trucada o
videoconferència.
Facilitar sempre les reunions per videoconferència, especialment a les reunions entre
personal de diferents Centres de Treball i en els Centres de Treball que no comptin
amb sales de reunions on tot el personal que hi hagi de participar pugui respectar la
distància laboral de 2m.

La Direcció de Recursos Humans i Organització, en col·laboració amb els màxims
responsables de les Àrees, Direccions i Serveis, establirà les diferents situacions de treball
presencial, teletreball, a disposició i permisos per organitzar en cada moment la incorporació
o reconfinament del personal. Els esmentats agents hauran de:
-

-

Realitzar el disseny d’un procés de retorn al treball esglaonat, identificant els serveis
que es consideraran essencials, i garantint la represa/continuïtat de l’activitat, sempre
en funció del que les autoritats sanitàries vagin recomanant en cada moment relatiu al
manteniment del teletreball i tenint en compte, tant el personal que hagi estat
considerat com d’especial sensibilitat, com la conciliació de la vida laboral i familiar.
Identificar les funcions i tasques de cadascun dels llocs de treball per tal de detectar
necessitats i possibles canvis organitzatius.

Els caps de serveis hauran de facilitar setmanalment al SPP la previsió de la relació nominal
del personal que treballarà de forma presencial en els seus llocs de treball.
MESURES A SEGUIR A L’ANAR I TORNAR DE LA FEINA
El personal ha de seguir en tot moment, en els seus recorreguts per anar i tornar a la feina,
les indicacions que es facin en cada àmbit:
- a la ciutadania, a les zones públiques,
- en la utilització del transport públic, pels operadors corresponents, i
- qualsevol, segons el mitjà de transport que utilitzi.
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El SPP proporcionarà setmanalment material i equips de protecció a la col·lectivitat
(mascaretes quirúrgiques o higièniques), que es lliuraran en el mateix Centre de Treball, per
a que el personal que treballi de manera presencial pugui emprar-los en els trasllats amb
motiu de la feina, tant si són dins de la jornada laboral, com a l’anar i tornar-ne.
No és necessària la seva utilització en el lloc de treball, especialment en les feines d’oficina
sense atenció al públic, quan s’hagin pogut adoptar mesures de protecció col·lectiva de
forma que es pugui mantenir la distància laboral de 2m. En aquest cas caldrà mantenir una
bona higiene de les mans.
El personal, dins de les seves possibilitats, ha d’intentar:
-

Utilitzar el vehicle particular per anar i tornar a la feina,
Fer servir els transports públics, respectant les indicacions que es facin, i en horaris de
baixa afluència. Si no és possible, podrà comunicar-ho al SPP, justificant-ho amb els
títols de viatge utilitzats, per si cal incrementar els equips de protecció a la col·lectivitat
que se’ls proporciona (mascaretes quirúrgiques o higièniques).

FORMACIO I INFORMACIO ALS TREBALLADORS
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament han de ser informats de les mesures
implantades, així com de les recomanacions en matèria de prevenció de riscos laborals
relacionat amb el corona virus.
El SPP realitzarà una formació relacionada amb els riscos de la Covid-19 abans de la
incorporació del personal al seu lloc de treball, a aquelles persones que els caps de servei
hagin comunicat que treballaran de forma presencial (relació nominal de treballadors
facilitada pels caps corresponents). La informació es realitzarà mitjançant la difusió de
documentació al portal corporatiu i la tramesa directa per correu electrònic, quan sigui
possible.
Com a reforç d’aquestes mesures, s’haurà de facilitar informació i formació als/a les
treballadors/es a través dels següents mitjans:
_ Infografia COVID-19 - Treballadors
_ Infografia COVID-19 - Ciutadania
_ Opuscles sobre la tornada al treball, prèvia a la incorporació.
_ Opuscles sobre el coronavirus, prèvia a la incorporació
_ Formació presencial específica a col·lectius reduïts amb atribucions específiques.
Els Serveis d’Organització i Desenvolupament i el de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions podran cercar les solucions per a que es pugui realitzar aquesta formació
a distància.
SEGUIMENT DE LA SALUT DE LA PLANTILLA I AFECTACIÓ PER COVID-19
El personal ha de comunicar directament al SPP els problemes de salut que les Autoritats
Sanitàries considerin com a col·lectius vulnerables a la Covid-19. El personal que no hagi
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passat la revisió mèdica, o quan la va fer, no va indicar el problema de salut de vulnerabilitat
a la Covid-19, ha de comunicar al SPP que es troba en alguna d'aquestes situacions. Per la
confidencialitat amb què cal tractar aquesta informació, ho ha de fer directament per correu
electrònic a l’adreça prl@ajmataro.cat.
El SPP afegirà la informació del lloc de treball i l’avaluació de riscos laborals i ho traslladarà
al Servei de Prevenció Aliè (SPA) que assumeix de les actuacions de Vigilància de la Salut
(VS), actualment Aspy Prevención S.L., que s'encarregarà de la valoració de l’especial
sensibilitat.
El SPP informarà als/a les caps de cada servei del personal vulnerable que hagi estat
declarat com d'especial sensibilitat, i aquests hauran d'adoptar les següents mesures:
-

-

Mantenir aquest personal en teletreball.
Quan es tracti de personal que ocupi llocs de treball en els que es no pot realitzar la
feina mitjançant teletreball, s’ha d’ajornar la incorporació presencial a la feina fins que
les Autoritats Sanitàries donin per controlada l'epidèmia a nivells que no posin en risc
la seva salut. En aquest cas, caldrà tramitar la baixa pels Serveis Públics de Salut.
Quan, per la seva criticitat, calgui la presència, excepcional i puntual, d'alguna
d'aquestes persones a la feina, serà obligatori que utilitzi equips de protecció individual,
i la resta de personal amb qui coincideixi, mascaretes quirúrgiques o higièniques.

Els/ Les Caps de Servei han d’informar al SPP diàriament de les situacions que s’hagin
produït de contacte estret, amb persones amb símptomes, o en zones contaminades, en els
que calgui haver emprat EPIs. La informació d’aquestes situacions que es vagin produint les
avaluarà el SPP per decidir l’adopció de mesures de prevenció i protecció addicionals. Al
mateix temps, i d’igual manera que per la valoració del personal especialment sensible, es
traslladarà la informació al SPA-VS, Aspy Prevención S.L., per a que, segons les indicacions
de les Autoritats Sanitàries, facin el seguiment de la salut del personal i els tràmits de baixa
laboral assimilada per malaltia comuna. El SPA-VS preveurà diagnosticar els possibles
casos entre la plantilla de Covid-19 que no siguin confirmats pels Serveis Públics de Salut,
tant d’infecció per PCR o serològic d’immunització, programant la realització del test
serològic quan, segons les indicacions de les Autoritats Sanitàries, no hi hagi risc de contagi i
pugui aixecar el seu aïllament. Si els Serveis Públics de Salut determinen l’alta laboral, el
SPA-VS haurà de valorar la reincorporació a la feina i en quin moment es realitza el test
serològic.
Quan existeixi l’autorització de l’Autoritat Sanitària, i en funció de la disponibilitat en el mercat
de test d’infecció per PCR, es podrà planificar des del SPA-VS la realització domiciliaria
d’aquests tests als possibles casos de Covid-19 per diagnosticar-los al més aviat possible i
evitar afectacions als serveis essencials.
MESURES DE PROTECCIO PERSONAL
La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les mesures
preventives, prioritzant les mesures organitzatives i col·lectives.
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El SPP, segons la informació que li proporcionin els/les Caps de Servei sobre la quantitat i
tipus de contactes estrets, actualitzarà les avaluacions de riscos laborals corresponents i
determinarà les mesures de prevenció i protecció a adoptar.
La utilització d'equips de protecció individual (EPIs) ha de seguir les indicacions que es facin
des del SPP, segons les activitats i les situacions de risc d'exposició. Cal diferenciar-los dels
productes sanitaris per a la protecció col·lectiva (mascaretes higièniques i quirúrgiques).
Els/Les Caps de Servei hauran de controlar les necessitats setmanals d’aquest tipus de
material i comunicar al SPP quan hi ha hagut un cas possible, probable o confirmat
portador/a de coronavirus, per tal de fer el seguiment.
El SPP proporcionarà els EPIs que siguin necessaris per a l’activitat laboral, que s’hauran
d’entregar al personal per a que els tinguin disponibles en les situacions que calgui emprarlos. Caldrà fer en cada lliurament el corresponent registre i indicacions d’ús.
L’ús d’EPIs s’ha de reservar per a:
-

les situacions de risc d'exposició per contacte estret, on cal que el personal disposi i
utilitzi adequadament equips de protecció individual de les vies respiratòries i els ulls:
mascaretes de protecció FFP2 i ulleres de protecció. No és necessària la utilització
de guants, però, si s’utilitzen, cal fer igualment una correcta desinfecció de les mans i
hàbits higiènics, evitant tocar-se la cara en tot moment.

-

les situacions de contacte estret on existeixi risc de contagi de la roba de treball, per
esquitxades de fluïts contaminats, accés a zones restringides que estan contaminades
(habitacions de centres sanitaris, tanatori, cementiri, etc.), o per la realització de feines
de neteja. Llavors caldrà utilitzar protecció respiratòria de nivell FFP3, ulleres per
esquitxos, guants i roba de protecció. En aquest cas, caldrà gestionar els elements
d’un sol ús com a residu especial biològic i desinfectar amb hidroalcohol les ulleres, per
poder tornar a utilitzar-les. Si no s’ha pogut preveure la utilització de roba de protecció,
s'haurà de recollir la roba emprada tot just després del contacte estret i fer-ne una
desinfecció amb els mètodes que s'hagin establert en cada situació.

Els Serveis de la Policia Local, d'Espais Públics i de Xarxa d'Equipaments, que
proporcionen uniformes al personal, han de repassar les mesures que tenen previstes en
aquest sentit davant situacions de risc químic i biològic quan no s'utilitza només roba d'un sol
ús.
Conjuntament amb el SPP decidiran en cada moment la solució més adient per a la neteja i
desinfecció de la roba de feina:
-

contractant un servei de neteja i desinfecció de la roba de treball, o
establint espais i instruccions per poder realitzar una quarantena de la roba que
asseguri la seva descontaminació, o
adquirint els productes o aparells de desinfecció i establint els sistemes i instruccions
per realitzar-ho en el mateix centre de treball.
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La utilització de guants de protecció no ha de suposar un augment del contacte de les
mans amb la cara, boca, nas i ulls. Quan s'estiguin manipulant objectes que puguin estar
contaminats és més important controlar no tocar-se en cap moment la cara, que no pas
emprar guants. La utilització de guants de protecció és, doncs, complementària, i només
s'indica en tasques de neteja, generació d'aerosols o manipulació de fluids, vòmits i objectes
contaminants.
MESURES DE TIPUS PSICOSOCIAL
En un moment com l'actual, les persones s'estan veient amenaçades en el més bàsic: la
salut, el treball i manera de vida, els problemes familiars, els problemes escolars. La
incertesa, la por pel present i el futur, generen un estat d'ansietat que no pot deixar-se al
marge.
Cal tenir cura de la salut psicosocial del personal dels serveis essencials i dels que fan
atenció directa al públic per les situacions que hauran de tractar. Però també de la resta del
personal, pels canvis i necessitats que hauran d'atendre. Per les persones que realitzin
teletreball, cal buscar mesures que no contribueixin a engrandir encara més l'aïllament.
Per això, s'han d'adoptar com a bones pràctiques les següents:
_ Garantir una càrrega equilibrada de treball.
_ Establir terminis raonables.
_ Prioritzar tasques.
_ Obrir un canal de participació i suggeriments.
_ Atendre les necessitats tècniques i de recursos de les persones que teletreballin.
_ Nodrir d'informació al personal que faci teletreball, a través de canals de comunicació
corporatius, sobre els procediments de treball, la situació de l'empresa, les recomanacions
oficials, els canvis organitzatius...
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Els diferents serveis hauran de mantenir les reunions necessàries amb les empreses que
presten servei en els centres de treball per garantir que les mateixes compleixen amb els
requisits i exigències marcats per les autoritats sanitàries, així com amb les normes
establertes pel centre de treball en el qual prestin servei.
Així mateix, s’establirà l'adequada coordinació recíproca per a la adopció de les mesures
preventives necessàries.


Identificar la presència de persones i subcontractes o altres empreses en el lloc
de treball, i la seva adequació dins de la coordinació d’activitats.

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I PARTICIPACIÓ SOCIAL
El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà, per mitjans telemàtics, per assegurar la deguda
consulta i participació dels/de les representants dels treballadors i les treballadores en
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l'adopció i seguiment de les mesures que resultin en cada moment d'aplicació en els seus
àmbits, reprenent des d'aquest moment la seva activitat ordinària o extraordinària quan així
es requereixi, d'acord amb la normativa d'aplicació.
Es donarà trasllat de les qüestions tractades en aquest Comitè a tots els delegats i
delegades i s'informarà en la corresponent mesa de Junta i Comitè.

GLOSARI DE TERMES (FAQ’S)
Consideracions dels diferents casos de persones afectades per la malaltia
CONFIRMAT
PROBABLE
POSSIBLE

Persona que ha presentat símptomes i que ha estat
verificada per prova diagnòstica
persona que ha presentat símptomes a la que se l'hi ha
realitzat prova diagnòstica que no ha estat concloent
Persona que ha presentat símptomes lleus, a la que no
se li ha realitzat prova diagnòstica

Què s’entén per contacte estret?
Per “contacte estret” amb casos possibles, probables o confirmats s’entén:




Qui hagi proporcionat cura d’una persona que presentava símptomes: treballadors/es sanitaris/es
que no hagin utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que
tinguin altres tipus de contacte físic similar.
Persones que conviuen, familiars o que hagin estat en el mateix lloc que una persona que
presentava símptomes a una distància inferior als 2 metres durant un temps superior als 15 minuts.

Tipus d’exposicions
EXPOSICIONS DE RISC
EXPOSICIONS DE BAIX RISC
BAIXA PROBABILITAT D’EXPOSICIÓ

Les situacions laborals en les que s'hagin de produir
“contactes estrets” amb casos possibles, probables o
confirmats de Covid-19 coneguts.
Les situacions laborals en les que la relació que es pugui
tenir amb un cas possible, probable o confirmat, que no
inclou el “contacte estret”.
Personal que no fa atenció directa al públic o, si la fan, es
produeix a més de dos metres de distància, o disposen de
mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte
(mampara, separació de cabina de vehicle, etc.).

Tipus de mascaretes autofiltrants buconasals
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DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

SANITÀRIES QUIRÚRGIQUES

HIGIÈNIQUES

Són les que s’han de considerar com a protecció individual, i com de
protecció a la col·lectivitat quan no disposin de vàlvula.
A Europa acompleixen la norma UNE-EN149:2001+A1:2010, que
indica que per risc biològic s'han d'utilitzar les de tipus FFP2.
Són equivalents a les N95 nordamericanes i les xineses KN95, entre
d'altres. Un nivell superior de protecció s'obté amb les de tipus FFP3,
que s'han de reservar per a l'ús sanitari o en contactes intensius amb
casos diagnosticats.
Són les que s’han de considerar com a protecció a la col·lectivitat, i
en segon terme com a protecció individual.
A Europa, segons la norma UNE-EN14683:2019+AC2019, per la que
la tipus I és per a ús de pacients, les de tipus II són per a ús del
personal sanitari i les de tipus IIR són per a tasques on es
produeixin aerosol o esquitxades.
Són les que s’han de considerar com a protecció a la col·lectivitat, i
no es pot garantir que protegeixin individualment.
A España, segons la norma EN 0064-1, per persones adultes sense
símptomes en les situacions que no es requereixen les de protecció o
les quirúrgiques però que es vulgui disminuir el risc d'infecció si no es
pot mantenir el distanciament social en tot moment.

Tipus de proves diagnòstiques
TEST PER PCR DE DETECCIÓ DEL VIRUS
EN MUCOSA

EST DE DETECCIÓ D'ANTIGENS EN SANG

TEST RÀPID SEROLÒGIC D'ANTICOSSOS
EN SANG

Detecta la presència de virus Sars-CoV-2 en mucoses de
nas i gola i es realitza en laboratori amb equips de
mesurament i personal especialitzat. Dona resultats en 4 o 5
hores. És adient pel diagnòstic de la malaltia abans de
presentar símptomes i al començament de la malaltia.
Detecta la presència de proteïnes del virus Sars-CoV-2 en
sang i es realitza en laboratori amb equips de mesurament i
personal especialitzat. Dona resultats en 15 o 20 minuts. És
adient pel diagnòstic de la malaltia en les primeres 72h de
símptomes.
Detecta la presència els anticossos (immunoglobulines) de
la família dels coronavirus en sang, amb el que no és
específic per Sars-Cov-2, i es realitza directament.
Dona resultats en 15 o 20 minuts. És adient a partir del 7è
dia de símptomes per verificar que s'ha superat la malaltia i
s'ha assolit immunització. Requereix doncs que prèviament
personal sanitari faci estudi del cas, de l'historial mèdic de la
persona afectada i n’interpreti el resultat.
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Els membres del Ple es donaren per assabentats.

10 - DONAR COMPTE DEL DECRET DEL REGIDOR DELEGAT
D’ADMINISTRACIÓ, BON GOVERN I MOBILITAT NÚM.2816/2020 DE 7
DE MAIG, DE TRAMITACIÓ D’EMERGÈNCIA DE LA CONTRACTACIÓ,
PREVISTA EN L’ART. 120.1 DE LA LCSP, DEL DISSENY DEL PLA DE
REACTIVACIÓ ECONÒMICA DE MATARÓ POST COVID 19.
El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, dóna compte
del següent decret:
“Relació de fets
1. Havent-se declarat en el territori nacional l'Estat d'Alarma, mitjançant el Reial Decret
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19.
2. El Director de Promoció Econòmica emet informe raonat motivant que la necessitat està
directament vinculada amb els fets justificatius de l'estat d'alarma i que el seu objecte és
indispensable per a la protecció de l'interès general.
3.L’objecte del contracte és el Disseny del Pla de Reactivació Econòmica de Mataró Post
Covid-19.
Fonaments de dret
L'art. 16 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a
respondre a l' impacte econòmic del COVID-19 que recull les mesures per a la gestió eficient
de les Administracions Públiques i disposa que l'adopció de qualsevol tipus de mesura
directament o indirecta per fer front al COVID-19 justificarà la necessitat d'actuar de manera
immediata, a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes de Sector Públic (LCSP ) i que a tots els contractes que hagin de celebrar-se per
atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades
per fer front al COVID-19, els és aplicable la tramitació d'emergència, que preveu un règim
excepcional, permetent-se fins i tot la contractació verbal segons art. 37 de la LCSP, de
manera que l'òrgan de contractació, sense obligació de tramitar expedient de contractació,
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podrà ordenar l'execució del necessari per a remeiar l'esdeveniment produït o satisfer la
necessitat sobrevinguda, o contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part , sense
subjectar-se als requisits formals establerts a la LCSP, fins i tot el de l'existència de crèdit
suficient.
L’ art. 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic pel que fa al
responsable del contracte
Per tot això i en virtud de les facultats que m’ atorga art. 21.1.m) Llei7/1985 reguladora de les
bases de règim local acordà:
Primer.- Aprovar la tramitació d’emergència de la contractació, prevista en l'art. 120.1 de la
LCSP, del disseny del Pla de Reactivació Econòmica de Mataró Post Covid-19, per import de
22.232 IVA inclòs, segons informe tècnic emès i segons fets i fonaments de dret.
Segon.- Ordenar l’execució del Disseny del Pla de Reactivació Econòmica Post Covid-19
que s’ha d’iniciar abans d’un mes a comptar des de l’endemà de la data que va ser ordenat
mitjançant aquesta resolució
En tot cas el responsable del contracte i l'empresa HAURAN de formalitzar una acta d'inici
d'execució del servei. El termini d'inici de l'execució de les prestacions no pot ser superior a
un mes, des de l'adopció d'aquest acord.
Un cop realitzades les prestacions es procedirà a la seva comprovació, recepció, liquidació i
pagament de conformitat amb el que preveu la Llei de Contractes del Sector Públic.
Tercer.- Aprovar i disposar a favor de YG Companies Consultores SL l’ import de 22.232 €
(AD núm. 41295 ) a càrrec de la partida pressupostària 420000/433710/22706 .
Quart .- Designar com a responsable del contracte al senyor Àngel Remacha que és la
persona assignada per executar directament el contracte.
Cinquè.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió
plenària que es celebri, i publicar al perfil del contractant.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

11 - DONAR

COMPTE

DEL

DECRET

DE

L’ALCALDIA

NÚM.

2826//2020 DE 8 DE MAIG, APLICAR UNA NOVA DISTRIBUCIÓ
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HORÀRIA DEL SERVEI MATARÓ BUS, A PARTIR DE DILLUNS 11 DE
MAIG DE 2020.
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.- Els Decrets d’Alcaldia el núm. 2261, de 30 de març de 2020 i núm. 2345, de 2
d’abril de 2020, mitjançant els quals 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 Consell de Ministres ha aprovat, el passat 28 d’abril de 2020, el Pla per a la
transició a una nova normalitat, en el qual s’estableixen els principals paràmetres i
instruments per a l’adaptació del conjunt de la societat a la nova normalitat, amb les
màximes garanties de seguretat sanitària i recuperant progressivament els nivells de
benestar social i econòmic anteriors a l’ inici d’aquesta crisi.
Quart.-Aquesta transició cap a una nova normalitat suposa un augment de la mobilitat de la
ciutadania i, per tant, un increment de la demanda del servei de transport urbà. Aquest
increment de la demanda queda palès en l’evolució de l’ocupació del servei de Mataró Bus.
Cinquè.- La Cap del Servei de Mobilitat en informe de 8/05/2020 proposa:
Aplicar una nova distribució horària del servei de Mataró Bus, a partir de dilluns 11 de maig
de 2020 per atendre l’augment de la demanda en algunes línies i continuar garantint els
màxims d’ocupació dels vehicles, preservant en tot moment la salut i la contenció de la
progressió de la malaltia, d’acord amb el següent:
-

-

Durant els dies feiners: recuperar el servei de les línies L1, L2 i L3 a l’oferta diària
habitual i mantenir l’oferta dels feiners del mes d’agost a les línies L4, L5, L6, L7 i L8,
això suposa una reducció del servei d’un 13,60% durant els feiners.
Dissabtes i diumenges i festius: recuperar l’oferta diària habitual a totes les línies del
servei.

Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un
11,48%, suposant l’oferta de servei un 88,52% respecte l’oferta del servei habitual.
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Sisè. Vista la comunicació de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) amb l’autorització d’aquest nivell d’oferta per part de l’Autoritat del Transport
Metropolità (ATM)
Setè. 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.
Fonaments de dret
L’Ordre TMA/384/2020, de 3 maig, per a l‘ús de les mascaretes en els diferents mitjans de
transport i requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el nou Plan para la
Transición hacia una nueva normalidad
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.- Aplicar una nova distribució horària del servei de Mataró Bus, a partir de dilluns 11
de maig de 2020 per atendre l’augment de la demanda en algunes línies i continuar garantint
els màxims d’ocupació dels vehicles, preservant en tot moment la salut i la contenció de la
progressió de la malaltia, d’acord amb el següent:
-

-

Durant els dies feiners: recuperar el servei de les línies L1, L2 i L3 a l’oferta diària
habitual i mantenir l’oferta dels feiners del mes d’agost a les línies L4, L5, L6, L7 i L8,
això suposa una reducció del servei d’un 13,60% durant els feiners.
Dissabtes i diumenges i festius: recuperar l’oferta diària habitual a totes les línies del
servei.

Aquesta oferta suposa una reducció ponderada del servei al llarg de la setmana d’un
11,48%, suposant l’oferta de servei un 88,52% respecte l’oferta del servei habitual.
Segon.-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 COVID-19:
- Les persones usuàries hauran d’accedir als vehicles per la porta del darrera
- L’ocupació dels vehicles serà d’un 50 % dels seients i un màxim de 2 persones dempeus
per m2.
- No es podrà ocupar la primera fila de seients.
- No es vendran bitllets senzills per evitar el contacte entre els conductors i les persones
usuàries.
- I serà obligatori l’accés al servei per part de les persones usuàries amb mascareta.”
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Els membres del Ple es donaren per assabentats.

DICTAMENS

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Gestió Econòmica
El Sr. Alcalde disposa el tractament conjunt dels punts de l’ordre del dia núm. 12, 13 i 14 per
venir referits a temàtiques coincidents.

12 - DONAR COMPTE DEL SEGUIMENT DEL 1ER TRIMESTRE DEL
PLA D´AJUST .
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat, dóna compte del següent:
“En compliment del que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i que desenvolupa l’Ordre HAP 2105/2012, d’1
d’octubre respecte les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei, es
procedeix a emetre el present informe. L’article 10.3 de l’esmentada Ordre estableix que les
Corporacions Locals incloses en l’àmbit subjectiu dels articles 111 i 135 dels text refós de la
LRHL, han de remetre abans del dia quinze del primer mes de cada trimestre, informe
respecte l’execució del pla d’ajust. La informació a subministrar correspon a uns formularis
que s’adjunten al present.
L’article 10 del RD 7/2012, de 9 de març pel qual es crea el Fons per al finançament dels
pagaments als proveïdors, estableix l’obligació de presentar informe respecte a l’execució
dels plans d’ajust trimestralment. Així mateix estableix que de l’informe de l’interventor
anterior també se’n donarà compte al Ple.
El ple de l’Ajuntament va aprovar al mes de juny del 2012 un pla d’ajust per accedir al
mecanisme de pagament a proveïdors del RD 4/2012 i per accedir al pagament dels
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reintegraments dels saldos deutors resultants en les liquidacions definitives de la PIE 2008 i
2009.
Posteriorment, al més de juliol del 2012, el Ple va aprovar un pla de sanejament i econòmicfinancer motivat per poder eixugar el romanent de Tresoreria negatiu de 31 de desembre de
2011, l’assumpció per part de l’Ajuntament de part de l’endeutament financer de les societats
municipals del grup PUMSA i per al compliment de l’objectiu d’estabilitat que amb
l’assumpció anterior es deixa de complir.
L’Ajuntament es va acollir a la nova fase del mecanisme de pagament a proveïdors regulat
en el RDL 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la morositat de les
administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers.
L’accés al mecanisme ha exigit la revisió del pla d’ajust. Aquesta revisió del pla s’ha aprovat
pel Ple en data 25 de setembre de 2013 i incorpora noves mesures i actualització de les
previstes en l’anterior pla d’ajust i pla de sanejament.
El dia 14 de març de 2019 la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics va
adoptar un Acord pel què s’aprova, entre d’altres mesures, la Mesura 3 consistent en
l’agrupació en una operació de tots els préstecs formalitzats fins al 31 de desembre de 2018
amb càrrec als compartiments del fons de finançament a Entitats Locals (en endavant,
FFEELL), modificant les condicions financeres en els termes recollits en l’acord. L’Ajuntament
s’ha acollit a aquesta mesura i ha procedit a actualitzar el seu Pla d’Ajust vigent fins ara.
Aquesta actualització, que afecta únicament al capítol III i IX del pressupost de despesa, ha
estat aprovada pel Ple en data 15 d’octubre de 2019.
En base a l’anterior aquesta informació trimestral incorpora les mesures que afecten a
l’exercici 2020.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya emès per l’Interventor sobre el
compliment de les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,
referent al seguiment trimestral del Pla d’Ajust.
Segon.- Facultar al regidor/a delegat/da d’Administració, Bon Govern i Mobilitat o qui
legalment el/la substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al
compliment i efectivitat de l’anterior acord.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.
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13 - INFORMACIÓ

TRIMESTRAL

DE

LA

MOROSITAT

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL EXERCICI 2020.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat, dóna compte del següent:

“En compliment del què disposa la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions comercials, s’ha elaborat la informació amb periodicitat trimestral per
presentar al Ple de l’Ajuntament.
D’acord amb els antecedents legals referits anteriorment, i atenent el contingut de l’informe
emès per la Tresorera i l’Interventor municipal, es proposa a l’Excm. Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer- Prendre coneixement de l’informe que s’acompanya, emès per l’Interventor i la
Tresorera Municipals, sobre el compliment dels terminis previstos legalment per al
pagament de les obligacions, de l’Ajuntament de Mataró i els seus ens dependents, del 1r
trimestre de 2020.
Segon- Ordenar que en el termini de 15 dies a comptar a partir de l’endemà de l’adopció del
present acord, es procedeixi a la publicació en la web municipal de la informació agregada
de les factures i altres documents justificatius de prestacions realitzades, agrupant-los
segons el seu estat de tramitació, amb el contingut següent:

1.

Pagaments realitzats en el 1r trimestre de 2020
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Període mig de pagament (PMP): el període mig de pagament de l’Ajuntament i dels ens
dependents, és de 39,95 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a partir de 6.287 pagaments,
d’import global de 24.639.859,26 €.

2. Interessos de demora pagats en el període:
Durant el 1r trimestre de 2020, no s’han pagat interessos de demora.
3. Factures o documents justificatius pendents de pagament a final trimestre:

Període mig del pendent de pagament (PMPP): el període mig del pendent de pagament
de l’Ajuntament i els seus ens dependents és de 32,50 dies. Aquest càlcul s’ha obtingut a
partir de 2.649 operacions pendents de pagament, d’import acumulat de 5.091.086,84 €.
4. Període mig de pagament a proveïdors regulat al RD 635/2014
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Tercer.- Que es faci trasllat dels presents acords i dels informes referits a l’acord primer, als
òrgans competents del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Quart.- Facultar al regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, o qui legalment el
substitueixi, per tal que pugui signar qualsevol document necessari per al compliment i
efectivitat dels anteriors acords.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

14 - DONAR COMPTE DEL DECRET NÚMERO 2314, DE DATA 1
D´ABRIL DE 2020, RELATIU A L´APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE
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FACTURES DE L´EXERCICI 2019, QUE VAREN ENTRAR EN EL
REGISTRE GENERAL EN L´EXERCICI 2020.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon
Govern i Mobilitat, dóna compte del següent:

“L’aprovació de la relació de factures amb data de l’exercici 2019, que varen entrar en el
registre general de l’Ajuntament en l’exercici 2020, varen ser aprovades per Decret l’Alcalde
número 2314, de data 1 d’abril de 2020.
L’Alcalde-President, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2093, de data 16/03/2020, va dictar
una resolució sobre l’avocació temporal de les competències de la Junta de Govern Local.
En aquesta s’estableix textualment que:
“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.
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.”
Per tot això,
PROPOSO:
PRIMER.- Donar compte del Decret número 2314, de data 1 d’abril 2020, relatiu l’aprovació
l’aprovació de la relació de factures amb data de l’exercici 2019, que varen entrar en el
registre general en l’exercici 2020.
“Relació de fets
Consten en el registre comptable 231 factures, per un import global de 125.349,22 € que
tenen data de l’exercici 2019 i que corresponen a subministraments i/o serveis rebuts en
aquell exercici, però que van entrar en el registre municipal en l’exercici 2020. Per diversos
motius no va ser possible la seva comptabilització en l’exercici 2019.
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S’incorpora com annex a aquest expedient la llista de documents comptables 2020/1095,
que incorpora la relació de factures i que corresponen a les següents:


228 factures d’ENDESA per un import total de 102.873,91 € corresponents al
subministrament d’electricitat i gas. El motiu pel qual no es van poder comptabilitzar
en l’exercici 2019 respon a canvis organitzatius en l’Ajuntament que van motivar la
demora en la comprovació i comptabilització de les mateixes.



Factura 2019/15209, d’import 13.681,03 €, corresponent al servei de telefonia 010
del mes de novembre 2019 per la qual hi havia l’AD 2019/43678



Factura 2019/15306, d’import 8.470,00 €, corresponent al desplegament de l’espai
Mataró a Can Xammar per la qual hi havia l’AD 2019/60088 del mateix import.



Factura 2019/16153, d’import 324,29 €, corresponent a un anunci al Capgros

Totes les factures han seguit el procediment de contractació corresponent en cada cas i
tenien crèdit pressupostari en l’exercici 2019.
Fonaments de dret
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
 L’article 176 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix en relació a la
temporalitat dels crèdits: ” Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada
presupuesto sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones,
obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en
el año natural del propio ejercicio presupuestario.”
 L’article 163 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals també estableix: “El
ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el mismo, cualquiera que sea el período de que
deriven.
b) Las obligaciones reconocidas durante el mismo”.
 L’article 26.2 del R.D. 500/90, estableix que no obstant el què disposa l’article 176 del
RDL 2/2004 que aprova el text refós de la LRHL: “se aplicaran a los créditos del
Presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones
siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal que perciba
sus retribuciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Entidad
Local. (artículo 157.2 a) LRHL.
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b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en
ejercicios anteriores. En el supuesto establecido en el artículo 47.5 se
requerirá la previa incorporación de los créditos correspondientes.
c) Las obligaciones procedentes de ejercicios anteriores a que se refiere el
artículo 60.2 del presente Real Decreto”.
 L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, Reglament Pressupostari
estableix textualment: “Corresponderá al Pleno de la Entidad el reconocimiento
extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuestaria,
operaciones especiales de crédito o concesiones de quita i espera.”.
 L’Article 21.3 de les Bases d’execució del Pressupost 2020 estableix que
“correspondrà a la Junta de Govern l’aprovació del reconeixement extrajudicial
de crèdits. També estableixen que l’expedient es tramitarà des del Servei de
Gestió Econòmica i en ell s’hi podran acumular diverses despeses.”
 L’Alcalde-President, mitjançant Decret d’Alcaldia número 2093, de data 16/03/2020,
ha dictat la següent resolució sobre l’avocació temporal de les competències de la
Junta de Govern Local. E aquesta s’estableix que:
“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.
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.

En virtut de les competències delegades per la Resolució d’Alcaldia 2093, de data 16 de
març de 2020, i vist l’informe del Servei de Gestió Econòmica i Intervenció que s’incorpora a
aquest expedient.
RESOLC
Primer.- Aprovar la relació de factures amb data 2019 entrades en el registre general de
l’Ajuntament el 2020 i els seus documents comptables ADO de la relació amb número de
comptabilitat 2020/1095, que conté un total de 231 factures, quantificades en un import
global brut de 125.349,22 €.
Segon.- Donar compte de la present Resolució al Ple de la Corporació en la primera sessió
que celebri. d’ acord amb la redacció de l’article primer de la Resolució d’Alcaldia 2093, de
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data 16 de març de 2020, relatiu a l'avocació per part de l’Alcalde de les competències
delegades a la Junta de Govern .
Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província aquest acord pel seu general coneixement
i també a l‘e-tauler.”

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, envia una
abraçada afectuosa a totes les famílies que han perdut algun familiar a causa de la Covid-19
i desitja a tots els malalts que es recuperin aviat.
També vull tenir un record pels presos polítics i exiliats, i en demano la llibertat i la tornada a
Catalunya, respectivament, al més aviat possible.
Respecte a l’informe que ens ocupa, vull fer referència al punt de la morositat i dels
pagaments fora de termini, que pugen a un import d’1.700.000 €. En el 95% dels casos,
aquests pagaments han estat duts a terme per la Direcció de Transició Ecològica i
Sostenibilitat, i es diu que la causa és l’adaptació al procés de tramitació electrònica de les
factures.
L’informe també recull que el 50% dels imports pagats fora de termini del Grup Ajuntament
correspon a Aigües de Mataró. En aquest cas, el retard està motivat perquè l’empresa té un
sol dia de pagament al mes.
Nosaltres demanaríem, per ajudar les empreses i reduir al màxim els terminis de pagament,
que es poguessin resoldre aquestes dues circumstàncies.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, en pren nota i assegura que s’intentarà millorar el sistema de pagament.

Els membres del Ple es donaren per assabentats.
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CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei d’Espais Públics

15 - APROVAR

INICIALMENT

D’IMPLANTACIÓ

DE

LA

EL

XARXA

PROJECTE
DE

CONSTRUCTIU

CLAVEGUERAM

A

LA

URBANITZACIÓ DE SANTA MARIA DE CIRERA “LES SURERES”
El senyor David Bote Paz, alcalde president, explica que, després d’algunes converses amb
els veïns afectats, aquest punt queda sobre la taula i el Govern el retirarà de l’Ordre del Dia.

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica, Sostenibilitat,
Espai Públic i Serveis de Ciutat, reitera la retirada d’aquest punt de l’Ordre del Dia i explica
que així ho han comunicat a tots els portaveus.
Els representants dels veïns ens demanen que puguem treballar amb més temps per explicar
el projecte i així ells ho puguin fer extensiu al conjunt dels veïns de Les Sureres. Seguirem
informant de totes les novetats que sorgeixin arran d’aquest tema i reafirmem el nostre
compromís de portar aquest punt al ple de juliol, com a molt tard.

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN
PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

16 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN
RELACIÓ A L'AVALUACIÓ DE MESURES SANITÀRIES, SOCIALS,
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ECONÒMIQUES, DE MOBILITAT I DE GESTIÓ DELS SERVEIS
OFERTS

PER

L'AJUNTAMENT,

PRESES

DURANT

EL

CONFINAMENT, AIXÍ COM LA PREPARACIÓ DE PROTOCOLS
D'ACTUACIÓ PER A FUTURES SITUACIONS D'ALARMA
La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, presenta
la proposta de resolució següent:
“Desde el inicio del estado de alarma y, por extensión, el de confinamiento se han tomado
medidas extraordinarias sanitarias, sociales, económicas, de movilidad y de funcionamiento
general de los servicios ofrecidos por nuestro ayuntamiento.
Pasadas circunstancias tan especiales es momento de valorar todas estas pautas llevadas a
cabo, en las diferentes comisiones y comités municipales de seguimiento, con el objetivo de
sacar conclusiones que nos permitan elaborar un protocolo de actuación en el caso de
posibles rebrotes que nos obligasen a nuevos confinamientos.
Todas las medidas que se han ido publicando por parte del gobierno central y que debían
ser trasladadas e implementadas por la administración más cercana al ciudadano, es decir,
la administración municipal, han comportado que en muchas situaciones haya sido
necesario, dado el estado de reclusión, gestionar escenarios muy complejos e imprevistos;
se ha tenido que llegar a las familias más necesitadas organizando, en muchos casos, redes
de voluntarios y establecer sistemas de gestión ad hoc para situaciones nuevas, como fue el
caso del reparto de las tarjetas-comedor.
La ciudadanía, voluntarios y funcionarios, tienen que saber cómo van a actuar nuestros
ayuntamientos en caso de posibles rebrotes.
Es por ello que desde Ciudadanos pensamos que es indispensable el establecimiento de
protocolos de actuación municipales que regulen aquellos servicios esenciales prestados
por el ayuntamiento en caso de producirse nuevos confinamientos y quede registro de los
diferentes tipos de gestión de imprevistos a los que se ha tenido que enfrentar el
Ayuntamiento durante estas semanas de pandemia.
Por todo lo expuesto el Grupo Municipal de Ciudadanos solicita al pleno lo siguiente:
1.- Evaluación de las medidas sanitarias, sociales, económicas, de movilidad y de
funcionamiento general de los servicios prestados por el gobierno municipal llevadas a cabo
durante el confinamiento.
2. Una vez se dispongan de los resultados de la evaluación de las diferentes medidas
tomadas durante esta etapa de crisis sanitaria, preparación de protocolos de actuación para
futuros brotes o futuras situaciones de alarma, así como la revisión para su modificación o
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ampliación de todos aquellos protocolos ya existentes a la fecha de inicio de la presente
epidemia.”

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,
considera que la proposta que presenta Ciutadans és interessant, en el sentit que és una
peça més dintre d’un gran conjunt d’actuacions que haurem de prendre tots plegats com a
societat civil i com a administració a fi d’analitzar les respostes que s’han anat donant a les
diferents situacions que s’anaven plantejant, conforme s’anaven tenint més dades i més
indicadors sobre la pandèmia. En definitiva, veure què s’ha fet bé i què s’ha fet malament.
També entenc que aquesta anàlisi formaria part del que són els plans de protecció civil de
Catalunya.
Nosaltres no ens hi oposarem, però no deixa de ser una peça més dintre d’un gran conjunt
d’accions que caldrà avaluar i integrar posteriorment.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu
vot favorable. Situacions com la que encara estem vivint demanen i requereixen el millor de
tots nosaltres. Ja hem vist com la societat, en general, ha donat el millor de si mateixa: hem
vist el sacrifici i l’esforç de sanitaris, professionals, policies, empleats municipals...
Per tant, ens sembla adequat poder analitzar i reflexionar sobre el que s’ha anat fent en cada
moment a fi de millorar el que calgui de cara al futur.

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, reconeix que la
crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la Covid-19 ha superat
l’expectativa i la capacitat de resposta de països, nacions i de la societat.
No obstant això, malgrat la magnitud i la complexitat de la situació, els serveis municipals
responsables de la gestió d’aquesta crisi han demostrat una capacitat de reacció, dedicació i
resolució dels problemes que mereix el nostre reconeixement.
Dit això, respecte a la resposta a les propostes concretes d’avaluar globalment la gestió de
la crisi i millorar els protocols d’actuació davant de crisis d’aquesta naturalesa, hem de dir
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que ja està previst fer-ho, ja que, com a procediment ordinari, sempre que s’activa un pla
municipal de protecció civil en fase d’emergència, es realitza una avaluació específica del
seu desenvolupament i gestió, i s’elaboren les propostes de millora dels protocols d’actuació
que es considerin necessàries per fer front a futurs episodis.
En aquest cas, però, davant la magnitud de la crisi i el risc potencial d’un futur rebrot,
aquesta avaluació es farà amb caràcter immediat i amb la màxima profunditat possible, tan
bon punt acabi la fase d’emergència en la qual ens trobem.
De la mateixa manera, a partir de l’experiència adquirida per l’Ajuntament en la gestió de la
crisi, es revisaran els protocols generals d’actuació i coordinació en matèria de protecció civil
i salut i, en particular, el desenvolupament del pla d’actuació per a emergències associades
a malalties transmissibles emergents amb alt risc potencial. Al respecte, proposo que
aquesta avaluació també es materialitzi en una junta de portaveus extraordinària
monogràfica, on es presentaran les conclusions finals de la gestió de la crisi i els protocols
de millora.

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, agraeix el
suport de tots els grups. Considera que el fet de deixar per escrit tot el que s’ha anat fent i
com es pot millorar, ja que moltes vegades ha calgut improvisar per implementar el que deia
el BOE els diumenges a última hora, serà molt útil de cara a futurs rebrots o pandèmies.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

17 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER
EXPORTAR L’EXPERIÈNCIA DE LA RESIDÈNCIA SANT JOSEP.
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta
la proposta de resolució següent, que compte amb les esmenes presentades pels
grups municipals Socialista i d’En Comú Podem Mataró, que han estat incorporades
millorant el redactat sobretot de la part dels acords:
“La pandèmia ha posat sobre la taula la necessitat de reflexionar sobre les deficiències de
l’atenció de la nostra societat cap a les persones més grans.
Algunes d’elles de carácter més operatiu, com la dotació de mitjans de tota mena, la manca
de capacitació técnica o la insuficient supervisió, però d’altres més de plantejament, com la
necessitat d’una atenció amb més control i supervisió per part de metges i personal
d’infermeria ben format, entre d’altres.
Una de les denúncies més freqüents que els familiars d’usuaris de moltes residències han fet
arran de la pandèmia ha estat la manca d’informació.
Aquest fet revela no només la necessitat d’una millor comunicació, sinó més aviat la
conveniència de canviar alguns aspectes culturals que no faciliten percebre les famílies i els
familiars com un agent més, plenament implicats en l’àmbit residencial. En definitiva, una
redefinició del paper de les famílies fonamentat en la col.laboració i en unes noves
dinàmiques de participació en l’atenció als usuaris.
“Les famílies de les persones grans, usuàries de recursos assistencials han de considerar-se
també com famílies cuidadores, ja que no abandonen mai aquest rol, sinó que l’exerceixen
de forma diferent, des d’una altra posició, en col.laboració amb l’equip assistencial” com
afirma la prestigiosa catedràtica emérita (UAM) i psicogerontòloga Dra.Rocio FernandezBallesteros.
Hi ha exemples que reforcen aquesta idea, un d’ells a Mataró. Per aprofundir aquesta
implicació directa en les activitats, el 2015 els familiars de la residència Sant Josep de
Mataró van constituir-se en una associació, anomenada ARFA (Associació de Residents,
Familiars i Amics de la Residència de Sant Josep).
Implicats en els òrgans de participació i en l’activitat diària, han participat amb la direcció en
decisions sobre multiples aspectes de la gestió i organització diària i inclús sobre aspectes
organitzatius com remodelació d’espais o perfils professionals de l’equip de la residència.
D’aquesta manera s’ha aconseguit crear un vincle de confiança mútua que en aquests
moments de dificultat, ha estat molt útil pel flux transparent de la informació entre direcció i
famílies.
Més enllà de la necessària reflexió a nivel parlamentari, d’administracions públiques i de la
societat en general sobre els aspectes de plantejament que feiem referencia al
començament del document, estem convençuts que la participació de les famílies,
organitzades, contribuiría a millorar la qualitat de les residències, a obrir-les a la societat per
conèixer la seva realitat i per a transformar-les d’una manera més eficient.
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La Normativa Catalana de Serveis Socials contempla la constitució de Consells de
Participació en les Residències. Per altra banda, tant des de l’Administració Local com des
de la Generalitat, pensem que haurien de promoure aquest implicació dels familiars, no
només per a una adequada fiscalització del servei sinó també, i per damunt de tot, per a
transformar el model d’atenció a les persones afavorint el diàleg entre tots els agents
implicats.
Per totes aquestes raons, el GM d’ERC-Moviment d’Esquerres i les aportacions dels grups
municipals del PSC i d’ECPM, proposem l'adopció dels següents ACORDS:

1. En el marc de la definició i establiment d’un nou model residencial a Catalunya,
creiem necessari que s’hi contempli la conveniència de promoure l’associacionisme
en el si d’aquest recurs social especialitzat. Vincular-hi un nou mecanisme associatiu
que complementaria la participació ja prevista per mitjà dels consells de participació
existents.
2. L’Ajuntament de Mataró contribuirà a difondre l’experiència d’èxit associatiu de la
Residencia Municipal Sant Josep als altres centres residencials de la ciutat i donarà
suport i difusió a la creació i desenvolupament d’ARFA’s a les residències de Mataró,
sempre des del respecte a les direccions, equips professionals i familiars dels usuaris
de cadascun dels centres.
3. L’Ajuntament de Mataró demanarà a la Generalitat que impulsi el Projecte a totes
les residències a les quals hi té competències plenes.”

El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que els grups del PSC i En Comú
Podem han presentat una esmena que ha estat acceptada i incorporada a l’exposició.
Per tant, passem a fer el debat de la proposta.

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia
el seu suport a la proposta.
En aquest cas, volem fer esment al fet que la pandèmia ha posat sobre la taula aspectes que
cal tenir presents, i un n’és el de les residències de gent gran. La pandèmia ha entrat de ple
en aquestes residències, cosa que generarà un debat que Catalunya no podrà defugir. Cal
ser honestos amb tot el que ha passat, sense colors polítics, i entonar un mea culpa.
Almenys, aquest grup municipal, per la part que li toca, així ho fa. És important saber què ha
passat, per què ha passat i evitar que això torni a passar.
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Pel que fa a la proposta de resolució, pensem que les esmenes introduïdes pel PSC i En
Comú Podem tampoc hi aporten molt més, a part d’introduir moltes vegades els termes
“associació” i “associacionisme”. Sembla que aquí s’està demanant que en el marc normatiu
ja s’introdueixi també la possibilitat de regular la figura de l’associacionisme dintre del que és
el servei de residències. Però crec que això ja es contempla legalment mitjançant els
consells de participació.
A part d’això, l’experiència de la residència Sant Josep és un èxit i, per tant, cal dir-ho i
exportar-ho.

La senyora Cristina Sancho Rodriguez, portaveu del grup municipal de Ciutadans, manifesta
que durant l’actual crisi sanitària de la Covid-19 s’ha posat de manifest la debilitat del model
de residències de gent gran.
Desde nuestro grupo pensamos que, llegado el momento, habrá que rendir cuentas sobre la
gestión realizada de esta crisis en las residencias. De hecho, en la actualidad, la Fiscalía ya
está investigando aquellas residencias con indicios de mala praxis, mala gestión o de
incumplimiento de la normativa, que ha provocado la muerte de nuestros mayores.
Creemos que promover el asociacionismo en las residencias podría ser un punto a tener en
cuenta dentro de este nuevo modelo residencial. No obstante, entendemos que la
investigación de todo lo sucedido es vital para evitar la muerte de ancianos en caso de
futuros rebrotes o pandemias.
Esta medida debe entrar dentro de la definición de este nuevo modelo residencial. Por tanto,
nuestro posicionamiento será favorable.

La senyora Laura Seijó Elvira, regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la Salut,
agraeix la voluntat de diàleg per part d’ERC per acordar aquesta proposta de resolució.
És cert que la crisi del coronavirus ha posat de relleu la vulnerabilitat dels centres
residencials, sobretot de persones grans. Això ha de comportar forçosament canvis de
plantejament, pel que fa a la seva atenció i assistència. Alguns d’ells ja s’han traduït en
canvis organitzatius, però la reflexió ha de ser més global i profunda perquè doni lloc a un
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canvi de model d’aquest recurs social i a un canvi també de mirada a nivell individual i
personal.
L’atenció a les persones està evolucionant cap a un model més comunitari i més de
proximitat. El fet de cercar la implicació de les famílies en el funcionament dels centres
residencials té aspectes molt positius respecte al vincle, la cura i l’atenció dels residents.
Promoure una associació de familiars de residents té un doble valor:
D’una banda, mantenir una implicació propera per al benestar i la cura. I, de l’altra, reforçar
la proximitat i refermar els llaços de relacions familiars.
És per això que des de l’Ajuntament donarem suport i difusió a la creació i desenvolupament
d’ARFA’s a les residències de Mataró, entenent que la promoció d’aquest tipus d’iniciatives
hauria d’anar sempre vinculada a la definició del model de centre residencial. Per això,
estem d’acord a demanar a la Generalitat que impulsi aquest model associatiu als centres
residencials de Catalunya.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (26).

PRECS I PREGUNTES

18 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS
PER MATARÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LES EMPRESES I DELS
ESTUDIANTS DEL TECNOCAMPUS
El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, presenta
la pregunta següent
“El Tecnocampus sempre s’ha caracteritzat per ser un centre innovador, a l’avantguarda
tecnològica i amb un treball incansable dels seus treballadors i patrons vers els estudiants i
empresaris que allà resideixen.
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Els darrers dos mesos, el món pateix una crisi sanitària excepcional que ha afectat a tots els
sectors econòmics i professionals i que aquells que no estaven habituats a una gestió digital
s’han vist doblement afectats per la situació. A més, degut al confinament, despatxos i aules
han quedat buides i sense ús, i els treballadors han entrat a desenvolupar les seves funcions
de manera telemàtica, que malgrat les possibles dificultats i limitacions, en el cas del
Tecnocampus, es poden portar a terme en la seva major part.
També, des de l’EPEL val a dir que s’han generat ajudes i suport a les empreses que estan
a les torres, condonant els lloguers als qui estan a la incubadora i oferint descomptes a la
resta. Així també, les classes han intentat adaptar-se a la formació online per a que els
alumnes no vegin interromputs els seus estudis.
Malgrat això, les darreres setmanes hem vist com alumnes i empreses han començat a
mostrar les seves queixes i malestar, tant a les xarxes socials com a reunions (virtuals)
diverses. Fins i tot, veient com possibles alumnes apuntaven que vist el descontrol ja no es
matricularien i optarien per altres universitats, i empreses que comencen a pensar a marxar
del TCM per sentir-se desatesos. Això deixa la institució, en vespres de període de
matriculació amb possibles caigudes del nombre de matriculats i, pel que fa a la zona
d’empreses, amb una imatge negativa per possibles noves entrades d’altres negocis.
Respecte a tot això, el grup municipal de Junts per Mataró presenta les següents preguntes:
1. Quin és el procés que ha seguit el Tecnocampus amb les empreses des de l’inici del
COVID-19 fins ara? Hi ha empreses que s’han donat de baixa durant aquest temps?
Quantes? Perquè?
2. Quin és el procés que ha seguit el Tecnocampus amb les tres escoles universitàries i, en
especial amb els alumnes des de l’inici del COVID-19 fins ara? S’han rebut queixes formals?
Quantes? Com s’està solucionant?
3. Quines son les mesures que s’han adoptat respecte al teletreball i el seu correcte
funcionament? S’estan mantenint els serveis, tant per a empreses com per a estudiants?”

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, explica, en relació
amb la pregunta formulada, que ell contestarà la part que té a veure amb el parc
empresarial, i que el Sr. Vadell respondrà allò que té a veure amb la universitat.
En primer lloc, vull aprofitar l’oportunitat per agrair la gran tasca que han estat realitzant els
més de 300 treballadors del Tecnocampus, que s’han estat deixant la pell aquests dies per
poder mantenir l’activitat a nivell acadèmic i també a nivell empresarial, adaptant-se a la
nova realitat d’una manera ràpida i efectiva.
Dit això, respecte a la primera pregunta, des del Servei d’Empresa i Emprenedoria del
Tecnocampus, hem de distingir entre dos tipus d’accions que s’han estat realitzant: un
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primer bloc d’accions de suport a les empreses que estan al parc i també d’accions de
suport a les empreses del territori en general.
Pel que fa a les empreses del parc, s’ha mantingut una atenció personalitzada des de la
declaració de l’estat d’alarma, i també de suport al compliment de les diferents normatives
que han anat sorgint. En concret, s’han atès 61 peticions de suport, en la majoria dels casos
relacionades amb qüestions vinculades al parc i d’aplicació de determinades mesures.
També es van prendre una sèrie de mesures d’ajut i suport econòmic, amb l’objectiu que
cap empresa no hagués de marxar del parc per la dificultat d’haver de pagar el lloguer.
Concretament, es va acordar una bonificació del 40% sobre el lloguer dels mesos d’abril i
maig, i a les empreses integrades al servei d’incubació se’ls ha bonificat el 100% de les
quotes d’aquests dos mesos.
En relació amb les altes i baixes durant aquest període, val a dir que un total de sis
empreses han sol·licitat la rescissió del seu contracte de lloguer, principalment per motius
relacionats amb l’activitat o perquè eren empreses que estaven tot just començant o que
estaven vinculades al comerç i no tenien voluntat de continuar. Però durant aquest mateix
període, han renovat el contracte tres empreses del parc i una de la incubadora, i s’han
signat dos contractes nous i s’està negociant ara mateix l’entrada de vuit empreses. Tenim
una ocupació del 99%. Per tant, fins i tot una mica superior a la que teníem abans de la crisi
sanitària.
En relació amb el suport a les empreses del territori, s’ha habilitat un espai digital i un web
específic per resoldre consultes específiques sobre la situació actual. S’han rebut un total de
2.600 visites i s’han fet 300 assessoraments en aquesta línia, i s’ha donat suport a la
indústria local per a l’aprovisionament de material sanitari, també en col·laboració amb
entitats com Asegema.
Pel que fa al darrer punt, el Tecnocampus ha comptat des del primer dia amb la
infraestructura necessària per assegurar una correcta prestació dels serveis en format no
presencial. Tots els serveis de gestió acadèmica i administrativa s’han mantingut sense
incidències. Des del 18 de març, que és quan s’estableix tot l’operatiu de l’àrea
d’Emprenedoria i Empresa, s’ha pogut treballar al 100%.
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El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, explica quines són les mesures que s’han pres en tres àmbits especialment:
En primer lloc, en relació a com es van programar els exàmens d’aquest segon trimestre
online, perquè el tancament de centres universitaris es va produir uns dies abans de l’inici de
l’avaluació del segon trimestre i això va comportar la necessària reprogramació dels
exàmens, val a dir que la mesura presa ha estat un èxit, com demostren les xifres assolides
entre el 27 de març i el 3 d’abril: al Tecnocampus es van fer un total de 170 exàmens online,
és a dir, un 85% del total.
Pel que fa a la preparació i a la implantació de la docència online al tercer trimestre, el
Tecnocampus s’ha dotat d’una metodologia de formació no presencial contrastada a partir
de l’intercanvi d’experiències amb altres centres universitaris, especialment la UPC.
En relació amb l’adaptació a les pràctiques curriculars, també s’ha demanat a les empreses
que acullen estudiants en pràctiques que, en la mesura del possible, siguin tractats com la
resta del personal de l’empresa.
Si li sembla bé, Sr. Canela, li faré arribar la resposta per escrit perquè és força àmplia.

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, agraeix
tota la feina que s’està fent des del Tecnocampus donant suport a les empreses del territori.
Respecte al tema del parc empresarial, no sé si s’han plantejat la possibilitat de mantenir
aquesta bonificació sobre el lloguer més enllà dels mesos d’abril i maig. En altres parcs
empresarials ja s’està fent.
Pel que fa a educació, no dubto que des dels tres centres s’està fent una feina excel·lent,
però és cert que hi ha hagut queixes i s’ha fet una carta per part dels delegats dels alumnes
de cada escola. Crec que potser en aquest cas ens trobem davant d’un problema de
comunicació al Tecnocampus. Seria important que procuréssim donar la millor imatge
possible perquè no ens trobem amb un problema de manca de matriculacions més
endavant.
En qualsevol cas, ja em farà arribar la documentació pertinent.
Gràcies per la resposta.
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19 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER
MATARÓ PER A LA PRESERVACIÓ DE L’ESPAI NATURAL DE
DUNES A LA PLATJA DEL VARADOR.
El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, presenta
el prec següent
“Al mes d’Octubre de 2018, es va aprovar per unanimitat una Declaració Institucional
presentada per l'aleshores Grup Municipal de CiU, per tal de promoure i protegir el nostre
patrimoni immaterial i biopaisatgístic. Al no tenir notícia de cap actuació al respecte per part
de l’Ajuntament, el Novembre passat aquest Grup va presentar un Prec per a que es
protegís l’espai dunal per ser un reservori biopaisatgístic i com a valor afegit per la ciutat.
Des de mitjans de Març s’ha imposat l’estat d’alarma a la nostra ciutat a resultes de la
pandèmia del COVID-19, fet que ha suposat evidents limitacions del dia a dia de tota la
ciutadania, entre elles, la mobilitat. Així doncs, els mataronins i mataronines en hem imposat
un confinament a les nostres llars per tal de superar quan abans aquesta situació. No ha
estat fins al mes de Maig que hem pogut començar a sortir esglaonadament per passejar i
disfrutar dels nostres carrers i els nostres parcs. Però s’ha produït un fet que ens ha sorprès
a tots: en només unes setmanes de quarantena, la natura s'ha obert pas deixant-nos
escenes que ens recorden que no ens necessita en absolut per fer el seu camí. Animals que
campen lliurement, aigües de les platges més netes, aire més pur. La fauna ho nota i la flora
també. Si aquests dies hom passeja pel Passeig Marítim, a l’alçada de la Platja del Varador,
s’adonarà de l’espectacular aspecte que tenen les dunes, ja que han passat de ser un lloc de
pas de persones i mascotes a créixer naturalment. Tot i ser protegides normativament, no
estan senyalitzades ni són conegudes popularment, fet pel que estan constantment
atacades. Amb el confinament de tothom a casa, han crescut lliures i naturals i l’efecte és
imponent.
És per això que fem el present prec, en el que a més de reiterar l'execució de la DI
presentada en el seu dia, entenem peremptori i necessari que davant del desescalament de
mesures de confinament que s’aniran succeint durant les pròximes setmanes
ÚNIC- S'instaurin plafons informatius i material divulgatiu itinerant per diferents espais del
municipi sobre la importància de la protecció de les dunes i que, sobretot, es delimitin les
dunes impedint que la gent i els animals hi accedeixin, evitant la seva degradació, instal·lant
“in situ” plafons informatius per millor consciència ciutadana.”
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El senyor José Antonio Ricis Saavedra, regidor delegat de Verd Urbà, agraeix a tota la
ciutadania de Mataró el seu bon comportament durant aquests dos mesos i demana que
continuïn mostrant el seu suport cada dia a les 20 h.
Sr. Canela, coincido con el planteamiento que formula en su ruego. Como Gobierno,
coincidimos con esta sensibilidad hacia la protección y preservación del patrimonio natural y
ambiental de la ciudad. Esta crisis sanitaria pone aún más de manifiesto la necesidad de
emprender acciones de sensibilización y divulgación de nuestro patrimonio natural. En
situaciones como la que estamos viviendo, como sociedad tenemos que ser más
conscientes del valor ambiental de nuestro entorno.
Por otra parte, centrándonos en la demanda que se nos formula, nuestra voluntad es
aceptarla. Estamos trabajando en un acuerdo de custodia del territorio entre el Ayuntamiento
de Mataró y entidades conservacionistas para poder preservar el patrimonio de las dunas
del Varador.
Este acuerdo se está trabajando desde la Dirección de Urbanismo y la Sección de
Patrimonio Natural del Museo de Mataró. La idea es que, cuando recuperemos la
normalidad, podamos formalizar este acuerdo. Y es en el marco de esta colaboración donde
contemplamos la instalación de estos plafones informativos y otras acciones de información
y divulgación entre la población para que todos los ciudadanos sean conocedores de la
riqueza natural con la que contamos en Mataró. Por ello, aceptamos el ruego.

El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró,
suggereix que es passi a la protecció de les dunes de forma immediata perquè no es tornin a
trepitjar quan comenci l’època estival. Si l’acord, que està molt bé, ha de trigar, com a mínim
que avancem ara ja en la protecció.
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20 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER PROMOURE EL MERESCUT
HOMENATGE A MORTS I PERSONES COL·LABORANTS EN LA
LLUITA CONTRA LA PANDÈMIA DEL COVID 19.
El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta el
prec següent:
“Desde el mes de marzo Mataró se ha visto inmersa en una situación de pandemia que ha
supuesto la pérdida de vidas humanas y el desvío de todos los recursos necesarios para la
mitigación de la pandemia que nos afecta y contra la que luchamos.
El recuento de los datos en el Hospital de Mataró, a la hora de preparar este ruego son,
dentro de las circunstancias actuales, moderadamente alentadores alcanzando,
desgraciadamente, 118 personas fallecidas, 100 personas ingresadas con diagnóstico de
contagio positivo, 9 de ellas en la UCI y 376 altas acumuladas desde el principio de la
declaración de la enfermedad. A fecha de hoy sólo queda una unidad específica de COVID19 y otra en reserva. También hay 47 profesionales en aislamiento. Datos contenidamente
alentadores, a pesar de la gravedad, en lo que a recuperación de la normalidad ciudadana
se refiere y deseamos.
Nos constan el esfuerzo, la entrega y la dedicación de todos los que trabajan; a veces en
condiciones extremas, otras en condiciones adversas y en muchas más de las que
quisiéramos en condiciones precarias que hacen que estas personas deban vivir bajo una
presión social y vital constante y difícil que altera su orden vital y hacen muy complicada la
convivencia familiar. Por todo ello desde el grupo municipal Ciutadans-partido de la
ciudadanía rogamos:
Se impulsen, cuando la situación social y de alarma lo permita, homenajes a las personas
fallecidas a consecuencia del COVID-19 así como acciones
Institucionales de
reconocimiento a profesionales y voluntarios que han trabajado y seguirán trabajando para
paliar los efectos de la crisis provocada por la epidemia.”

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, accepta el prec. Treballarem plegats per fer-ho possible.
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El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, agraeix la
sensibilitat del Sr. Jerez.
Nos parece que es lo menos que podemos hacer, no solamente por los sanitarios y demás
profesionales, sino también por la soledad tremenda que han tenido que soportar los
familiares y amigos que no han podido despedir a sus seres queridos fallecidos. Creemos
que el día que se pueda deberíamos hacerles una despedida como se merecen.

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANSPARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER HABILITAR UNA ZONA DE BANY
A LA PLATJA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT
El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, presenta el
prec següent:
“Atendiendo que:
En unas semanas Mataró estará inmersa en la desescalada del confinamiento. Ante esa
nueva situación a la que debemos enfrentarnos hemos de tener en cuenta la diversificación
y acumulación de acciones y decisiones que serán necesarias emprender en un corto
intervalo de tiempo como, por ejemplo, las relacionadas con el buen uso de los espacios
comunes dedicados al ocio y el disfrute de los ciudadanos; es importante, creemos, marcar
prioridades en este sentido.
Dada la premura con la que deberán realizarse dichas actuaciones, este grupo municipal
quiere llamar la atención sobre el especial cuidado en la adecuación de estos espacios
para los colectivos con necesidades especiales y que estos posean las mismas
oportunidades que el resto de ciudadanos. Entre los espacios a los que prestar atención
especial consideramos las playas, un bien con el que disfrutamos todos los mataronenses y
que se convierte, llegado el verano, en un de los puntos fundamentales de encuentro y
entretenimiento de la ciudad. Teniendo en cuenta todo lo expuesto:
Rogamos, a este respecto, una zona acotada, en la orilla, para estas personas con la
consiguiente facilidad para llegar al agua. Cercana a un puesto de socorro por si hubiese
necesidad de su utilización y la instalación, como en años anteriores, de cuerdas, boyas o
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algún tipo similar de ayuda para permitir la salida fácil del agua de las diferentes
diversidades capacitativas.”

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, respon al Sr.
Molero que l’atenció a les persones amb discapacitat és i continua sent, encara més en la
situació actual, una prioritat per a qualsevol servei municipal. Així, en el cas dels serveis de
temporada de platja, tot i que encara no s’ha determinat el calendari d’obertura del bany
públic, el Servei de Protecció Civil i Salut ja està treballant en l’organització dels serveis de
socorrisme i bany assistit.
En relació amb el servei de bany assistit, està previst que, com en anys anteriors, comenci a
prestar-se a partir de l’1 de juliol, coincidint amb l’inici de la temporada alta, en una zona
específicament delimitada i habilitada amb infraestructures adaptades per a aquests usuaris,
i comptant amb el suport de la Creu Roja, amb qui ja s’està planificant el servei.
De la mateixa manera, també està previst disposar a les platges del Varador i Callao de
línies de vida per facilitar l’accés a la platja d’aquelles persones que tinguin dificultats.

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, reconeix que
ja els constava que aquest servei s’havia ofert en anys anteriors i que tenia molt bona
acollida. El prec s’ha presentat només com a recordatori perquè tothom tingui present que el
servei, també aquest any, es prestarà.

22 -

PREGUNTA

QUE

PRESENTA

EL

GRUP

MUNICIPAL

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL
COST DE LA TAXA DE RECOLLIDA DE BROSSA A MATARÓ.
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El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la pregunta
següent:

“El passat dia 10 d'abril, varem tenir una reunió amb els senyors Joan Capmajor, Cap de
servei de manteniment i Carlos Garcia, Cap de l'Àrea de Qualitat Urbana, on ens van
exposar el concurs per la propera contractació del servei de recollida de residus, neteja viària
i de platges, comunicació i control de qualitat a Mataró.
És un document extens, detallat i ambiciós, que posa de manifest la qualitat i coneixement
de les persones que han intervingut en la seva elaboració, i des d'aquest grup municipal els
hi volem reconèixer i felicitar-los publicament.
L'objecte del present concurs és esencial per la ciutat i també pel compliment de la directiva
Europea 2018/851, on es marquen els percentatges de recollida de brossa selectiva, i sense
cap dubte, busca apropar el municipi a l'assoliment d'aquest objectius. D'altra banda també
és necessàri la millora de la neteja de la via pública, parcs, jardins i de la façana litoral, en
especial de les platges del municipi.
Atès que la despesa de recollida de residus és la prestació d'un servei que ha de ser pagat
amb una taxa de caracter obligatori i que ha de ser tendent a cobrir la totalitat de la despesa,
ha realitzat el govern una projecció de quin serà el cost que haurà de pagar cada
contribuyent de la ciutat per cobrir la totalitat del servei contractat, un cop ja no es rebi cap
subvencio i hagi de ser pagat integrament amb la taxa municipal?
Aquest és un concurs pensat i elaborat abans de les crisi creada pel COVID-19 i de les greus
conseqüències personals, socials i econòmiques que s'en deriven. Ha pensat el govern
modificar algún aspecete del citat concurs per adaptar-lo a la nova normalitat?”

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat Transició Energètica,
Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat, fa una petita esmena a les dades que oferia el
Sr. Molero. Ell parlava de 124 morts a Mataró, però aquesta xifra és al conjunt del Maresme.
A Mataró tenim registrades 81 morts.
Respecte a la pregunta del Sr. Camprubí, en primer lloc em sumo al reconeixement que
vostè fa de les dues persones que estan treballant en aquest plec pel nou contracte de
residus, però també ho voldria fer extensiu al conjunt de professionals de la Unitat de
Residus, als serveis de Gestió Econòmica, de Compres i Contractacions i a la Intervenció,
que des de fa mesos estan realitzant un treball rigorós i compromès perquè aquest contracte
de la neteja sigui una realitat en els propers mesos.
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També vull agrair la resposta de tots els grups municipals. Hem fet modificacions en el
conjunt dels plecs amb aportacions de tots els grups i, en concret, del grup d’ERC, amb qui
ens hem pogut reunir dues vegades i les aportacions han sigut positives.
La resposta a la primera pregunta que vostè em fa és afirmativa. Estem treballant diferents
escenaris amb l’objectiu de poder repercutir aquest servei de manera equitativa i
proporcionada, però hi ha altres elements damunt la taula que no podem deixar de banda.
Per exemple, què farem quan acabem de rebre la subvenció FEDER. Ho haurem de tenir en
consideració quan fem la previsió dels costos que ens generi aquest nou contracte. També
haurem de tenir en compte que si augmentem la recollida selectiva, els costos que tenim a
la planta de tractament de residus han de baixar. Per tant, hi ha factors damunt la taula que
hem de tenir en compte.
Ara mateix, però, el que hem de fer és continuar amb els passos que estem fent.
Agraeixo que portin aquest tema al ple perquè és la millor manera de poder anar explicant
com va avançant tot i poder donar dades concretes.
Recordo que a l’últim ple vam aprovar, de manera unànime, l’estructura de costos que tindrà
aquest contracte. En els propers dies podrem reunir-nos amb la resta de portaveus o
representants dels grups per parlar dels serveis i de com pensem pagar-los. Pensin que
partim d’un contracte que actualment gira al voltant dels 9,5 milions d’euros de cost i que,
per tant, és el contracte més important que gestionen els ajuntaments. És imprescindible
anar explicant totes les fases que anem tancant.
Com deia, hem aprovat l’estructura de costos, ara ens toca acordar els plecs amb la
col·laboració dels representants d’aquest Ajuntament i la tercera fase serà com pensem
pagar tot això.
Sobre la taxa de la brossa, ja en parlarem més endavant, quan tinguem clar el conjunt de
serveis que s’han de prestar; també tenint en compte que la situació que estem vivint ens
obliga a refer els comptes municipals de manera global. Hem de ser responsables i curosos.

El senyor Joaquim Camprubí, regidor del grup municipal d’ERC-MES, considera que el Sr.
Gomar no ha contestat cap de les preguntes formulades.
Entenc que quan es fan els plecs de clàusules tècniques, cal fer-ne unes valoritzacions. És a
dir, tu demanes un seguit de serveis i, mentre els fas, saps quin cost tindran.
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El Sr. Gomar comentava que han fet aquesta projecció, però és precisament aquesta
projecció el que jo li demanava, amb les variables que ell deia sobre la quantitat de brossa
que es podrà reciclar i que això tindrà un impacte també sobre el cost del servei.
Precisament una de les responsabilitats que té el Govern és transparència i informació, i una
de les responsabilitats que té l’oposició és exigir aquesta transparència. Nosaltres seguirem
demanant, abans que s’aprovin els plecs i el concurs, quin és el cost que ha de tenir per a la
ciutadania.
Evidentment que la ciutat ha de millorar la neteja, les platges i el control, però aquest
concurs es va pensar abans de la situació de crisi sanitària actual, i, per tant, caldrà inclourehi altres aspectes d’higiene que no estan recollits, com ara la neteja de botoneres dels
semàfors, entre d’altres. Imagino que això també tindrà un impacte en el concurs.
Esperem seguir avançant conjuntament i que el Sr. Gomar ens faci arribar aquesta
informació en el moment que la tingui. I si ja la té, que ens la faci arribar.

23 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA

DE

CATALUNYA-MES

PER

GARANTIR

EL

FINANÇAMENT DEL LLEURE EDUCATIU A L’ESTIU.
El senyor Carles Porta, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec següent:

“L’educació en el lleure és una eina imprescindible per a la formació integral d’infants i joves,
i les activitats d’aquest àmbit es multipliquen a l’estiu.
Per les circumstàncies que vivim actualment a causa de l’emergència del COVID19, no s’ha
pogut desenvolupar el curs escolar amb normalitat i des de fa mesos les classes
s’imparteixen a distància.
Malgrat que l’objectiu de l’educació en el lleure no és substituir l’educació reglada o substituir
les classes perdudes, es fa patent les necessitats dels nens i nenes de recuperar la
convivència presencial.
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Tenint en compte també, les necessitats d’assumir emocionalment les implicacions de la crisi
i aprendre nous hàbits d’autoprotecció.
Ara més que mai, és imprescindible garantir totes les places necessàries en els casals
d’estiu. Així com garantir l’accés a tots els infants que ho sol·licitin, independentment de la
capacitat econòmica de les famílies.
Cal tenir present que aquestes activitats serveixen per millorar directament les condicions en
què infants i adolescents d’entorns socioeconòmics desafavorits passen l’estiu.
Si les recomanacions sanitàries ho permeten, també caldrà garantir l’accés als serveis de
menjador.
Per aquests motius exposats, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment
d’Esquerres formula el següent prec:
L’Ajuntament de Mataró garantirà el finançament de les activitats de l’educació en el lleure
que es duguin a terme a la ciutat aquest estiu, així com garantirà el seu accés a tothom,
utilitzant fons del romanent de l’exercici anterior del propi Ajuntament.”

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, constata que com a Govern seguiran garantint les necessitats que tinguin totes
les famílies i alumnes de la ciutat.
Des de Benestar Social es garanteix l’accés a les famílies que necessitin o vulguin gaudir de
qualsevol activitat d’estiu de la ciutat. Recordi que organitzem, conjuntament amb la Creu
Roja, El Casalet, que disposa de 60 places, adreçat a infants de 3 a 12 anys en situació de
risc social. Durant el mandat anterior vam gairebé doblar aquestes places d’El Casalet
d’estiu.
Des de la Direcció d’Ensenyament també financem una part d’aquests casals d’estiu, a
través d’una subvenció a les entitats organitzadores, per aconseguir abaratir la quota que
paguen les famílies. Una partida de 71.000 €.
També vam equiparar els preus dels casals d’estiu de les escoles d’educació especial
perquè no era just que les famílies d’aquests centres educatius paguessin més del doble del
que pagaven en casals ordinaris.
Des del Servei de Joventut també, mitjançant la xarxa d’espais joves de la ciutat, s’ofereixen
activitats lúdiques gratuïtes durant tots els matins de juliol adreçades a joves a partir dels 12
anys. També, de forma gratuïta, hi ha 40 places de cursos per a monitors, adreçats a joves
que a partir dels 16 anys es volen iniciar en l’àmbit professional del lleure.
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També des de la Direcció d’Esports s’organitzen cursets d’estiu a la piscina municipal amb
preus públics bonificats.
Seguirem col·laborant tantes vegades com calgui, amb el Departament d’Educació de la
Generalitat, assumint competències que no ens corresponen com a Ajuntament, però que el
Departament últimament ha oblidat al nostre municipi. Per exemple, seguim assumint el
finançament de les escoles bressol, així com els patis oberts i el reforç escolar, la compra
del material necessari per garantir el seguiment d’aquest tercer trimestre virtual, i ara també
intentarem donar compliment a tot el que vostè explicava sobre recomanacions del
Departament de Salut per condicionar els equipaments i poder realitzar els casals d’estiu.
En definitiva, si des de la Generalitat només es fa que demanar ajuda als ajuntaments,
sense assumir aquestes competències directes ni aportar el que els toca, alguna cosa es
deu estar fent malament. Pensin que després ho acabem pagant els ajuntaments i les
famílies.
Per tant, els demano que traslladin aquest prec, com a grup parlamentari, a la resta de
municipis i que intentin que ens arribi l’ajuda a la capital de la comarca del Maresme, on tots
sabem que tenim una taxa elevada d’atur i on la crisi sanitària tindrà un fort impacte. No
obstant això, seguirem col·laborant i fent tots els esforços que calgui per arribar a tota la
ciutadania que ho necessiti.
A vostès els recomano que també siguin una mica autocrítics i que llegeixin les diferents
declaracions que apareixen al Diari de l’Educació per part de responsables del sector del
lleure, que parlen de les mesures presentades per la Secretaria d’Atenció a la Infància,
Adolescència i Joventut. Nosaltres compartim aquestes preocupacions que expressen, com
ara: “Hi ha coses que van en contra de la mateixa natura del lleure. Amb una forta
preocupació però irrealitzable. Per a nosaltres el més important és la salut dels infants i
potser per això al final la conclusió és que, davant la impossibilitat de garantir aquesta
distància, el millor és no fer aquestes activitats”. Parla de mantenir la distància de seguretat
interpersonal de 2 metres. O bé: “Estem repensant com es fa això, potser amb activitats més
assossegades, però es fa molt difícil”. També diuen: “Com es convenç un infant amb TDAH
que mantingui les distàncies?”.
No ens agradaria que tornés a recaure tota la responsabilitat de portar a terme aquests
casals en monitors i docents.
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El senyor Carles Porta, regidor del grup municipal d’ERC-MES, agraeix la resposta i en pren
nota. La nostra voluntat és la de col·laborar i ajudar en el que calgui per aconseguir els
recursos necessaris.
Malgrat això, voldria comentar alguns aspectes:
En primer lloc, presentem el prec perquè volem assegurar-nos que no hi hagi ningú que es
quedi sense casal. I això es pot fer destinant aquest 20% del romanent dels exercicis
anteriors dels ajuntaments a ajut social, en aquest cas, als casals d’estiu.
D’altra banda, també l’Estat espanyol incompleix les seves obligacions, com està passant en
el cas dels ERTOs, i aquí no hi veig tanta queixa.
En segon lloc, si podem trobar fons d’altres administracions, també de la Generalitat, de
l’Estat i de la Diputació de Barcelona, cosa que també s’ha anunciat, mirem-ho i aprofitemho.
És cert això que diu del Diari de l’Educació, que no podrem fer casals fins a la fase 3 i que
les condicions seran molt complicades, però, malgrat tot, la necessitat hi és i això no ha de
ser una excusa per no lluitar-ho.
Així mateix, cal calcular aquest augment de la demanda arran de l’emergència sanitària,
cosa que s’està fent i li agraïm.
Finalment, vull agrair també la tasca de tot el professorat, que s’està esforçant moltíssim per
adaptar-se a aquest nou temps, i la dels professionals del Departament d’Educació de
l’Ajuntament de Mataró, que estan fent molt bona feina.
Dit això, en parlem quan vulguis i anem a picar les portes que calgui.

El senyor Miquel Àngel Vadell Torres, regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, insisteix en la necessitat de rebre l’ajuda per part de la Generalitat i, com ha dit
el Sr. Porta, aniran a picar les portes que calgui.
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24 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES EN RELACIÓ AL PLA D’USOS
DE LA PLATJA I ELS NEGOCIS QUE S’HI DESENVOLUPEN.
El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec següent:

“A la darrera Comissió Informativa de Desenvolupament Urbà i Econòmic, es va explicar que
el Pla d’Usos de la Platja, que habitualment passava pel Ple amb carácter previ a la seva
aprovació a la Generalitat, aquest any, a causa del COVID-19, seria aprovat de forma
automática per lña Generalitat.
A l’espera de conèixer les disposicions legals i de seguretat que s’establiran per regular
l’explotació i l’activitat dels xeringuitos d’estius, hem rebut ja algunes comunicacions de
titulars d’aquests negocis, expressant la seva preocupació pel futur i al mateix temps la
seguretat que aquesta situació es superarà, amb l’ajuda i flexibilitat de tothom, en especial
de l’administració.
Proposen algunes accions que pensen que els ajudarien a remuntar millor la situació:
-

Allargar la durada de les concessions, per compensar la caiguda de l’activitat prevista
per aquesta temporada.
Dotar de més espai als negocis per tal que puguin situar, mantenint totes les normes
de seguretat, un nombre mes gran de taules. Una mesura semblant a la que el Govern
ja ens ha informat que estudiarà (ampliar l’espai de les terrasses) a la resta de la ciutat.
Facilitar l’exempció de les taxes a pagar, en el mateix percentatge que baixi la
facturació prevista, agafant com a referencia la facturació real de l’any passat.
Establir mecanismes d’ajuda per tal de garantir la presència en els establiments de
material de seguretat, tant per clients com per empleats.

Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta el
següent prec:
1) El Govern Municipal, incorporarà aquestes mesures en el Pla de Xoc relatiu a l’activitat
dels xeringuitos de platja.”

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, expressa el
seu condol a totes les famílies que han perdut algun ésser estimat a causa de la Covid-19 i
transmet ànims i força a tots els malalts perquè es recuperin aviat.
Respecte al prec presentat, li he de dir que només el podrem acceptar parcialment, perquè
hi ha temes que depenen de nosaltres, de l’Ajuntament, i d’altres que no.
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Com ja saben, estem en el darrer any del Pla d’Usos actual i n’hem de fer un de nou que
tindrà una vigència per a quatre anys més.
Vostè plantejava la possibilitat de fer una pròrroga d’aquestes concessions i, de fet, com els
vaig comentar a la comissió informativa, nosaltres ja hem plantejat aquesta possible
pròrroga a les dues administracions que en són les titulars (Costes de l’Estat i la Generalitat
de Catalunya). Tant una com l’altra ens manifesten la impossibilitat legal de poder-ho fer.
Nosaltres continuarem estant en contacte amb el servei titular de la Generalitat i amb Costes
de l’Estat i de qualsevol novetat que es produís n’informaríem els afectats i la resta de grups.
Es tracta, doncs, d’un impediment de caràcter legal.
Respecte a l’ampliació de metres de les terrasses de les guinguetes, nosaltres no hi podem
estar més d’acord, com també amb l’ampliació de la superfície de terrasses a la resta de la
ciutat, però aquí també caldrà cenyir-nos a les condicions que ens transmetin les dues
administracions titulars dels espais.
Pel que fa al tema del cànon d’ocupació de domini públic, serà proporcional a la seva
efectiva ocupació.
Finalment, en relació amb l’aprovisionament de material de seguretat per part de
l’Ajuntament, li he de dir que no està en els nostres plans proveir-lo, tret que aquest material
no es trobi dins dels establiments de la ciutat. El que sí que fem és coordinar-nos amb els
proveïdors i les empreses de la ciutat per poder proveir els usuaris.

El senyor Ignasi Bernabeu, regidor del grup municipal d’ERC-MES, demana que tot allò que
depengui de l’Ajuntament, es tiri endavant.
Pel que fa als establiments de platja, seria extensible a d’altres concessions administratives
que poden haver-hi a la ciutat de Mataró i que també caldria repensar com solucionar.
M’agradaria saber el motiu pel qual no es va portar al ple l’aprovació del Pla d’Usos de la
platja de Mataró, perquè hi ha hagut una licitació, d’un servei de lloguer d’embarcacions
sense motor, que l’any passat no hi era i aquest any hi serà. A veure si em pot aclarir aquest
extrem.
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La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, no és
conscient del que hagi pogut passat amb el Pla d’Usos. M’informaré de quin ha estat el
motiu pel qual no ha passat pel ple, si per algun tema de terminis o per la pròpia situació
d’emergència sanitària que estem vivint.
En tot cas, desconec que s’hagi produït cap mena de licitació sense que hagi passat pel ple,
si legalment ho havia de fer. En prenc nota i li faré arribar la resposta per escrit.

El senyor David Bote Paz, alcalde president, aclareix que _segons l’informen des del Servei
de Llicències_ des de fa uns anys ja no és necessari que aquest tema passi pel ple. En
qualsevol cas, la Sra. Moreno li farà arribar la resposta per escrit al Sr. Bernabeu.

25 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER LA CONTRACTACIÓ
D’AGENTS CÍVICS.
La senyora Rosa Guanyabens, regidora del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec
següent:
“Preservar l’espai públic local com un lloc de convivència compartit pel conjunt de la
ciutadania constitueix un dels reptes més importants en l’actualitat. En aquest sentit, el paper
que tenen els Ajuntaments és clau.
En el Pla de Convivència 2018-2020, elaborat per aquest Ajuntament, hi ha un estudi molt
detallat de la percepció ciutadana sobre els problemes que els provoca l’incivisme en el seus
barris. El número de persones que creuen que és un problema arriba al 69 per cent
.
Temes com la brutícia dels carrers, els elements llençats a la via pública, els excrements
dels gossos, el soroll, etc... són les queixes més habituals dels nostres conciutadans.
De ben segur que des de l’Ajuntament s'està treballant per a millorar la situació però el que
és evident és que el problema hi segueix sent , les despeses que significa per la nostra ciutat
i per les butxaques de tothom la neteja de carrers, la manca de reciclatge, l’acollida
d’animals abandonats,entre d’altres són cada cop més elevades i també és clar que sino
prenem mesures serà un pou sense fons.
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Aquest darrers dies, amb les diferents fases de desconfinament on la responsabilitat
individual és bàsica per el bé comú, han sortit a la llum encara més aquests problemes.
No és que siguem una ciutat més incívica que les altres, som una ciutat com les altres, amb
molta diversitat d’interessos, d’edats, de cultures….
S’han de prendre moltes mesures que afavoreixin el sentiment de pertinença, la
coresponsabilitat, segur que ja s’estàn fent i podem treballar plegats per implementar-ne més
i vetllar perquè l’ordenança que acabarà al 2022 estigui del tot i
El que és evident és que les persones necessitem, ara per ara, un recordatori constant de
quines són les normes de convivència, en alguns casos una explicació concreta perquè,
encara que ens sembli impossible, moltes persones no tenen clares quines són.
Sempre hi haurà gent que es voldrà saltar les normes per motius diversos però de ben
segur, n’hi haurà molta altra que, amb una explicació, una orientació de com pot realitzar
aquell desig o per què no pot, o en última instància quina serà la conseqüència si ho fa,
canviaria de comportament.
La presència de persones al carrer que facin de manera constant, empàtica però ferma a
l’hora un recordatori de quines són les normes que ens permeten conviure tots en un espai
comú, constituiría un element que potenciaria les conductes cíviques, milloraria la percepció
dels nostres carrers i acabaria reduint la despesa pública que impliquen segons quins tipus
de conductes. Naturalment actuant en plans detallats i diferenciats a cada barri.
A Mataró ja s’han contractat agent cívics amb els plans d’ocupació, la valoració és positiva
però aquests plans no permeten tenir una plantilla prou fixa per acabar d’estar ben
preparada, teixir xarxa al barri i fer un seguiment ben fet.
Repetint que el tema del civisme s’ha de treballar des de molts altres àmbits, i que el que
proposem és una eina més desde ERC-ME fem els següents precs:
1-

L’Ajuntament de Mataró contractarà un número suficient d’agents cívics per ajudar la
policia local durant les tasques de desconfinament a informar la ciutadania que no
compleix la normativa i donar-los opcions per a fer esport o el que necessitin,
explicant-los també quines poden ser les conseqüències dels seus actes.

2-

El treball dels agents cívics tindrà continuïtat un cop recuperem la normalitat.La seva
tasca es durà a terme treballant conjuntament amb la policia local i teixint xarxes amb
els agents socials i entitats de cada barri per treballar coordinadament. Els plans de
treball i les tasques dels agents serà diferent a cada barri i a cada zona de la ciutat
atenent les diferents problemàtiques identificades.

3-

Es farà una anàlisi dels resultats obtinguts per a valorar l’ampliació del servei en un
futur.”
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, respon que
actualment les tasques d’informació, sensibilització, resolució i control estan sent realitzades
coordinadament, i a través de campanyes i d’intervencions específiques, per un equip
transversal d’intervenció comunitària integrat per diferents serveis de l’Ajuntament de
Mataró, on, entre d’altres, participen, segons els casos, informadors, educadors, mediadors,
tècnics i policies.
En aquests moments estem treballant per atendre la urgència de la crisi sanitària provocada
per la Covid-19 en serveis de Policia Local, en matèria de seguretat i civisme; Promoció de
Ciutat, en l’àmbit de la reactivació econòmica; l’Agència de Suport a les Entitats, realitzant la
coordinació del treball associatiu; Salut Pública, efectuant el control sanitari; l’Oficina de
Benestar Animal, treballant pel civisme en la tinença d’animals; el Servei de Mediació
Ciutadana, en el marc de la gestió de conflictes; el Servei d’Igualtat i Diversitat, amb tasques
de sensibilització i comunicació, entre d’altres.
Així mateix, s’ha creat un equip específic d’informació i seguiment a peu de carrer de la
reactivació de les activitats econòmiques.
En aquest sentit, i en matèria de civisme, en el context actual d’ajust dels recursos
disponibles, resulta més efectiu el treball transversal orientat cap a un mateix objectiu, visió i
estratègia que el treball concret d’un equip de persones més reduït i sense la capacitat
d’abast que tenen tots aquests serveis municipals coordinats.

La senyora Rosa Guanyabens, regidora del grup municipal d’ERC-MES, entén que no
s’accepta el prec.
Si vostès diuen que ja s’està realitzant aquesta tasca, com és que la percepció ciutadana
d’aquest incivisme és palesa als carrers de la ciutat? Per què hi ha tantes deixalles al
carrer? Per què hi ha matalassos? Per què hi ha sorolls? Per què quan truques a la Policia
Local no donen a l’abast i et diuen que tinguis paciència?
No entenc per què no podem incorporar unes persones preparades que pugin ser una eina
més en aquest treball transversal que ja s’està fent. Com a mínim, provar-ho i fer-ne
l’avaluació.
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, contesta que
en aquests moments d’ajust pressupostari no és possible la contractació d’agents cívics. És
per això que aquesta feina s’està fent d’una manera transversal amb els recursos que ja té
l’Ajuntament. S’ha apostat per racionalitzar i per aprofitar l’eficàcia dels serveis que ja tenim.

26 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER L’EMPADRONAMENT DE
LES PERSONES SENSE DOMICILI FIX.
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec
següent:
“La Llei general del Padró, establint l’obligació de l’administració municipal de registrar a
totes les persones residents en el municipi i que ho sol.licitin, més enllà de la mera qüestió
estadística, el que fa és visibilitzar totes les persones atribuint-los amb aquest gest
administratiu, la seva qualitat total de ciutadà, amb tot el que això representa. Per tant,
entenem que l’administració local, assumint que el bé comú ha de ser un dels seus principals
objectius, ha d’emprar tots els recursos i establir els mecanismos necessaris al seu abast per
assolir aquest precepte ètic, que és el que emana de la llei general del padró, de manera
que cap persona que viu a la nostra ciutat estigui sense empadronar, es a dir, sigui un
ciutadà invisible, un objectiu al qual no pot donar l’esquena un govern socialista.
Hi ha veïns nostres que no sabem qui són , ni quants són, que no sabem què fan, que no
sabem quins ingressos tenen… i seguirán vivint aquí per molt que haguem pres la decisió
d’invisibilitzar-los, per molt que decidim ignorar qui són, quants són, que no ens importi què
fan ni quins ingressos tenen… Mentrestant, a causa de la crisi sanitària proliferen encara
més les activitats il.legals d’oferta i demanda d’empadronaments a canvi de diners, de la qual
cosa es feien ressó els mitjans de comunicació aquestes darreres setmanes.
En relació a aquest tema, el passat 2 de maig, va sortir publicades al Butlletí Oficial de l’Estat
dictant noves instruccions tècniques del actualitzades respecte la gestió del padró per part
dels ajuntaments.
Atès l’exposat, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES presenta el
següent prec:
1) En base a les noves instruccions tècniques publicades al BOE, l'Ajuntament de Mataró
procedirà a empadronar totes les persones sense domicli fix o sense llar que resideixin a
Mataró que ho sol·licitin.”

77

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, reitera, com ho ha estat fent cada vegada que s’ha plantejat aquest tema, que
l’Ajuntament de Mataró empadrona tothom que té dret a empadronar-se o a qui nosaltres
tenim l’obligació d’empadronar.
A partir d’aquí i parlant concretament de la resolució del 29 d’abril del 2020, que el que fa és
dictar unes noves instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del padró
municipal, val a dir que es tracta d’una adaptació a la normativa sobre la nova llei de
procediment administratiu, que és posterior a les instruccions del gener del 2015, i recull una
sèrie de premisses sobretot pel que fa a la generalització i la utilització obligatòria dels
mitjans electrònics en procediments administratius. Calia que les instruccions sobre el padró
s’adaptessin a l’administració electrònica. I també per normativa posterior a aquelles
instruccions de 2015, calia adaptar-les als reglaments europeus i estatals sobre protecció de
dades.
Així doncs, a banda de les actuacions en relació amb l’administració electrònica i la
protecció de dades, pel que fa a l’empadronament sense domicili fix o en infrahabitatges
(coves, etc.), la resolució del 29 d’abril del 2020 és exactament la mateixa que la del gener
del 2015.
Per tant, nosaltres continuarem fent el que hem fet fins ara de la millor manera possible.
Sr. Teixidó, li acabo de passar la còpia perquè vegi que és així.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, considera que
sí que hi ha unes variacions, com a mínim respecte a la consideració del silenci
administratiu, etc.
Penso que el tema de fons continua sent el mateix: aquelles persones que es vulguin
empadronar, sabem que al final ho acaben fent. I ho acaben fent anant a parar a màfies que
empadronen la gent a canvi de diners.
No acabo d’entendre quin avantatge tenim de no empadronar totes les persones que
resideixen a Mataró i que ho sol·liciten. El fet que hi hagi persones vivint entre nosaltres que
no sabem qui són ni on viuen, no fa que desapareguin. Des del punt de vista del
dimensionament dels serveis, a l’hora d’intentar reflectir la realitat municipal, és millor
conèixer que no conèixer.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i
Mobilitat, reitera que s’empadrona tothom qui reuneix els requisits i a qui tenim l’obligació
d’empadronar.
Li faré arribar les dades perquè vegi com es tramiten els expedients. Tothom que hi té dret i
a qui tenim l’obligació d’empadronar, acaba sent empadronat. Hi ha moltíssimes persones
que estan empadronades a Mataró i que no tenen papers ni títols de propietat ni
documentació.
Per tant, si es reuneixen els requisits, tothom és empadronat.

27 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES A LA RECUPERACIÓ DEL
COMERÇ A LA NOSTRA CIUTAT I LA IMPLEMENTACIÓ DE LA
MONEDA DIGITAL.
El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, presenta el prec
següent:

“L’actual crisi sanitària està provocant una crisi econòmica sense precedents en la nostra
història, amb caigudes estimades del PIB per sobre del 10%, que afectaran greument al teixit
econòmic, social, cultural de les nostres ciutats. Una crisi que de nou, estem veient com
agreuja les desigualtats socials, perjudicant sobre tot a les classes més desafavorides.
Aquesta situació demana governs locals valents, governs que siguin capaços de posar a
l’abast de les ciutats totes les eines i tots els recursos necessaris per atenuar en la mesura
del possible tant terrible impacte i fer-ho utilitzant tant les polítiques públiques tradicionals,
com innovant i sent imaginatius en noves formes de polítiques de desenvolupament local.
En aquest sentit, hi ha molts Ajuntaments que ja han vist que les monedes locals son
instruments de desenvolupament local molt importants, ja que aconsegueixen multiplicar
l’impacte de les polítiques públiques en les ciutats on es desenvolupen.
Recordem que les Monedes locals són sistemes monetaris geogràficament delimitats que
circulen dins d’una determinada regió, i tenen com a objectius:
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·

Promocionar l’activitat econòmica, donant suport a l’economia local, augmentant la
velocitat dels intercanvis i fomentant el seu efecte multiplicador, tot prevenint que els
diners s’escapin de la localitat.

·

Crear valors d’identitat local que provoquen sentiments de pertinença a una
col·lectivitat que aposta per la seva ciutat.

·

Fomentar la sostenibilitat mediambiental, la economia circular i els valors de ciutat

·

Suport i promoció al comerç local

·

Lluitar contra les desigualtats socials

Si els diners que el sector públic inverteix a la nostra ciutat es gasten localment, s’estarà
duent a terme una multiplicació local dels diners i, per tant, un enfortiment de l’economia
local, objectiu absolutament fonamental en aquests moments.
Molts municipis ja estant duent a terme iniciatives de monedes locals. A finals del 2014 Neil
Hughes va dur a terme un treball d’anàlisi de la situació de les monedes complementàries de
l’Estat espanyol i va detectar més de 300 iniciatives locals.
A nivell internacional un estudi realitzat per August Corrons, professor dels Estudis
d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (www.uoc.edu), identificava un
total de 3.428 projectes o iniciatives de monedes complementàries .
Més recentment hem vist com s’implantaven projectes com:
-

El grama a Santa Coloma de Gramenet

-

EL Rec a Barcelona

-

El Villa Real al municipi de Villareal (Castelló)

-

Les Exproncedas a Badajoz

-

El Ekhi a Bilbao.

-

El Txantxi de Oñati

-

El Vilawatt a Viladecans

-

La Turuta A Vilanova i la Geltrú

-

El Varemedi A Zafra.

I com trionfaven projectes internacionals com
-

El Chiemgauer a Prien am Chiemsee (Alemanya)

-

El Sardex a Sardenya (Itàlia)

-

El Bristol Pound a Bristol (Anglaterra)

I tants altres projectes que estan contribuint a dinamitzar les economies locals, i que sens
dubte ara poden tenir una important contribució en la superació d’aquesta crisi.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres fa un parell de
candidatures que venim proposant una dinamització econòmica responsable amb un model
comercial equilibrat amb la creació d’una moneda mataronina digital com una política de
promoció econòmica innovadora.
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El 5 de juliol del 2018 el Ple municipal va aprovar la resolució presentada per la CUP amb el
recolzament del PSC, ERC-MES, VOLEMataró, ICV-EUiA i el de las dues regidores no
adscrites per impulsar una moneda local per a Mataró i sumar-se així a les localitats de
Santa Coloma de Gramenet i de Vilanova i la Geltrú que ja tenien una moneda d’àmbit local
pròpia alternativa a l’euro.
Ens poden explicar què s’ha fet fins ara des que el Ple municipal, amb els seus vots a favor,
va aprovar aquesta resolució?
S’han parat a pensar les oportunitats que ja hem perdut?
Com pot ser que s’aprovin resolucions en aquest Ple, que el sector comercial de a ciutat
demani constantment polítiques de dinamització del sector, i que encara no s’hagi fet res de
res. Potser ara ja no hi serem a temps, el sector comercial serà un dels més afectats per
aquesta crisi, i mesures com les que els hem proposat tantes vegades, encara estan al
calaix.
Atès l’exposat i tenint en compte el greuge que es pot haver produït pel no desenvolupament
del projecte en el seu moment, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
presenta el següent prec:
Primer.- El consistori es compromet a prioritzar el desenvolupament del projecte de moneda
local digital a Mataró posant els recursos necessaris, i canalitzant els seus ajuts a través
d’aquesta moneda.”

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, deixa sense
efectes la segona de les preguntes perquè no té a veure amb aquest qüestió i, en tot cas, ja
la formularíem en un altre moment, tenint en compte que el registre de mocions i resolucions
aprovades pel ple ja existeix.
Segon.- Es crearà un registre de totes les mocions i resolucions que aquest Consistori aprovi, per
vetllar per la seva correcta implantació, donant-ne comptes al Ple municipal regularment.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Promoció de Ciutat, recorda que
demà se signarà l’acord per a la reconstrucció social i econòmica de la ciutat i, en pocs dies,
es constituirà una taula de treball, on es tractaran les diferents mesures que hauran de
conformar aquest pla de reactivació.
En tot cas, per part del Govern, sempre serem favorables a estudiar qualsevol mesura de
reactivació econòmica i, ara més que mai, mesures que siguin de fidelització respecte al
comerç local.
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De fet, vostè comentava que hi havia hagut unes aprovacions per unanimitat l’any 2017
respecte a aquest tema i del qual no s’havia reactivat res, però deixi’m dir-li que no és ben
bé així. Des del Consell Econòmic i Social es va estar treballant en una tarja de fidelització,
però que finalment no va veure la llum perquè es va valorar que la seva gestió era molt
complexa. D’altra banda, també teníem informacions molt contradictòries de tots aquests
municipis que vostè ha esmentat, i en alguns d’ells aquesta iniciativa no havia acabat
funcionant correctament.
Per tant, nosaltres proposem que s’estudiï aquesta mesura, però dins del marc de la taula
de reconstrucció.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, fa un incís
sobre el tema del finançament de les escoles bressol.
Quan vam discutir el pressupost, ja vam avançar que la Generalitat havia acordat pagar,
entre retards i noves aportacions, 1.500 € per plaça i any fins a arribar als 2.000 € a finals de
mandat. Ja preguntàvem llavors a què es dedicarien aquests diners que la Generalitat
aportaria, i abans s’ha dit en un prec que això no s’estava pagant.
D’altra banda, respecte a la proposta que ens ocupa, el que volíem posar de manifest és
que en aquests moments ens aniria molt bé poder tenir un recurs com aquest en
funcionament, i ara per crear-lo de nou necessitarem un temps i uns recursos que
probablement no tindrem.
De totes maneres, aquesta mena d’eines cal estudiar-les com a monedes socials en tot el
seu ampli marc d’entesa. Farem la proposta, naturalment.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:16 hores, el Sr. President aixeca la
sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico.
L’ALCALDE
David Bote Paz

LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal.,
M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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