
ACTA NÚM. 08/2020 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE

TINGUÉ LLOC EL DIA 24 D’ABRIL DE 2020. 

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

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

d'abril,  reguladora de les bases de règim local,  el dia vint-i-quatre d’abril  de dos mil vint,

essent les 19:12 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID

BOTE PAZ, Alcalde-President,

Hi concorren els Senyors:

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

FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM)
ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM)
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM)
ROSA GUANYABENS I CASARRAMONA REGIDORA (ERC-MES-AM)
JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM)
IGNASI BERNABEU I VILLA REGIDOR (ERC-MES-AM)
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM)
SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM)

SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE (ECPM-ECG)
SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG)

ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS)

CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s)
JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s)

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

Casarramona, que dóna fe de l’acte.
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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  2590/2020 DE 21 D’ABRIL

Assumpte: Convocatòria i ordre del dia Ajuntament Ple sessió de  24 d’abril de 2020

Òrgan: Alcaldia

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local,  es convoca els
regidors/res que componen  l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el
proper  divendres 24  d’abril  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 487/2020, de 10
d'abril. 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 487/2020, de 10 d'abril.  

Vista la disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents  en  matèria  de  contractació  pública,  de  salut  i  gestió  de  residus  sanitaris,  de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, per la qual s’estableix
que els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de
força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la
convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació
que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

Vist  el  Reial  decret  llei  11/2020,  de  31  de  març,  pel  qual  s'adopten  mesures  urgents
complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19, que a la seva
Disposició final segona afegeix un nou apartat 3 a l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local  (LBRL),  que  preveu  que  quan  concorrin
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que
impedeixin  o  dificultin  de  manera  desproporcionada  el  normal  funcionament  del  règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran,
apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament
els  substitueixi  a  aquest  efecte  de  la  convocatòria  d'acord  amb  la  normativa  vigent,
constituir-se,  celebrar  sessions  i  adoptar  acords  a  distància  per  mitjans  electrònics  i
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telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi
acreditada la seva identitat. 

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

1 Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: ordinària del
dia 5-3-2020; i extraordinària i extraordinària-urgent de 12-3-2020. 

2 DESPATX  OFICIAL

DICTAMENS

ALCALDIA

3 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2452/2020 de 9 d’abril, de
mesures en matèria de contractació pel covid 19.  

4 Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 2453/2020 de 9 d’abril, de
restitució pagament tarifes Mataró Bus.

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5 Aprovació  de  la  modificació  de  les  instruccions  de  control  intern  de la  gestió
econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents

6 Autoritzar a la societat municipal Aigües de Mataró, SA a concertar una operació
de crèdit a llarg termini d'import 3M.

7 Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici
2019

Servei de Compres i Contractacions

8 Aprovació de la pròrroga i de la modificació de l’acord marc per la prestació del
servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró.

9 Ampliació  del  termini  de  la  concessió  de domini  públic  sobre  la
Masia de Cal Sastre.
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10 Aprovació  de  l  ́estructura  de  costos  del  contracte  del  servei  de  recollida  de
residus municipals i de la neteja viària i de platges del municipi de Mataró. 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

Direcció de Cultura

11 Constitució Comissió del Nomenclàtor.

Servei de Benestar Social

12 Modificació Reglament municipal per a l’obtenció del carnet blau.

Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana

13 Canvi de nom del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, pel de Consell
Municipal d’Igualtat, Feminisme i LGTBI. 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

14 Adhesió  al  conveni  signat  entre el  Ministeri  d’Indústria,  Turisme i  Comerç i  la
Diputació de Barcelona per a l’establiment dels Punts d’atenció a l’Emprenedor
(PAE) integrats a la xarxa CIRCE

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 Proposta  de  Resolució  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra
Republicana  de  Catalunya-MES  per  reduir  localment  la  desigualtat  fruit  de  la
manca d’accés a la xarxa d’internet.

PRECS I PREGUNTES

16 Prec  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de
Catalunya-MES sobre el foment de la participació a Mataró.
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17 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
per  oferir  un  espai  al  cementiri  municipal  a  la  comunitat  islàmica  per  a
enterraments durant aquest període d’excepcionalitat

18 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
per  millorar  la  comunicació  de  l’Ajuntament  de  Mataró  durant  la  crisi  de  la
covid19.

19 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
sobre el dret a l’empadronament sense domicili fix a Mataró.

20 Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES
per prioritzar l’ús de la bicicleta.

21 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía per
promoure  ajuda  tecnològica  a  les  famílies  amb  necessitats  econòmiques
relacionada amb el material pedagògic promès per la Generalitat.

22 Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía en
relació amb les mesures i el seu control en la situació de crisi sanitària actual.

23 Pregunta  que  presenta  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de
Catalunya-MES sobre  els  protocols  d’actuació  policial  durant  l’emergència  del
covid19

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió i, abans de començar el Ple, es fa un minut de silenci per

les víctimes de la COVID-19 i les seves famílies, a qui tots els representants del consistori

fan arribar el seu escalf. 

Es dona pas a l’inici del ple.

1 - APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS:

ORDINÀRIA  DEL  DIA  5-3-2020;  I  EXTRAORDINÀRIA  I

EXTRAORDINÀRIA-URGENT DE 12-3-2020. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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2 - DESPATX  OFICIAL

 No hi han assumptes a tractar.

DICTAMENS

ALCALDIA

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

2452/2020  DE  9  D’ABRIL,  DE  MESURES  EN  MATÈRIA  DE

CONTRACTACIÓ PEL COVID 19.  

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

Mobilitat, dóna compte del següent decret:

“PRIMER. Per decret d’alcaldia de data 20 de març de 2020, es varen establir determinades
mesures en relació  als  contractes de subministraments contractes públics de serveis  de
prestació successiva, vigents a la entrada en vigor del RDL 463/2020, de 14 de març, tot en
concordança amb l’article  34 del  Real Decreto-ley 8/2020,  de 17 de marzo,  de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente  al  impacto económico y social del COVID-19.

SEGON. Entre les mesures acordades s’estableix la suspensió dels esmentats contractes
sempre que aquest, no siguin  estrictament  necessaris per al correcte funcionament dels
serveis  bàsics  i  estratègics.  Per  evitar  que  els  efectes  que  produeix  la  suspensió  es
minimitzin al màxim, l’ajuntament de Mataró abonarà als contractistes determinats danys i
perjudicis soferts durant el període de la suspensió un cop acreditats.

Un dels perjudicis indemnitzables entre d’altres que és que es va establir d’acord amb Real
Decreto-ley  8/2020  són  les  despeses  salarials  que  efectivament  hagués  abonat  el
contractista  al  personal  que  figurés  adscrit  amb data  14  de març  de 2020  a  l'execució
ordinària del contracte, durant el període de suspensió.

TERCER. En data 1 d’abril es va aprobar el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por
el que se adoptan medidas urgentes  complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19. La disposició final modifica l’article 34 del Real Decreto-ley 8/2020
en el sentit de que quan el personal adscrit al contracte es trobi entre el personal afectat pel
permís retribuït recuperable previst en  el RDL 10/2020, de 29 de març, l’abonament per part
de  l’ajuntament i la resta del sector públic municipal de les corresponents despeses salarials
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no tindrà caràcter d’indemnització sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les
hores que siguin objecte de recuperació en els termes de l’art. 3 de l’esmentat RDL, a tenir
en compte a la liquidació final del contracte.

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

PRIMER.-. Modificar el decret  d’Alcaldia de data 20 de març de 2020,  en el sentit següent:

L’Ajuntament de Mataró i la resta del sector públic municipal, assumirà durant el període de
la suspensió total o parcial dels contractes  públics   de serveis de prestació successiva de
subministraments  i  serveis,  sempre  que  quedi  acreditat,  les  despeses  salarials  que
efectivament  hagués  abonat el contractista al personal que figurés adscrit amb data 14 de
març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, i aquest abonament no tindrà caràcter
d’indemnització sinó d’abonament a compte per la part corresponent a les hores que siguin
objecte de recuperació en   els termes de l’art. 3 de l’esmentat RDL, a tenir en compte a la
liquidació final del contracte.

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

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

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

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

2453/2020  DE  9  D’ABRIL,  DE  RESTITUCIÓ  PAGAMENT  TARIFES

MATARÓ BUS.

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

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

Primer.   La  situació  actual  d’  estat  d’  alarma  decretada  pel  Govern  espanyol   en  data
14/03/2020,  mitjançant RD 463/2020,  de 14 de març,  provoca una limitació de la prestació
dels  serveis  públics  a aquells  estrictament  necessaris  per  al  correcte  funcionament  dels
serveis bàsics  i la restricció de la mobilitat de les persones.

Segon.   Per  Decret  d’alcaldia  número  2261/2020,  de  30  de  març,   es  va  acordar  una
reducció de la freqüència horària del servei Mataró bus, fins que no finalitzi l’estat d’alarma,
atesa la necessitat d'adaptar l'oferta del servei de Mataró Bus com a conseqüència de la
baixa mobilitat durant aquest període.

Tercer. L’ Acord del Consell d’Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea
de Barcelona de 31 de març de 2020 sobre la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en
l’exercici 2020, i exclusivament durant el període de vigència del Reial decret-llei 10/2020, en
l’àmbit del sistema de transport públic col•lectiu del sistema tarifari integrat.

Quart. El Decret d’alcaldia núm. 2345/2020 , de 2 d’abril,  que estableix una reducció de la
freqüència horària del servei Mataró bus i la suspensió temporal del pagament de les tarifes
vigents dels títols de transport propis i/o socials del servei de Mataró Bus, a patir del dia 2
d’abril i fins el dia 9 d’abril de 2020, ambdós inclosos. Així mateix, preveu que el termini  s’
entén ampliat, mentre duri la situació de crisi sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-
19), fins que es dicti una nova resolució.

Cinquè. El comunicat de l'Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona, de 8
d’abril,  informant  que el  termini  de  suspensió  temporal  del  pagament  de les  tarifes  dels
transport públic expira el dijous 9 d’abril, per la qual cosa es restitueix a partir del 10 d’abril
el pagament de les tarifes en l’àmbit del sistema de transport públic col•lectiu del sistema
tarifari integrat.

Sisè.  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.

Setè.- La Cap del Servei de Mobilitat en informe de 09/04/2020 proposa:

 Primer.- Que es restitueixi el pagament de les tarifes vigents dels títols de transport propis i/
o socials del servei de Mataró Bus a partir de les 00:00 hores del dia 10 d’abril de 2020.

Segona.- Que es mantingui la reducció de la freqüència horària del servei de Mataró Bus
d’acord amb el següent:

- Durant  els  dies feiners:  adaptar  la  proposta actual  a l’oferta dels  feiners del  mes
d’agost, això suposa una reducció del servei d’un 33,47%.

- Durant els dissabtes: adaptar la proposta actual a l’oferta de diumenges i festius, això
suposa una reducció del 40,39% respecte a l’oferta d’un dissabte habitual.

- I diumenges i festius: mantenir l’oferta actual.
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Aquesta  oferta  suposa  una  reducció  ponderada  del  servei  al  llarg  de  la  setmana  d’un
32,19%.

Vuitè  .  Per  Decret  d’  Alcaldia  2238/2020,  de  26  de  març,  relatiu  als  contractes  de
concessions  d’  obres  i  serveis  de  l’Ajuntament  de  Mataró,  s’  estableix  que  quan  sigui
impossible  l’  execució  del  contracte  concessional  de  forma  total  o  parcial  degut  a  les
mesures adoptades per la situació actual d’ estat d’ alarma, s’ analitzarà si el concessionari
té dret al restabliment econòmic del contracte. Tenint en compte que es compensarà als
concessionaris per la pèrdua d’ ingressos i l’ increment dels costos suportats, entre els que
es  consideraran  les  possibles  despeses  addicionals  salarials  que  haguessin  abonat,
respecte als previstos en l’ execució ordinària.

Fonaments de dret

L’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre reducció de
serveis de transport de viatgers durant la vigència del Reial decret - llei 10/2020.

L’article 1 de l’ esmentada ordre regula la reducció de l’oferta de serveis i freqüències del
transport de viatgers de caràcter urbà i periurbà a nivells similars de prestació als dels caps
de setmana, tenint en compte la necessitat d'accés al lloc de treball del personal emprat en
els serveis essencials i l’accés dels ciutadans als serveis bàsics. Aquesta reducció s'aplicarà
pel període d'aplicació del Reial decret- llei 10/2020.

La clàusula 14 del Plec condicions administratives i tecnicoeconòmiques per a l’adjudicació
en règim de gestió interessada del servei urbà de transport col•lectiu de superfície “Mataró
bus”  que  preveu  que  l’Ajuntament  podrà  modificar,  per  raons  d’interès  públic  les
característiques del servei. Quan les modificacions afectin al règim financer del contracte,
l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al contractista.

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

RESOLC:
  
Primer.- Que es restitueixi el pagament de les tarifes vigents dels títols de transport propis i/
o socials del servei de Mataró Bus a partir de les 00:00 hores del dia 10 d’abril de 2020.

Segona.- Que es mantingui la reducció de la freqüència horària del servei de Mataró Bus
d’acord amb el següent:

- Durant  els  dies feiners:  adaptar  la  proposta actual  a l’oferta dels  feiners del  mes
d’agost, això suposa una reducció del servei d’un 33,47%.

- Durant els dissabtes: adaptar la proposta actual a l’oferta de diumenges i festius, això
suposa una reducció del 40,39% respecte a l’oferta d’un dissabte habitual.

- I diumenges i festius: mantenir l’oferta actual.
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Aquesta  oferta  suposa  una  reducció  ponderada  del  servei  al  llarg  de  la  setmana  d’un
32,19%.

Aquesta freqüència horària del servei de Mataró Bus s’aplicarà mentre duri la situació de crisi
sanitària provocada pel Coronavirus (COVID-19) i fins que es dicti una nova resolució.

Tercer.- L’empresa prestadora del servei de Mataró Bus haurà de continuar aplicant  les
següents mesures per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2:

- Les persones usuàries hauran d’accedir als vehicles per la porta del darrera
- S’hauran de mantenir les distàncies de seguretat (>1 metre)
- I  no  es  vendran  bitllets  senzills  per  evitar  el  contacte  entre  els  conductors  i  les

persones usuàries.”

Els membres del Ple es donaren per assabentats.

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

Servei de Gestió Econòmica

5 - APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS DE

CONTROL INTERN DE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT

I DE LES ENTITATS DEPENDENTS

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

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Antecedents

El Ple de l’Ajuntament de data 8 de maig del 2019 va aprovar les Instruccions de control
intern de la gestió econòmica de l’Ajuntament i de les entitats dependents en aplicació del
RD 424/2017 regulador del règim jurídic de control intern de les entitats del Sector Públic
Local.
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El RD 424/2017 té per objecte el desenvolupament del reglament previst a l’article 213 del
text refós de la Llei  reguladora de les hisendes locals,  aprovat per Reial  decret legislatiu
2/2004, de 5 de març i la seva finalitat és la regulació dels procediments de control intern, la
metodologia d’aplicació i els criteris d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb
els desenvolupats en altres àmbits del sector públic.

Cal adaptar aquestes Instruccions de control intern, principalment per adaptar les fitxes per a
la fiscalització prèvia limitada i altres aspectes de control de les despeses i els ingressos,
incorporant alguns canvis que es consideren necessaris per a l’adequada fiscalització.

Fonaments de dret:

De conformitat amb el què disposa el TRLRHL, el Reglament de Control i l’Acord del Consell
de Ministres de 30 de maig de 2008, actualitzat per l’Acord de 7 de juliol  del 2011 i per
l’acord de 20 de juliol de 2018 i el RD 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim
jurídic  dels  funcionaris  d’Administració  Local  amb habilitació  de  caràcter  nacional  i  altra
legislació aplicable.

En l’exercici de la competència atribuïda al Ple Municipal continguda en l’article 54.1.s) del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, vist el dictamen de la Comissió Informativa, es proposa al
Ple Municipal l’adopció dels següents:Acords:

Primer.-  Aprovar la modificació de les Instruccions de control intern de la gestió econòmica
de l’Ajuntament de Mataró i de les entitats dependents que s’adjunten a aquesta proposta
com annex 1.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (25).

*   La Sra. Soraya El Fahri, regidora del grup municipal d’ERC-MES, no va poder emetre el seu vot telemàtic per

problemes tècnics a la connexió de la vídeo conferència..

6 - AUTORITZAR  A  LA  SOCIETAT  MUNICIPAL  AIGÜES  DE

MATARÓ, SA A CONCERTAR UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG

TERMINI D'IMPORT 3M.
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El  senyor  Juan Carlos  Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Antecedents

Aigües  de Mataró  SA ha sol·licitat  pel  registre  d’entrada  de data  10  de març  de 2020,
autorització a l’Ajuntament de Mataró per a la concertació d’una operació de crèdit, d’import
màxim de 3.000.000,00€, per finançar les inversions previstes en el Pressupost 2020. El
pressupost d’AMSA per a l’any 2020, va ser aprovat pel seu Consell d’Administració el dia 14
de novembre de 2019. 

Les condicions financeres proposades per l’entitat de Caixa d’Enginyers i que estan pendent
de ser aprovades  pel Consell d’Administració d’AMSA, el proper 19 de març del 2020, són
les que es detallen a continuació:

Entitat Financera Caixa d’Enginyers
Import màxim 3.000.000,00 € 
Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 0,89%
Comissió d’obertura NO
Termini  10 anys

Vist l’informe emès pel Servei de Gestió Econòmica i Intervenció

Per tot el que s’ha exposat, el sotasignat  proposa al Ple que adopti la resolució següent:

PRIMER.- Autoritzar a la Societat Municipal Aigües de Mataró SA (AMSA) perquè concerti
una operació de crèdit, d’import 3.000.000,00 euros amb l’entitat financera Caixa d’Enginyers
per  finançar les inversions previstes en el pressupost 2020, amb les següents condicions
financeres: 

Entitat Financera Caixa d’Enginyers
Import màxim 3.000.000,00 € 
Tipus d’Interès variable Euríbor a 3 mesos + 0,89%
Comissió d’obertura NO
Termini  10 anys

Aquesta resolució ve condicionada a la prèvia aprovació de la concertació de l’esmentat
préstec pel seu Consell d’Administració que tindrà lloc el proper 19 de març. 

SEGON.- Comunicar el present acord a la Societat Aigües de Mataró SA.”

12



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

tothom qui està seguint el ple per streaming des de casa, mostra el seu condol a totes les

persones que han perdut algun familiar, amic o ésser estimat i dona ànims a tots aquells que

estan contagiats i s’estan recuperant.

També vull donar el meu reconeixement explícit a tots els professionals i personal sanitari

que estan en primera línia en la lluita contra el virus. Esperem que com a ciutat, en un futur,

sabrem tenir el reconeixement que mereixen totes aquestes persones.

També vull agrair l’esforç que estan fent totes les entitats i els treballadors de l’Ajuntament

perquè la ciutat continuï funcionant i, entre d’altres, felicitar el personal d’AMSA per la tasca

que estan fent, garantint el subministrament a totes les famílies de la ciutat.

Nosaltres votarem a favor d’aquest punt.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

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

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

Junts per Mataró (1). 

Vots en contra: Cap. 

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

7 - DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ

PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2019

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

Mobilitat, dóna compte del següent:

13



“La Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovada
per el Decret de l’Alcalde número 1611, de data 28 de febrer de 2019. 

El  Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel què es va aprovar el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals,  estableix que de la liquidació del pressupost, se’n donarà
compte al Ple en la primera sessió que es celebri.

 Per tot això,

PROPOSO:

PRIMER.- Donar  compte  del  Decret  número  1611,  de  data  28  de  febrer  2020,  relatiu
l’aprovació  de   la  Liquidació  del  Pressupost  de  l’exercici  2018  de  l’Ajuntament  amb  el
redactat següent:

“ Vist  l’informe de la Liquidació del Pressupost  de l’Ajuntament  de Mataró per l’exercici
2019, realitzat pel Servei de Gestió Econòmica i la Intervenció de Fons.

Fonaments de dret

D’acord amb el que estableix Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Vist així mateix el que estableix l’article l’article 191 i següents del Reial Decret 2/2004, de
5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així
com l’article 89 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa la Llei
reguladora de les hisendes locals en matèria de pressupost.

En virtut de les facultats que m’atorga la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local, el R.D.L. 781/86 de 18 d’abril  que aprovà el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, llei 8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local
de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprovà el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.

RESOLC

PRIMER.- Aprovar el resultat pressupostari de l’exercici 2019 corresponent a l’Ajuntament
de Mataró,  amb un import de 4.206.157,54 euros i segons el detall següent :
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Resultat pressupostari 2019

DRETS OBLIGACIONS AJUSTOS RESULTAT 

CONCEPTES RECONEGUTS RECONEGUDES PRESSUPOSTARI

NETS NETES

a) Operacions corrents 130.872.846,35 110.416.763,21 20.456.083,14
b) Operacions de capital 3.929.313,24 19.758.055,07 -15.828.741,83

1.Total operacions no financeres (a+b) 134.802.159,59 130.174.818,28 4.627.341,31

c) Actius financers 122.078,28 123.392,88 -1.314,60
d) Passius financers 17.155.132,72 26.517.209,64 -9.362.076,92

2.Total operacions financeres (c+d) 17.277.211,00 26.640.602,52 -9.363.391,52

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI I=(1+2) 152.079.370,59 156.815.420,80 -4.736.050,21

AJUSTOS:

(+) 376.368,47
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici (+) 14.450.502,03
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici (-) 5.884.662,75
II. Total ajustos (II=3+4-5) 8.942.207,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 4.206.157,54

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals

SEGON.- Aprovar la provisió dels drets de difícil o impossible recaptació (II) de l’exercici
2019 corresponent a l’Ajuntament de Mataró, amb un import de 22.331.433,46 euros.

     
             
TERCER.-  Aprovar  l’estat  del  romanent  de  tresoreria  a  31  de  desembre  de  2019
corresponent a l'Ajuntament de Mataró amb els següents imports:

1 (+) Fons líquids 12.496.260,88  24.413.437,72  

2 (+) Drets pendents de cobrament 45.799.928,12  40.267.062,00  
(+) del Pressupost corrent 16.294.917,06  16.702.717,27  
(+) de Pressupostos tancats 20.217.588,47  18.441.912,24  
(+) d'operacions no pressupostàries 9.287.422,59  5.122.432,49  

3 (-) Obligacions pendents de pagament 21.406.509,61  20.082.727,11  
(+) del Pressupost corrent 15.198.103,16  15.046.698,50  
(+) de Pressupostos tancats 109.554,76  86.960,96  
(+) d'operacions no pressupostàries 6.098.851,69  4.949.067,65  

4 (+) Partides pendents d'aplicació -997.521,55  -1.187.229,65  
(-) cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 997.521,55  1.187.229,65  
(+) pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00  0,00  

I Romanent tresoreria Total (1+2-3+4) 35.892.157,84  43.410.542,96  

II (-) Saldos de dubtós cobrament 22.331.433,46  22.056.855,66  
III (-) Excés de finançament afectat 8.790.471,49  16.193.789,01  

IV     Romanent de tresoreria per a Despeses generals (I-II-III) 4.770.252,89 5.159.898,29 

V Saldo d'obligacions pendents d'aplicar al  Pressupost a final del període 125.349,22  321.233,07  

VI Saldo de creditors per devolució d'ingressos al final del període 40.904,79  40.904,79  

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT 4.603.998,88 4.797.760,43 

(-) Romanents compromesos 1.501.587,31  526.368,47  

ROMANENT DE TRESORERIA DISPONIBLE 3.102.411,57 4.271.391,96 

IMPORT A 31/12/2018COMPONENTS IMPORT A 31/12/2019
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QUART.- D'acord amb el que disposa l'article 193.4 de la Reial decret 2/2004, de 5 de
març, es donarà compte d'aquesta Resolució a l'Excm.  Ajuntament en Ple en la primera
sessió que tingui lloc.”

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

seva intervenció tenint un record per a totes les persones que han patit alguna pèrdua i per a

tots aquells professionals que estan arriscant-se per fer-nos la vida més fàcil. Espero que

tinguem memòria quan tot això hagi passat. 

Com faig habitualment des de fa més de dos anys, també vull tenir un record especial per a

tres Jordis, aprofitant que ahir era Sant Jordi: Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i Jordi Turull, i per

a la resta de presos polítics i exiliats. 

Finalment,  també  vull  felicitar  tots  els  conciutadans  que  avui  comencen  una  celebració

important per a ells, que és el Ramadà.

Pel que fa al punt de l’ordre del dia, es tracta d’un document amb moltíssima informació i

molt ben treballat, i és per això que felicito els nostres serveis econòmics i financers. A partir

d’ara,  l’estudiarem  amb  profunditat  per  poder  anar  presentant  algunes  preguntes  i

puntualitzacions en els propers dies i setmanes. 

Per  exemple,  podem  parlar  de  les  dades  sobre  el  padró  dels  animals  domèstics  i  la

recaptació. Es veu com el padró, sobre uns 15.000 animals estimats, ha pujat només un 30%

en els últims quatre anys (de 2.700 a 3.500) i, en canvi, la recaptació ha baixat de 80.000 al

2016 a poc menys de 70.000 aquest 2019. Ja vam dir en el seu moment que abaixar la taxa

no serviria per incrementar el padró, i sí per fer caure la recaptació. La recaptació és molt

baixa  en  relació  amb  els  problemes  de  brutícia  que  ocasiona  l’incivisme  d’alguns  dels

propietaris.

Anirem  fent  preguntes  sobre  aquest  extraordinari  document.  Crec  que  hi  ha  pocs

ajuntaments que duguin a terme informes amb aquesta altíssima qualitat.
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Els membres del Ple es donaren per assabentats.

Servei de Compres i Contractacions

8 - APROVACIÓ  DE  LA  PRÒRROGA  I  DE  LA  MODIFICACIÓ  DE

L’ACORD MARC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI A DOMICILI DE

SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA EN EL MUNICIPI DE

MATARÓ. 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Relació de fets

1. Per acord del Ple municipal  data 6 d’ abril de 2017, s’acordà adjudicar l’ acord marc per la
prestació  del servei a domicili de  suport a la llar i atenció a la persona en el municipi de
Mataró favor de  les empreses ABD Associació Benestar i Desenvolupament, Gesex Atenció
Domiciliària SL i Clece, SA (actualment Accent Social, SL) amb una durada de dos anys, i
possibilitat de pròrroga dos anys més. L’inici del contracte va ser el 5 de maig de 2017.

2. Per Decret núm. 11312/2017,  de 29 de  desembre, ratificat  per acord de la Junta de
Govern Local de data 29/01/2018 es modificà l’acord marc en el sentit d’incrementar-lo en
309.319 €, IVA  inclòs.

3. Per acord del Ple municipal de data 13 de desembre de 2018, es va aprovar una nova
modificació per import de 604.924,56 €, IVA   inclòs.

4.  Per  acord  del  Ple  municipal  de data   4  d’  abril  de  2019,  es  va aprovar  prorrogar  el
contracte del 5 de maig de 2019 al 4 de maig de 2020, i modificar-lo en 197.988,79 €, iva
inclòs.

5. Per acord de la Junta de Govern de data  23 de desembre  de 2019, es va aprovar
modificar el contracte per import de 203.370,96 €, iva inclòs.

6. Mitjançant informe de data 14/02/2020, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la
modificació de l’acord marc en 746.038,36 €, IVA  inclòs, degut a l’ increment de la demanda.
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Aquesta modificació, junt amb les anteriors, no supera  el 50% de l’ import de licitació del
contracte.

7. En el mateix informe, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita la pròrroga de l’acord
marc per un any addicional, del 5 de maig de 2020 al 4 de maig de 2021, per un import de
3.047.020,20 € IVA  inclòs.

8.  Existeix  crèdit  adequat  i  suficient  per  fer  front  a  les  despeses  derivades  dels  acords
proposats  a  la  partida  820201/231310/22799  del  pressupost  municipal  aprovat  per  a  la
present anualitat 2020, i es preveu la seva existència en el que s’aprovi per l’exercici 2021.

Fonaments de dret

1. D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, la clàusula
3.1 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la present contractació
preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les modificacions puguin superar el
50% de l’ import de licitació del contracte

2. D’acord amb el que preveuen els articles 303 i 23 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la clàusula
cinquena del plec de clàusules administratives particulars que regeix la present contractació
estableix la possibilitat de pròrroga del contracte per dos anys addicionals.

3. És òrgan competent per acordar la pròrroga i la modificació el Ple municipal.

En  virtut  de  les  facultats  que  li  han  estat  conferides,  qui  subscriu,  regidor  delegat  d’
Administració, Bon Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents
acords:

Primer. La modificació de l’acord marc per la prestació  del servei a domicili de  suport a la
llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, ampliant el seu import en 746.038,36,
IVA inclòs, degut a l’augment de la demanda de serveis. 

Segon. Prorrogar l’esmentat acord marc per un any addicional, del 5 de maig de 2020 al 4
de maig de 2021, per un import de 3.047.020,20 €,  IVA inclòs.

Tercer. Per a l’efectivitat dels anteriors acords, aprovar  les operacions comptables següents
a càrrec de la partida 820201/231310/22799.

Exercici 2020
Doc. ADHOMC núm. 9864 per import de 43.181,39 €.
Doc. ADHOMC núm. 9845 per import de 18.277,75 €.
Doc. ADHOM núm. 9945 per import de 1.872.105,48 €
Doc. ADHOM núm. 9886 per import de 559.814,88 €

Exercici 2021
Doc. ADHOMFUT  núm. 9949 per import de  940.168,60 €
Doc. ADHOMFUT  núm. 9948 per import de 359.510,46 €
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Quart. Supeditar els efectes d’aquests acords a l’existència de crèdit adequat i suficient a la
partida 820201/231310/22799 del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovi per
l’exercici  2021, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant
l’expressada anualitat.”

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

que estem davant d’una nova pròrroga de la contractació d’un servei.

Nosaltres,  com  ja  ha  passat  en  altres  pròrrogues,  ens  abstindrem  en  aquesta  votació.

D’alguna manera entenem que cada pròrroga ve a ser una mica el reconeixement de no

haver estat a l’alçada del que ens demanaria la ciutadania en relació amb la prestació de

serveis per part de l’Ajuntament. Són coses que s’arrosseguen de fa massa temps i s’haurien

de començar a solucionar.

En aquest cas, però, pot ser que aquestes pròrrogues i l’inici de la nova contractació, havent

coincidit  amb la  crisi  del  coronavirus,  ens  doni  una  oportunitat.  Entenem  que  l’àrea  de

Benestar Social i de Serveis Socials és una àrea que necessita un reforç importantíssim.

Estem segurs que en el plec que s’està treballant per al nou contracte hi haurà modificacions

substancials per a un servei amb una demanda que creixerà de manera important en el futur.

Esperem participar activament en la feina d’elaboració dels plecs,  i  que aviat tindrem un

contracte marc de referència que ens permeti treballar en els propers anys.

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

diagnosi feta pel Sr. Canela. 

Des del 2017 ja sabíem que això podia passar i han estat dues pròrrogues, sobretot la del

2019, que es podia haver solucionat d’una altra manera. 

He consultat les notes del ple de l’any passat i estem una mica igual. És a dir, al final estem

davant  d’un  col·lectiu  bàsicament  feminitzat  i  en  els  contactes  mantinguts  amb  elles

manifesten, més enllà de les reclamacions estrictament salarials, les que fan referència a les

seves condicions de treball. Algunes d’elles són tan simples com disposar de guants o com

tenir l’ajuda de les persones de suport que correspon.

Ateses les circumstàncies, i tenint en compte el que està passant, nosaltres hi votarem a

favor, tot i que pensem que és urgent que l’Ajuntament prengui les decisions corresponents,
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faci un plec de condicions com cal i, sobretot, dugui a terme una rigorosíssima fiscalització

que vetlli pels usuaris i no tingui, com de vegades pot semblar, un tracte de favor cap a les

empreses.

Finalment,  molts  considerem  els  professionals  sanitaris  i  també  els  del  sector  de  la

intervenció social com a herois, que segueixen prestant els seus serveis sota un risc evident.

Demano que quan tot això acabi, no ens n’oblidem. 

VOTACIÓ:  Ordinària

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

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

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

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

Ciutadans (2). 

Vots en contra: Cap. 

Abstencions: 1,  corresponent als membres del  grup municipal  de Junts per

Mataró.  

9 - AMPLIACIÓ  DEL  TERMINI  DE  LA  CONCESSIÓ  DE  DOMINI

PÚBLIC SOBRE LA MASIA DE CAL SASTRE.

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

Mobilitat, presenta la proposta següent:

“Relació de fets

1. Per acord del Ple Municipal de data 8 de juliol de 2004, s’adjudicà la concessió demanial
de la masia “Cal Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral” a la mercantil CAFÈ BAR
TURÓ, SL. El plec de condicions tècniques particulars que regeixen la present contractació,
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aprovades per acord del Ple de data 12 de febrer de 2004, estableix el pagament d’un cànon
anual amb liquidació els tres primers mesos de cada any.

2. Per acord del Ple Municipal de data 1 d’octubre de 2009 es va modificar el contracte, en el
sentit  de reduir el termini  de la concessió a 15 anys, reduint  també el cànon mensual a
1.477,00 euros.

3. Per acord del Ple Municipal de data 14 de desembre de 2017, es va modificar el contracte,
en el sentit de prorrogar la durada de la concessió per un termini 10 anys i de poder ampliar
l’objecte de la concessió, incloent el tancament de la terrassa (que és un tram de zona verda
adjacent  a  la  Masia  i  que  ocupa  en  virtut  de  llicència  d’ocupació).  Això  va  suposar
incrementar,  a partir  de l’1 de gener de 2018, el cànon en un import de 851,03€ anuals
(import  equivalent  a  la  taxa  anual  per  la  ocupació  de  la  via  pública  amb  motiu  de  la
instal·lació de la terrassa).

4. En data 26 de novembre de 2019, el concessionari va presentar una sol·licitud al Registre
General de Documents d’aquesta corporació en la què demana que es prorrogui la durada
de la concessió per un termini de 5 anys més, amb motiu de la necessitat de poder disposar
d’un  termini  més  ampli  d’amortizació  de  la  inversió  que  ha  de  realitzar  per  escometre
diverses actuacions i millores de la finca on hi desenvolupa una activitat de restauració de
l’àmbit de l’alimentació.

5. Consten a l’expedient:

- Informe jurídic de la cap de Secció de Patrimoni, amb el vistiplau de la cap del mateix
Servei i tresorera acctal. i de l’interventor, sobre la conformitat a dret de la sol·licitud
efectuada i el tràmit administratiu a seguir;

- Informe tècnic  sobre  el  valor  de  mercat  pel  què  fa  a  l’ús  d’immobles  semblants,
concloent que el preu del cànon s’ajusta al preu de mercat;

- Informe de la  Tresoreria  de l’Ajuntament  de Mataró sobre  els  deutes  actuals  del
concessionari,  concloent  que  el  concessionari  no  té  deutes  pendents  amb  el
consistori. 

6. Mitjançant informe de data 27/01/2020, la cap del Servei de Gestió Econòmica i tresorera
acctal. proposa que s’accedeixi a la sol·licitud presentada per concessionari de la masia “Cal
Sastre” del polígon “Les Hortes del Camí Ral”, en els següents termes:

 Ampliar el termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre en un
termini de 5 anys a comptar de la data de finalització del termini concessional.

Fonaments jurídics

L’art. 101 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques estableix la possibilitat de modificar els
contractes per  raons d’interès públic,  sempre que siguin  degudes a necessitats  noves o
causes imprevistes, justificant-lo degudament a l’expedient.
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Aquestes  noves  necessitats  han  quedat  acreditades,  en  els  termes  exposats  en  els
antecedents d’aquest informe, i amb la documentació aportada.

En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals,  Seguretat  i  Bon  Govern,  PROPOSA al  Ple  Municipal,  l’adopció  dels  següent
acords:

PRIMER. Ampliar el termini de la concessió de domini públic sobre la Masia de Cal Sastre en
un termini de 5 anys a comptar de la data de finalització del termini concessional, per tant, la
durada queda fixada fins el 22 de juliol de 2034.

SEGON. Mantenir  el  cànon  en  1.751,13€  mensuals,  amb la  previsió  que  aquest  cànon
s’actualitzi anualment en els termes establerts al plec que regeix la concessió.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

10 - APROVACIÓ  DE  L  ́ESTRUCTURA  DE  COSTOS  DEL

CONTRACTE  DEL  SERVEI  DE  RECOLLIDA  DE  RESIDUS

MUNICIPALS I DE LA NETEJA VIÀRIA I DE PLATGES DEL MUNICIPI

DE MATARÓ. 

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

Espai Públic i Serveis de Ciutat, presenta la proposta següent

“Relació de fets

1. El Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la Llei 2/2015, de 30 de
març, de desindexació de l’ economia espanyola, regula el règim al qual s’ ha d’ ajustar-se la
revisió  dels  preus  dels  contractes  del  sector  públic  i,  entre  altres  preceptes,  estableix  l’
obligació  dels  òrgans  de  contractació  de  demanar,  en  determinats  supòsits,  un  informe
valoratiu de l’ estructura de costos del contracte objecte de revisió de preus.
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2. El Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya és l’ òrgan al qual li
correspon exercir les funcions relatives a la revisió de preus dels contractes públics.

3.  L’  art.  103.2  de la  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  de Contractes del  Sector  Públic,
estableix que la revisió periòdica i predeterminada de preus només podrà portar-se a terme
en determinats contracte, i en aquells  contractes en els que el període de recuperació de la
inversió sigui  igual o superior a cinc anys.

4. L’ article 9 del Reial Decret 55/2017,  que regula la revisió periòdica i predeterminada de
preus en els contractes del sector públic diferents als contractes d’ obres i en els contractes
de  subministrament  de  fabricació  d’  armament  i  equipament  de  les  Administracions
Públiques,  en el  punt 7, estableix  que pels contracte d’ un preu igual o superior a cinc
milions d’ euros, l’ òrgan de contractació inclourà en l’ expedient de contractació un  informe
perceptiu valoratiu de l’ estructura de costos. 

 5. L’ òrgan  de contractació prèviament ha de realitzar  els següents tràmits: 

- Sol.licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la seva estructura de
costos.

 
- Elaborar una proposta d’estructura de costos de l’ activitat. Tenint en compte, sempre

que sigui possible, la informació de les respostes rebudes dels operadors econòmics.

- Sotmetre la seva proposta d’ estructura de costos a un tràmit d’ informació pública
per un termini de vint dies.

6. Mitjançant informe  de 9 de març de 2020  el Cap del Servei  d’ Espais Públics exposa que
en el  contracte dels  serveis  de recollida  de residus municipals  i  de la neteja viària  i  les
platges del municipi  de Mataró (Lots 1 i  2)  es donen els supòsits establerts en el Reial
decret  55/2017,  i  per  tant  s’ha  el.laborat  una  estructura  de  costos  del  servei  que  s’  ha
contrastat amb les respostes obtingudes de cinc empreses del  sector, observant-se que les
variacions respecte el pressupost no són significatives i no es considera que comportin una
desvirtuació de l’estructura proposada.

7. L’ actual contracte de servei de  recollida de residus municipals i de la neteja viària i les
platges del municipi de Mataró   està a punt de finalitzar i és un contracte indispensable pel
funcionament dels serveis.  El punt 3 del RD 465/2020, de 17 de març, pel qual es modifica
el RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’ Estat d’ Alarma, estableix que des de
l’entrada  en  vigència  del   present  decret,  les  entitats  del  sector  públic  podran  acordar
motivadament la continuació d’  aquells procediments administratius que vinguin referits a
situacions  estretament  vinculades  als  fets  justificats  de  l’  estat  d’  alarma,  o  que  siguin
indispensables per a la protecció de l’ interès general o pel funcionament bàsics dels serveis.

Fonaments de dret

D’acord amb el que preveu l’ article  9  del Reial decret 55/2017, de  de 3 de febrer, pel qual
es desplega la Llei 2/2015, de 20 de març, de desindexació de l’ economia espanyola. 
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D’ acord amb la Instrucció 1/2019, de 30 de maig, del Comitè de Preus de Contractes de la
Generalitat de Catalunya sobre la informació necessària per l’ emissió de l’ informe preceptiu
de l’estructura de costos del sector públic de Catalunya.

D’ acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’ Estat d’ Alarma,
i el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que el modifica. 

En  virtut  de  les  facultats  que  li  han  estat  conferides,  qui  subscriu,  regidor  delegat  d’
Administració,  Bon Govern i Mobilitat  PROPOSA al Ple Municipal, l’adopció dels següents
acords:

Primer-  Ordenar iniciar l’  expedient del servei de recollida de residus municipals i  de la
neteja viària i de platges del municipi de Mataró per tractar-se d’ un contracte indispensable
pel funcionament dels serveis.

Segon- Aprovar l’ estructura de costos dels serveis de recollida de residus municipals i de la
neteja viària i de platges del municipi de Mataró.

Tercer.- Sotmetre la proposta d’ estructura de costos a un tràmit d’ informació pública per un
termini  de  vint  dies,  a  fi  de  que  els  interessats  puguin  presentar  al·legacions.  Si  no es
formulen al·legacions s’entendrà aprovada definitivament.

Quart.-  Un cop transcorregut el termini d’informació pública de l’estructura de costos,  es
remetrà al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat,  junt amb les al·legacions que
s’hagin presentat i  la resolució de les mateixes,  i junt l’  esborrany del plec de clàusules
administratives i tècniques del servei de   recollida de residus municipals i de la neteja viària i
de platges del municipi de Mataró preparat pels serveis tècnics municipals. “

Al senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, no li

agradaria que això portés a algun tipus d’equívoc.  En aquest  cas,  el  que estem fent  és

dimensionar  els  costos  del  contracte  de  la  brossa.  Cal  tenir  en  compte  que  nosaltres,

efectivament, ja estem treballant en el verdader contracte, que és el que importa aquí.

Respecte a aquest dimensionament de costos, nosaltres hi votarem a favor, perquè s’ha de

dotar el contracte de tots els recursos necessaris. La recollida de la brossa i la neteja de la

ciutat és una prioritat  ara i després del coronavirus, ja que té moltes implicacions en els

àmbits tant de l’economia com de la cultura i de la convivència.
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia el seu

vot favorable a l’estructura de costos i explica, com ja ha dit el Sr. Canela, que ara s’està

treballant en el plec de condicions del contracte de la brossa.

Passo a fer algunes consideracions:

En primer lloc, cal dir que la ciutat està bruta. Això és una evidència, com també deia el Sr.

Gomar. 

En segon lloc, es tracta del contracte amb el volum de diners més important que tindrem a

Mataró, i amb un increment molt gran sobre el que tenim en aquests moments.

En  tercer  lloc,  aquests  dies  de  confinament  se’ns  han  fet  més  evidents  que  mai  els

comportaments incívics de molts ciutadans, que, per exemple, no recullen els excrements

dels gossos. Com lluitem contra això, quin cost representa..., n’hem de parlar. 

Respecte al lot núm. 3, serà important, perquè cal que actuem amb tota la transparència i

que informem la ciutadania de quin cost té l’incivisme per a tots nosaltres.

En  quart  lloc,  l’Agència  de  Residus  de  la  Generalitat  de  Catalunya  està  treballant  amb

l’Ajuntament per poder aconseguir la subvenció europea que ens ajudarà a finançar aquest

contracte els primers dos anys.

Finalment, la situació d’incertesa fa que el govern de Mataró hagi de poder demostrar que el

contracte té cabuda en els pressupostos que queden d’aquí  fins al  final  del mandat.  És

responsabilitat seva, però també nostra com a oposició, exigir que això sigui així. Ja n’estem

parlant i se’ns ha dit que sí que serà possible encabir-lo en les xifres dels pressupostos. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

DIRECCIÓ DE CULTURA

11 - CONSTITUCIÓ COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR.

25



La senyora María José Pérez Carrasco, regidora delegada de Cultura, presenta la proposta 

següent

“Per continuar els treballs d’elaboració del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró és necessària
la  constitució  de  la  comissió  assessora  que,  integrada  per  representants  dels  grups
municipals amb presència al consistori, ciutadans coneixedors de l’onomàstica de Mataró i el
seu  patrimoni  històric  i  tècnics  assessors  de  l’Ajuntament  de  Mataró,  puguin  realitzar
informes-propostes en temes de nomenclatura d’acord amb el que estableix al reglament
d’aquesta comissió aprovat en data 8 de novembre de 2001.

Per aquest motiu, la Consellera-delegada de Cultura eleva a l’Ajuntament Ple l’aprovació de
la següent:

PROPOSTA

1) Cessar als anteriors membres de la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró
nomenats per acord de Ple de 5 de novembre de 2015, 3 de març i 7 d’abril de 2016,
6  de juliol  de  2017,  16  de  febrer  i  12  d’abril  de  2018,  expressar  l’agraïment  de
l’Ajuntament de Mataró pels serveis prestats.

2) Constituir la Comissió Assessora del Nomenclàtor de la ciutat de Mataró.

3) Nomenar  president  de  la  Comissió  a  la  senyora  María  José  Pérez  Carrasco,
Consellera-Delegada de Cultura de l’Ajuntament de Mataró. 

4) Nomenar vice-president de la Comissió el senyor Josep Puig Pla (PSC).

5) Nomenar com a vocals  membres de la Comissió els següents representants dels
grups municipals:

- senyora Pilar González Agápito (PSC)
- senyor Sergio López Juste (PSC)
- senyor Jaume Calsapeu Cantó (ERC-MES)
- senyor Jaume Vellvehí i Altimira (ERC-MES)
- senyor Josep Comas i Valls (ECP)
- senyor Alfons Canela Serrano (JUNTS)
- senyor Andrés Urbano Fernández (Cs)

6) Nomenar com a vocals suplents membres de la Comissió els següents representants
dels grups municipals:

- senyora Núria Azahara Padilla Moldero (PSC)
- senyora Anna Caballero Torres (PSC)
- senyor Edgar Peñaranda Fernández (PSC)
- senyor Francesc Teixidó Pont (ERC-MES)
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- senyor Esteve Martínez Ruiz (ECP)
- senyora Isabel Martínez Cid (JUNTS)
- senyora Cristina Sancho Rodríguez (Cs)

7) Nomenar com a vocals membres de la Comissió els següents ciutadans coneixedors
de l’onomàstica  de Mataró i  del  seu patrimoni  històric a proposta de la  Comissió
Informativa de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania:

- senyor Joan Giménez i Blasco
- senyor Ramon Salicrú i Puig 
- senyor Nicolau Guanyabens i Calvet
- senyora Roser Trilla i Prujà
- senyor Robert Lleonart i Casadevall

8) Nomenar com a tècnics assessors de l’Ajuntament de Mataró a la comissió:

- senyor  Joan  Masdeu  i  Jurnet,  Coordinador  de  Projectes  del  Servei  de
Sistemes d’Informació i Telecomunicacions de l’Ajuntament de Mataró.

- El/la Director/a del Museu de Mataró.

9) Actuarà com a secretària de la Comissió per delegació de la Secretaria General de
l’Ajuntament de Mataró la senyora Maria del Mar Soteras March.

10) Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”

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

vot favorable a la proposta. 

Aquestes comissions, com la del Nomenclàtor o la del Patrimoni, acostumen a tenir debats

tècnics  importants  i  ens  agradaria  que  s’obrissin  les  vicepresidències  als  membres  de

l’oposició, malgrat que hi votarem a favor.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).
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El senyor David Bote Paz, alcalde president, recorda que són tot just les vuit del vespre,

moment en què la ciutadania aplaudeix per agrair  la feina que fan tots els treballadors i

treballadores de la sanitat en la lluita contra el coronavirus. Els membres del ple aplaudeixen

també en reconeixement de la seva importantíssima i heroica tasca. 

Servei de Benestar Social

12 - MODIFICACIÓ  REGLAMENT  MUNICIPAL  PER  A  L’OBTENCIÓ

DEL CARNET BLAU.

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

presenta la proposta següent

“Relació de fets

1.- Per decret núm. 174/2020 de 13/01, de la regidora de Benestar Social i Promoció de la
Salut  s’aprovà l’avantprojecte de modificació del reglament municipal  per a l’obtenció del
carnet blau de l’Ajuntament de Mataró, el qual comporta la modificació de l’apartat b) de
l’article 2 del reglament, a fi d’incloure com a persones beneficiàries del carnet les persones
amb  discapacitat  acreditada  amb  ingressos  iguals  o  inferiors  al  salari  mínim
interprofessional.

2.-  L’esmentat  decret  174/2020  acordava  donar  trasllat  de  l’avantprojecte  als  grups
municipals, recavar l’opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei que
agrupin o representin a les persones quins drets o interessos legítims es vegin afectats per la
norma o els fins de les quals guardin relació directa amb el seu objecte i finalment acordava
publicar el text al portal web corresponent, per tal de donar audiència als ciutadans afectats i
sol·licitar totes les aportacions addicionals que puguin fer altres persones o entitats. En tots
tres casos el  termini  atorgat  per presentar al·legacions ha estat  de quinze dies hàbils  a
comptar des de l’endemà a la seva publicació/notificació.

3.-  En  data  09/03/2020  la  comissió  d’estudi  encarregada  de  redactar  el  text  de
l’avantprojecte de modificació del reglament municipal per a l’obtenció del carnet blau de
l’Ajuntament de Mataró tractà les al·legacions presentades pel grup municipal ERC, acordant
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“...corregir els temps verbals per tal de fer més entenedora la part  del reglament que es
modifica, corresponent a l’apartat b) de l’article 2 del reglament municipal per a l’obtenció del
carnet blau de l’Ajuntament de Mataró, modificació la qual afecta a la forma però no al fons
del text de l’avantprojecte”.

Fonaments de dret

1.- Article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant ROAS),
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
2.- Arts. 127 a 133 de la llei 39/2015, d’u d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
 3.- Arts. 60 a 66 del ROAS. 
4.- Article 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del règim local. 
5.- Article 178 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. 
6.- Article 56 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

Per tot el que s'ha exposat la sotasignant proposa que el Ple de l’Ajuntament de Mataró
adopti els acords següents:

1.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2.b) del reglament de l’Ajuntament de Mataró
per a l’obtenció del carnet blau, el text del qual queda redactat de la següent forma:

b) “Les persones majors de 65 anys i les persones entre 60 i 65 anys que percebin
una pensió per jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, hauran
de disposar d’uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als establerts anualment
per a la pensió mínima de jubilació als 65 anys amb cònjuge a càrrec.

Les  persones  que  estiguin  en  possessió  del  certificat  de  reconeixement  de
discapacitat, hauran de disposar d’uns ingressos econòmics, iguals o inferiors als
establerts anualment pel Salari Mínim Interprofessional. 

Per  al  càlcul  dels  ingressos  en  el  cas  dels  menors  d’edat  que  estiguin  en
possessió del certificat de disminució amb un grau igual o superior al 33%, es
prendrà com a referència l’import resultant del càlcul de la mitjana dels ingressos
de la unitat familiar de convivència. A aquests efectes, s’entendrà com a unitat
familiar de convivència el pare, la mare o tutors legals i els germans que estiguin
empadronats amb el sol·licitant.”.

2.- Sotmetre aquesta modificació del Reglament de l’Ajuntament de Mataró per a l’obtenció
del carnet blau a informació pública per un període de trenta dies, comptats des del dia
següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
amb resenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes de que les persones
interessades puguin consultar-la i, si s’escau, formular al·legacions i/o suggeriments. 
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3.- En cas de no haver-hi cap al·legació i/o suggeriment durant el termini indicat a l’acord
anterior, l’acord inicial esdevindrà definitiu.” 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana

13 -  CANVI  DE  NOM  DEL  CONSELL  MUNICIPAL  D’IGUALTAT

DONA-HOME,  PEL  DE  CONSELL  MUNICIPAL  D’IGUALTAT,

FEMINISME I LGTBI. 

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, Feminisme i LGTBI

i Participació, presenta la proposta següent:

“Antecedents. 

L’any 2003 es va crear el Consell Municipal d' Igualtat d 'Oportunitats de la Dona, el qual va
passar a anomenar-se l’any 2015 Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home.

A la sessió plenària del Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home realitzada el passat 29 de
gener de 2020, i que va ser la primera del mandat municipal 2019-2023, es va portar al punt
7 de l’ordre del dia la proposta de canvi de nom de l’actual Consell Municipal d’Igualtat Dona-
Home, que passaria a dir-se Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.

Segons consta a l’acta de la sessió de l’esmentat Consell, el desenvolupament d’aquets punt
va quedar recollit de la següent manera: 

“ La regidora proposa que el Consell s’adeqüi a les noves polítiques que es porten
des de la regidoria i adapti el nom per incloure també aquests nous projectes. 

Així es defensa que el Consell passi a dir-se Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes
i LGTBI. 

Les entitats presents a la sessió ordinària del Consell  manifesten el seu acord en
aquesta modificació del nom del Consell.
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Aquest acord es traslladarà i es donarà tràmit per fer la corresponent modificació. ”.

L’article  91,  apartat  tercer,  del  Reglament  Orgànic  Municipal  de  l’Ajuntament  de  Mataró
preveu  que  “  La  creació  i  extinció  dels  consells  de  participació,  així  com  l'aprovació  i
modificació  dels  seus estatuts  o reglaments  de funcionament,  serà  competència  del  Ple
municipal, que ho acordarà per majoria absoluta.”.  

Atès l’informe de la cap del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana de data 10 de març de
2020.

PROPOSO al Ple Municipal l’adopció del següent acord:

Únic.-: Modificar el nom de l’actual Consell Municipal d’Igualtat Dona-Home, el qual passa a
anomenar-se Consell Municipal d’Igualtat, Feminismes i LGTBI.”

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC

DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

14 - ADHESIÓ  AL  CONVENI  SIGNAT  ENTRE  EL  MINISTERI

D’INDÚSTRIA,  TURISME  I  COMERÇ  I  LA  DIPUTACIÓ  DE

BARCELONA PER A L’ESTABLIMENT DELS PUNTS D’ATENCIÓ A

L’EMPRENEDOR (PAE) INTEGRATS A LA XARXA CIRCE

El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, presenta la proposta

següent

“1.- En data 20 de desembre de 2018 l’Administració General  de l’Estat, a través del
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana
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Empresa) i la Diputació de Barcelona van signar un conveni per l’establiment dels Punts
d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) integrats a la xarxa CIRCE.

La clàusula 3ª del referit conveni preveu que els ens locals de la província de Barcelona
que desitgin  adherir-se a  aquest  conveni  per  establir  Punts  d’Atenció  a  l’Emprenedor
(PAE) en les seves oficines municipals hauran de sol·licitar la seva adhesió a la Diputació
de Barcelona declarant que coneixen el contingut del conveni i acceptant les obligacions,
serveis i requisits que els sigui d’aplicació i, en particular, les que s’especifiquen a les
clàusules 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 i 15 del referit conveni.

2.- Aquest conveni no té contingut econòmic.

3.- Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor són oficines que pertanyen a organismes públics i
privats, així com punts virtuals d’informació i tramitació telemàtica de sol•licituds, en les
quals es facilita la creació de noves empreses, l’inici efectiu de la seva activitat i el seu
desenvolupament,  a  través  de  la  prestació  de  serveis  d’informació,  tramitació  de
documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Des del març del 2018, la Fundació Tecnocampus està prestant el servei de  PAE amb
molt bona acollida per part de les persones emprenedores, ja que ha permès oferir un
servei integral a la persona emprenedora que inicia amb la validació de la seva idea de
negoci i finalitza amb la realització dels tràmits de constitució de l’empresa, tot des d’un
mateix espai.

4.- Es voluntat de l’Ajuntament de Mataró que es continuïn desenvolupant els serveis de
PAE a través de la Fundació Tecnocampus per la qual cosa aquesta entitat ja va aprovar
l’adhesió al conveni per resolució de la Direcció General número 19/2019, de 20 de febrer
de 2019.

5.-  El  director  d’Ocupació  i  Promoció Econòmica de l'ajuntament  de Mataró ha emès
informe favorable a la conveniència d’aprovar l’adhesió al  conveni signat entre el Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç i la Diputació de Barcelona per a l’establiment dels punts
d’atenció a l’emprenedor (PAE) integrats a la xarxa Circe en data 20 de desembre de
2018 i publicat al BOE el dia 4 de gener de 2019.

Vist l’informe jurídic amb el vistiplau de Secretaria General i el Decret legislatiu 2/2003, de
28  d'abril,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  l’adhesió  al   conveni  signat  entre  el  Ministeri  d’Indústria,  Turisme i
Comerç  i  la  Diputació  de  Barcelona  per  a  l’establiment  dels  punts  d’atenció  a
l’emprenedor (PAE) integrats a la xarxa Circe en data 20 de desembre de 2018 i publicat
al BOE el dia 4 de gener de 2019.

Segon.-  Designar al Sr.  Sergi Morales Díaz, regidor d’Empresa i Ocupació perquè en
representació  de  l’Ajuntament  de  Mataró  pugui  formalitzar  la  sol·licitud  d’adhesió  al
conveni signat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme (Direcció General d’Indústria i
de la Petita i Mitjana Empresa) i la Diputació de Barcelona de data 20 de desembre de
2018,  publicat al BOE el dia 4 de gener de 2019  per a l’establiment de Punts d’Atenció a
l’Emprenedor  (PAE),  manifestant  conèixer  el  seu contingut,  i  acceptar  les obligacions,
serveis i requisits que li siguin d’aplicació i, en particular, les que s’especifiquen en les
clàusules  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 i 15 d’aquest Conveni.

Tercer.- Comunicar aquests acords als ens interessats.”
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El senyor Alfons Canela Serrano, portaveu del grup municipal de Junts per Mataró, constata,

com ja s’ha explicat, que aquest servei es prestarà des del Tecnocampus.

M’agradaria  remarcar  que  durant  la  crisi  de  la  COVID-19,  des  de  la  institució  del

Tecnocampus s’està duent a terme una excel·lent tasca d’informació de les mesures d’ajuda

disponibles  per  a tots  aquells  autònoms,  empresaris  o comerciants  que estan vivint  una

situació complicada ara mateix.

D’altra  banda,  m’agradaria  fer  arribar  un  missatge  d’escalf  i  de  suport  a  tots  aquells

autònoms, pimes, empreses i gent de l’hostaleria que ara estan passant un moment molt dur

per la incertesa que tenim per davant. De part nostra sempre tindran algú que els escolti i

que estigui disposat a presentar totes aquelles propostes i soluciones que calgui.

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, es refereix a tot

el  que  ha  dit  el  Sr.  Morales  que  s’està  fent  des  de  l’Oficina  d’Empresa  ubicada  al

Tecnocampus, que col·labora amb la Cambra de Comerç, amb la FAGEM i amb PIMEC,

donant  recursos  i  informació  als  emprenedors.  També  el  mateix  Servei  d’Empresa  i

Emprenedoria del Tecnocampus, que fa formació en emprenedoria i canalitza projectes que

té la Incubadora, el programa Emprèn, la promoció de l’economia cooperativa tan important

a la ciutat, etc. 

És a dir, el servei als emprenedors que ja es prestava tenia molta qualitat i, ara, com ha dit el

Sr.  Canela,  es  facilita  informació  a  autònoms,  pimes,  etc.,  sobre  les  ajudes  que  estan

disponibles. 

Des del punt de vista de l’Estat, lamentem que, al mateix temps que es fan coses positives

com aquestes, s’hagi retallat més de la meitat (uns 200 milions d’euros) la dotació que ens

serà imprescindible d’aquí a poc temps per impartir cursos i formació i promoure l’ocupació

dels aturats, que sembla que seran molts. 

En definitiva, hi votarem a favor, tot i que ens sembla que aquest pacte amb el CIRCE no

suposarà una millora rellevant. 
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El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, agraeix tant als grups

de l’oposició com a tots els agents socials de la ciutat, patronal i sindicats, la feina feta durant

aquestes setmanes, en què s’ha estat treballant per la reactivació econòmica i l’impuls que

necessitava la ciutat i en les polítiques que haurem de desenvolupar en els propers mesos

per assegurar aquesta reactivació i ajudar els autònoms i les petites empreses. 

Aprofito per recordar que des del Servei d’Assessorament del Tecnocampus durant aquests

dies hem habilitat  un telèfon d’atenció.  I  tota l’Oficina de Serveis  del  Tecnocampus està

disponible, de forma gratuïta, per a totes aquelles empreses, autònoms i emprenedors que

necessitin qualsevol tipus d’assessorament. 

Finalment, espero que en les properes setmanes començarem a anunciar accions per a la

reactivació econòmica de la ciutat quan passi la crisi sanitària.

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: Unanimitat. (26).

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

15 -  PROPOSTA  DE  RESOLUCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER

REDUIR  LOCALMENT  LA  DESIGUALTAT  FRUIT  DE  LA  MANCA

D’ACCÉS A LA XARXA D’INTERNET.

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

proposta de resolució següent:
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“L’escletxa  digital  fa  referència  a la  desigualtat  entre aquelles  persones que poden tenir
l’accés i el coneixement en relació a les noves tecnologies i aquelles que no. Des de l’accés
(disposar o no de dispositius connectats a casa) fins a les competències i habilitats digitals,
passant també per la qüestió de gènere, d’edat, de renda, geogràfica, …

De la mateixa manera que aquests dies s’ha evidenciat la urgència per a proporcionar a les
persones uns ingressos mínims vitals, també s’ha posat de manifest de forma dramàtica que
una  de  les  principals  fonts  de  creixent  desigualtat  està  directament  relacionada  amb la
capacitat d’accés i ús de les eines digitals.  Parlaríem dels conceptes: ingrés mínim vital i
també de connectivitat mínima bàsica.

La  situació  ocasionada  pel  virus,  per  l’estat  d’alarma,  la  necessitat  d’incrementar  el
teletreball,  de  socialitzar  les  xarxes  socials,  d’incrementar  la  digitalització  del  teixit
empresarial i la necessitat de buscar noves formes d’aprenentatge escolar, ha demostrat que
algunes suposicions no eren certes: es donava per descomptat que avui tothom disposa
d’ordinador i internet a casa, i evidentment, no és així. 

Aquesta dificultat es fa encara molt més evident en el món escolar, on moltes famílies no
tenen els mitjans suficients per garantir  l’accés a les xarxes de comunicació.  L’únic  que
tenen és un telèfon, que l’acostumen a tenir els pares, dispositius que no permeten l’accés a
les oportunitats formatives que la xarxa pot proporcionar. .

L’Ajuntament de Mataró, els Serveis Territorials d’Educació, les escoles i els professionals de
la  comunitat  educativa,  juntament  amb operadors  i  empreses del  sector  i   associacions
veïnals, estan treballant a tota màquina per dotar amb urgència els alumnes i les famílies, de
dispositius i connexió per a poder mantenir el contacte amb la comunitat educativa i seguir
així les recomanacions formatives que dicti el Departament d’Educació.  

A  més  de  repartir  paquets  de  dades  d’internet  i  ordinadors  i  dissenyar  sistemes  de
repartiment a les famílies, s’han explorat diverses idees en quant a les connexions: des de la
solidaritat  i  ajuda  mútua  directa  entre  veïns  (obrir  wifis  particulars,  fer  infraestructures
compartides  a  comunitats  de  veïns,etc)  fins  a  la  compra  de  targetes  SIMs  de  dades  a
operadors,  l’instal.lació  de HotSpots  wiFi,  o  les  ampliacions  de contractes  de dades per
distribuir-les de forma equitativa.

Però una vegada superada aquesta situació, persistirà un repte clau com a societat. Per
moltes famílies  disposar  de connexió  a internet  assequible  o gratuïta,  serà tan efectiu  i
necessari com puguin ser les beques menjador o mantenir l’entrada d’ingressos i hauria de
ser considerat  per l’administració com un dels serveis bàsics que cal  garantir; tant com
qualsevol dels altres serveis essencials:  una connectivitat mínima per tots aquells que no
disposen de recursos socioeconòmics suficients. 

L’administració pública ha de garantir com a principi bàsic, la igualtat d’oportunitats per tots
els seus ciutadans. Som conscients dels grans interessos privats que hi ha al darrera del
negoci  de les  telecomunicacions,  però estem convençuts  que cal  establir  les  limitacions
oportunes i necessàries per combatre un clar fenomen de desigualtat i fractura social. 

Cal que incorporem al Plans de Mandat, als Plans Integrals Territorials, als Plans Anuals
d’Actuació Municipal i a tot arreu, que la gual inclusió social i la lluita contra la desigualtat
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estan i estaran encara més en el futur, altament correlacionades amb l’accés universal a la
xarxa de comunicacions.

En aquests moments, es fa més evident que mai, que cal fomentar l’accés, la formació i la
transformació  digital  del  nostre  teixit  ciutadà,  social  i  empresarial  garantint  un  accés
universal,  just  i  equitatiu  a  tota  la  població.  Cal  implicar  tots  els  recursos  municipals  al
respecte.

Una ciutat com la nostra que aposta decididament per la innovació i el coneixement, amb
projectes tant  emblemàtics com el TecnoCampus,  no es pot  permetre de cap manera la
desigualtat digital dels seus ciutadans i ciutadanes.

Per  totes  aquestes raons,  el  GM d’ERC-Moviment  d’Esquerres,  proposem l'adopció  dels
següents:ACORDS:

1. L’Ajuntament de Mataró treballarà des d’avui mateix per garantir la connectivitat mínima
dels col·lectius més desafavorits per tal de garantir la igualtat d’oportunitats tant laborals com
formatives. 

2. L’Ajuntament de Mataró redactarà un projecte per donar cobertura wifi especialment en
aquelles  zones  geogràfiques  de  la  ciutat  on  més  mancances  hi  hagi.  En  aquest  sentit,
L’Ajuntament  de  Mataró,  a  través  del  seu  serveis  d’Estudis  i  en  col·laboració  amb  el
TecnoCampus, prepararà una diagnosi  de la situació a Mataró que contempli:

a. Anàlisi de la  xarxa d’equipaments municipals i àrees a la ciutat amb wifi, 

b. El mapa de situació de la ciutadania amb problemes d’accés per ordinador (un
mapa no només geogràfic, sinó també socioeconòmic, per edats, per gènere,
per funcionalitat, ...)

c. La  priorització  del  desplegament  d’aquesta  xarxa  wifi  municipal  aprofitant
l’ample de banda que iniciatives com la Wifi4eu ens permeten.

3.  Finalment,  preveure  i  calendaritzar  les  actuacions  que  garanteixin  la  connectivitat  a
tothom.”

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, envia una

forta abraçada a totes aquelles persones que han perdut algun familiar o amic en aquesta

terrible  crisi  sanitària.  Son  momentos  durísimos  y  queremos  solidarizarnos  con  toda  la

ciudadanía. 

También quiero mandar nuestro apoyo a todas esas personas que nos ayudan constante y

permanentemente día a día sin que prácticamente lo veamos. Vaya nuestro reconocimiento

a todos esos colectivos de personas que, a pesar del miedo, están cada día en su puesto de

trabajo haciendo mejor la situación de todos los que nos quedamos en casa.
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En relación con la propuesta de resolución, hay que decir que el trasfondo nos gusta, pero

entendemos que es en cierta  medida precipitada,  por  cuanto  aprovecha la  situación de

emergencia sociosanitaria para exponer un tema que, por otra parte, ya se está tratando en

el Comité de Crisis que se reúne tres veces por semana. De modo que nosotros pensamos

que es en el marco de dicho comité donde deben realizarse estas prospecciones que, por

otro lado, podrían ir mucho más allá. 

Nosotros  hemos  hecho  un  ruego  que  guarda  cierta  relación  con  esta  propuesta  de

resolución.  Lo  que  nosotros  pensamos  es  que  en  estos  momentos  hay  que  buscar

soluciones a particularidades y no soluciones a generalidades que se pueden estudiar con

mucha más tranquilidad y que apelan a más colectivos que los que estamos aquí presentes.

Estamos hablando de tecnológicas, etc.

Por lo tanto, no vamos a votar que no, porque nos parece interesante, pero nos vamos a

abstener porque es en el comité donde deben tratarse estos temas. Y en todo caso, cuando

pase esta  pandemia,  buscar  soluciones  alternativas  entre  todos  podría  ser  lógico.  Pero

ahora no nos parece adecuado plantearla aquí.

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

que reconeix que el Sr. Molero Bote ha fet una reflexió encertada, considera que sempre

està bé debatre aquests aspectes. I com ha dit el Sr. Teixidó, és cert que, arran de la manca

de connectivitat per part de molts alumnes que no poden assistir aquests dies als centres

escolars, s’ha posat de relleu la situació de precarietat en què es troben moltes famílies de la

ciutat amb l’anomenada bretxa digital.

Nosaltres pensem que la proposta va en la bona direcció i que es tracta d’un primer esbós

d’un projecte molt més ambiciós que, com altres projectes, és molt transversal perquè afecta

tant a la part social (en la lluita contra la desigualtat, fent arribar la informació i l’educació a

tothom) com a l’econòmica (per l’atractiu i el plus que implica tenir una ciutat connectada

empresarialment, amb els seus ciutadans, agents econòmics i socials connectats en xarxa). 

És per això que nosaltres hi votarem a favor.   
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El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat de Joventut i Ciutat Intel·ligent, agraeix la

presentació de la PDR per part del Sr. Teixidó i del grup d’ERC-MÉS, perquè considera que

posa de manifest la voluntat majoritària d’aquest ple de desenvolupar la ciutat i la ciutadania

tecnològicament.

Des del Pla de Mandat ens comprometem a realitzar un Pla de Ciutat Intel·ligent. Aquest Pla

ja està molt avançat i, abans que s’acabi l’any, el presentarem a la comissió informativa i a

aquest  ple  per  a la  seva aprovació.  Prèviament,  però,  estem treballant  amb els  sectors

econòmics  i  socials  per  adaptar-lo  a  la  realitat  de  la  ciutat.  Un  dels  punts  claus  serà,

lògicament, la integració de tota la societat des del punt de vista de la transformació digital

que estem vivint, no només pel que fa a la connexió a Internet, sinó també pel que fa a la

seva capacitació digital; és a dir: ordinadors, tauletes, mòbils, etc., i altres dispositius que ens

porten a la quarta revolució industrial, de la qual no volem que ningú quedi exclòs.

Això no és només una voluntat política, és també una realitat a la nostra ciutat: actualment

tenim 46 punts d’accés wifi gestionats per l’Ajuntament, que es corresponen a tots els edificis

municipals, on la gent es pot connectar per fer tràmits administratius i altres consultes. A

més,  comptem  amb  el  wifi  de  la  platja  gestionat  pel  Tecnocampus,  tenim  les  dues

biblioteques públiques amb wifi gestionat per la Diputació de Barcelona i accés a Internet a

tots els autobusos públics. 

Això sí, el coronavirus ens ha portat a adonar-nos d’una realitat existent: hi ha gent que ha

de sortir de casa per connectar-se a Internet. Els més afectats, en aquest moment, han estat

els infants i  joves que no disposen de connectivitat  per poder acabar el  curs. Per tal de

garantir que ningú no quedi fora del sistema educatiu durant el confinament, l’Ajuntament de

Mataró ha destinat  35.000 € per  posar  a disposició  dels  centres educatius  més de 100

tauletes i punts de connexió wifi.

Pensant  en el  futur  i  pel  que fa al  desplegament  de xarxes públiques,  hem començat  a

explorar les xarxes cooperatives amb l’ajuda de l’operador local Mataró Sense Fils, ja que és

l’única forma legal que tenim ara mateix per poder fer arribar el wifi a les llars particulars. A

més, la proposta de Mataró Sense Fils està publicada al seu web i es pot consultar. 

Però no volem que tot quedi aquí. Hem d’explorar també les necessitats d’altres sectors de

la població per buscar per quin motiu no poden disposar d’una connexió a Internet. És per

això que el Servei d’Estratègia farà un estudi com el que plantegeu, del qual esperem treure

una  visió  realista  del  panorama  tecnològic  de  la  ciutat,  pel  que  als  usuaris  finals  i  a

empreses. Aquest estudi també ens ajudarà amb la iniciativa  Wifi For Europe. Mataró ha

rebut fa poc una subvenció de 15.000 € d’aquest programa europeu, que es tradueix en
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antenes i serveis d’instal·lació. Gràcies a la subvenció, podrem comptar amb 5 nous punts

d’accés wifi a la ciutat. 

Finalment,  gràcies  a  l’estudi  que  farem  i  a  les  subvencions  que  venen  d’altres

administracions, podrem preveure les noves necessitats de connectivitat i podrem donar-vos

més detalls d’un calendari d’accions més concretes en els propers mesos, en el marc del Pla

Ciutat Intel·ligent.  

Per tot plegat, votarem favorablement a la vostra proposta de resolució.

Gràcies. 

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

diagnòstic que ha fet el Sr. Hurtado. Tenim un problema greu que genera desigualtats i que

cal combatre amb tot el que s’ha dit i amb altres propostes que es podran fer. Per tant, cal

començar amb aquest estudi que estarà fet en pocs mesos. 

D’altra banda, qui diu que aquest és un tema que s’ha de tractar en un Comitè de Crisi és

que no ha entès la proposta ni cap on va la societat. La connexió a Internet és una font de

desigualtat  creixent  i,  si  no  ho  arreglem  en  el  futur  com un  servei  essencial  més,  ens

generarà un problema greu de fractura social. 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables: 24,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13),

corresponent  als  membres  del  grup  municipal  de  En  Comú

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

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

Junts per Mataró (1).  

Vots en contra: Cap. 

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

16 -  PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  EL  FOMENT  DE  LA

PARTICIPACIÓ A MATARÓ.

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

següent:

“L’Ajuntament ha de incentivar i canalitzar la voluntat ciutadana d’aprofundiment i de foment
de la participació democràtica en els assumptes públics de la ciutat, vetllant per facilitar en
cada ocasió a la ciutadania els mitjans més adients per fer-ho i la informació adequada.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat i desenvolupat iniciatives per aconseguir l’exercici de
la plena ciutadania de la població gitana a Catalunya, en especial el Pla Integral del Poble
Gitano i les iniciatives de tota mena que se’n deriven.

En la nostra opinió, la implicació i participació del poble gitano en el disseny, implementació i
avaluació de les polítiques que els afecten és indispensables a la nostra comunitat. 

Per  això,  pensem  que  cal  buscar  la  manera  de  constituir  el  Consell  Municipal  de  la
Comunitat Gitana de Mataró, amb l’objectiu de promoure la seva participació en la vida social
de la Ciutat i també traslladar i impulsar a Mataró les iniciatives del Pla Integral del Poble
Gitano.

Atès l’exposat,  el  grup municipal  d’Esquerra  Republicana de Catalunya-MES presenta el
següent prec:

1) El  Govern,  juntament  amb les  entitats  i  representants  del  poble  gitano a  Mataró,
estudiarà la constitució del Consell Municipal de la Comunitat Gitana, com a un nou espai de
participació i ciutadania a la nostra ciutat. “

La senyora Maria Luisa Merchán Cienfuegos, regidora delegada Igualtat, Feminisme i LGTBI

i Participació, valora favorablement la proposta presentada. És voluntat d’aquest Ajuntament

seguir acompanyant i afavorint els diferents espais i canals de participació ciutadana. 

40



Mataró compta amb un ric teixit associatiu del qual la població gitana de la ciutat també

forma part a través de les entitats que treballen en els àmbits social, cultural i educatiu. En

els darrers anys aquestes entitats s’han implicat en alguns projectes de ciutat, com ara el

Dia de la Rumba o el Maig Intercultural.

Des de l’Ajuntament de Mataró i des dels diferents serveis municipals, es desenvolupen tot

un seguit de projectes i accions que vetllen per garantir els drets de la ciutadania i la no

discriminació,  emmarcats  en  diferents  plans  estratègics  vigents  com  ara  el  Pla  de

Convivència, el Pla d’Igualtat de Gènere, el Pla Jove, el Pla Local d’Infància i Adolescència,

el  Pla d’Inclusió Social  o el  Pacte per l’Educació.  En tots ells es destaca la importància

d’afavorir i consolidar espais de participació interseccional.

Per tot això, des de l’Ajuntament de Mataró estudiarem la possibilitat de constituir un Consell

Municipal del Poble Gitano a Mataró, com un nou espai de participació ciutadana a la ciutat,

i de posar en marxa accions que donin resposta als reptes del Pla Integral del Poble Gitano

de Catalunya.

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

sensibilitat de la Sra. Merchán. 

En aquests moments hi ha una exposició molt interessant del Col·legi d’Aparelladors relativa

a la història del poble gitano en els últims 500 a 600 anys. Espero que quan tot això s’acabi

encara estigui vigent i la puguem anar a veure.

Gràcies per la resposta de la regidora, ens agradarà treballar amb vostès per desenvolupar

aquesta idea.

17 - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  PER  OFERIR  UN  ESPAI  AL

CEMENTIRI  MUNICIPAL  A  LA  COMUNITAT  ISLÀMICA  PER  A

ENTERRAMENTS DURANT AQUEST PERÍODE D’EXCEPCIONALITAT
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La senyora Soraya El Farhi i Ali Afaki, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, presenta el

prec següent:

“Des de l’inici del passat mandat 2015-19 el Grup Municipal de ERC-Mov.Esquerres hem
estat  insistint  en  la  necessitat  de resoldre definitivament  els  serveis  funeraris  universals,
respectuoses amb els diferents ritus, un dels serveis a prestar a la ciutadania per part de
l’Ajuntament de Mataró. 

El compromís en el PAM 2016 va ser d’intentar finalitzar l’estudi sobre el tema abans de
2016, per fer les actuacions corresponents a partir del PAM 2017. 

La  realitat,  es  que  mai  s’ha  portat  a  terme.  I  a  dia  d’avui,  la  situació  generada  per  la
pandèmia posa sobre la taula la dramàtica manca d’espais pels ciutadans de les comunitats
islàmiques als cementiris.

Unes primeres consideracions prévies

- A Catalunya, l’activitat dels serveis funeraris ve regulada per la Llei 2/1997, de 3 d’abril.
L’activitat dels serveis funeraris ha de respectar el Reglament de Policia Mortuòria de 25 de
novembre de 1997.

- Els cementiris, i la seva gestió, són competències obligatòries dels Ajuntaments, tal com es
recull a la Llei 2/1997: 

1.  Els  municipis  són l'administració  competent  en matèria  de serveis  funeraris  i  són els
responsables  de  garantir-ne  l'existència  i  la  prestació  a  tota  la  col·lectivitat  local.
2. Els municipis, en el marc d'aquesta Llei, de la legislació sanitària i de la de règim local,
gaudeixen  de  potestat  per  a  regular  els  serveis  funeraris,  amb  la  finalitat  d'assegurar
l'efectivitat dels principis d'universalitat, d'accessibilitat, de continuïtat i de respecte dels drets
de les persones usuàries.

- En aquesta mateixa llei, es recull que les persones usuàries dels serveis funeraris tenen,
entre d’altres, el dret a “rebre els serveis en condicions de respecte a l’intimitat, a la dignitat,
a les conviccions religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones afectades” 

1. Les persones usuàries tenen, en relació amb els serveis funeraris, els drets següents:
a) Rebre els serveis en condicions de respecte a la intimitat, a la dignitat, a les conviccions
religioses, filosòfiques o culturals i al dolor de les persones afectades.

b) Tenir  accés al  servei  en condicions  bàsiques d'igualtat,  de manera que la  manca de
recursos econòmics no pugui constituir un impediment.

c) Rebre l'assessorament imprescindible per a garantir el procés correcte fins a la inhumació

o la  incineració  del  cadàver.  Aquest  assessorament,  en  tot  cas,  també ha  d'incloure  la
informació sobre els tràmits legals a seguir i sobre els requisits i les pràctiques sanitàries
exigibles segons la normativa de policia sanitària mortuòria.
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d) Tenir accés a un catàleg de les prestacions que es poden contractar amb les entitats
prestadores  dels  serveis  funeraris,  amb  la  indicació  detallada  de  les  característiques
d'aquestes prestacions i dels preus aplicables.

e) Ésser consultats sobre el procés d'elaboració de les normes d'ordenació de l'activitat, i
participar-hi.

f)  Tenir  la  garantia  que  aquests  serveis  es  mantenen  en  les  condicions  sanitàries  que
requereixen.

g) Tenir la garantia de la continuïtat de les prestacions.

h) Poder elegir lliurement l'empresa funerària.

i) Els altres drets definits per la resta de normativa que hi sigui aplicable, i els reconeguts per
les ordenances i els reglaments municipals.

2. Les entitats que presten serveis funeraris han de facilitar a l'ajuntament del municipi on
estan establertes la informació actualitzada sobre prestacions i preus, per tal que la puguin
consultar  les persones interessades.  Amb aquest  objecte,  els  ajuntaments han d'establir
mecanismes de publicitat actualitzada perquè les persones que vulguin accedir als serveis
puguin disposar d'aquesta informació.

3. Les entitats que presten serveis funeraris no poden denegar el servei per a les persones
difuntes el domicili mortuori de les quals sigui en el terme municipal on les entitats estan
establertes.

4. Els drets que estableix aquest article han d'ésser garantits pels municipis i, si escau, pels
consells  comarcals  i  han  d'ésser  respectats  per  les  entitats  prestadores  dels  serveis
funeraris. Els veïns i veïnes poden exigir-ne l'efectivitat en els termes establerts per la Llei
8/1987, del 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

 

-  L’Estat  espanyol  i  també  la  Generalitat  han  sotscrit  acords  amb diverses  confessions
religioses.  En aquest  cas cal  fer  un esment especial  als  acords sigants el  1992 amb la
Comisión Islamica de España i la Junta Islàmica de Catalunya.

Antecedents a Mataró

Històricament,  la  comunitat  musulmana  mataronina  ha  demanat  una  cosa  molt  lògica  i
normal. El dret a poder ser enterrat al cementiri municipal de Mataró com qualsevol altre
ciutadà de la nostra ciutat. 
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A  finals  dels  90  ,  els  representants  de  la  comunitat  musulmana  van  plantejar  als
responsables municipals el seu desig de poder ser enterrats en el cementiri de Mataró, com
qualsevol altre ciutadà. I poder-ho fer, d’acord amb el que les seves creences estableixen
respecte el ritus funerari.

El 1999, el Ple de l’Ajuntament de Mataró, aprova l’ampliació del cementiri de les Valls. I, en
aquesta ampliació, s’hi contempla la possibilitat  de fer enterraments al terra, complint els
principis establerts a l’Islam. 

A mitjans dels 2000, atès que es considerava fer un nou projecte d’ampliació del cementiri de
les  Valls,  els  representants  de  la  comunitat  musulmana  van  tornar  a  reunir-se  amb
l’Ajuntament,  demanant  l’acompliment  dels  compromisos  de  1999  i  considerant  que  les
demandes de la comunitat s’ajustaven perfectament al marc normatiu de referència. 

Es van fer diferents projectes. Al menys dos: un el 1999 i un altre el 2007 (del qual disposem
d’alguns dels plànols). Mai s’ha executat.

Resum i prec

El enterraments, d’acord amb les diferents creences religioses de les persones (amb acords
signats per Espanya i Catalunya), són un dret per la ciutadania i un deure pels ajuntaments. I
així queda recollit de forma clara en el marc legal vigent.

Els  enterraments  musulmans  eren  i  continuen  essent  perfectament  compatibles  amb  la
normativa vigent.

Fins ara i inclús a l’actualitat, moltes persones de religió musulmana eren encara nascudes
fora d’Espanya i  en molts casos,  disposaven (i  segueixen disposant)  d’assegurances de
repatriació als seus països d’origen. 

Totes les persones, i la tradició musulmana no és una excepció en aquest sentit, volen, en
general, ser enterrades allà on han viscut. I els mataronins, en general, volem o voldrem ser
enterrats on hem viscut, a Mataró.

La situació creada per la malaltia del COVID19 i les mesures decretades al respecte, incloent
el  tancament de l’espai  aeri  que impossibilita  les repatriacions,  han posat  de manifest la
manca d’espais als cementiris per a aquesta comunitat.

A  Mataró  coneixem  casos  de  conciutadans  en  aquesta  situació  i,no  els  podem  girar
l’esquena. En conseqüència, pensem que és urgent i ineludible, donar a les seves famílies la
via per acomplir els seus drets civics i humans.

Des del GM ERC-Moviment d’Esquerres, considerem que el funcionament del cementiri de
Mataró  ha  de  respondre  a  la  filosofia  d’un  espai  per  a  tothom.  Tant  de  les  persones
catòliques, com ortodoxes, evangèliques, musulmanes o de les persones aconfessionals. I
per això formulem el següent prec:

1.  L’Ajuntament  de  Mataró  destinarà  amb  carácter  d’urgència  un  espai  del  cementiri
municipal  per  a  poder  fer  els  enterraments,  en  base  als  ritus  i  requeriments  de  la  fe
musulmana, en aquest periode de crisi pel Coronavirus,. D’aquesta manera, l’Ajuntament de
Mataró  donarà també una solució  immediata  a  les  famílies  que no poden  procedir  a la
repatriació dels cadàvers dels seus familiars morts pel coronavirus.

2.  Una  vegada  hagi  passat  la  situació  de  crisi  sanitària,  i  d’acord  amb  les  comunitats
implicades, l’Ajuntament de Mataró procedirà d’immediat i sense més dilació, a executar els
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projectes de 1999, de 2007 o una actualització dels mateixos. La data d’execució hauria de
ser abans de 31.12.2020. Davant la situació creada per la crisi sanitària, podem fixar un
termini màxim i improrrogable 30.06.2021.”

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada de  Gestió Espai Públic i Gent Gran

Activa, respon que no pot acceptar el prec presentat per raons que ja es coneixen.

Portem molt de temps treballant en aquesta proposta amb les comunitats de la ciutat, amb

els serveis interns implicats, amb el concessionari i també, políticament, des de dies abans

que presentessin aquest prec, amb els portaveus. 

Després de la reunió amb els portaveus, en què ens van oferir la seva ajuda, vam mantenir

una reunió on els vam comunicar tota la informació que teníem d’aquesta proposta definitiva.

Una proposta que té per objectiu tenir una parcel·la dintre del cementiri municipal de Les

Valls per a enterraments sota terra. 

A més, aquesta demanda temporal de la qual parlen i a la qual hem de donar resposta, ja la

tenim,  també  ho  saben.  Ho  hem  treballat  amb  les  comunitats  i  tenim  una  comissió

d’emergència  que  treballa  amb  la  UMIC,  amb  el  Servei  de  Benestar  Social  i  amb

Equipaments, i s’estudien els casos de manera personalitzada per donar resposta en cada

cas concret. 

Em crida l’atenció que facin referència i que ens requereixin uns terminis, quan ja saben que

nosaltres no hem pogut fer-ho possible justament perquè vostès no han fet la seva feina. 

El  Departament d’Afers Socials  de la  Generalitat  de Catalunya sí  que és veritat  que va

facultar  els  ajuntaments  perquè  facilitéssim  els  enterraments  d’altres  confessions,  però,

alhora  i  contradictòriament,  el  Departament  de  Salut  no  va  fer  cap  modificació  de  la

normativa en matèria mortuòria, per la qual cosa és impossible tirar-ho endavant.

D’altra  banda,  portem  dos  anys  esperant  informes  del  Departament  Geològic  de  la

Generalitat  per  poder  dur a terme analítiques i  estudis  al  terreny i  que ens en donin la

conformitat per tirar endavant el projecte. És per això que em sobta molt.

Finalment, crec que està molt clar que aquest Govern té el compromís i la voluntat política

de fer-ho possible. Així doncs, soc jo la que els demano aquesta ajuda i els prego que facin

possible que es modifiqui la normativa i que avancin des del seu partit en aquesta matèria,

perquè nosaltres puguem tenir enterraments a terra a la nostra ciutat. Gràcies.
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18 - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  PER  MILLORAR  LA

COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DURANT LA CRISI

DE LA COVID19.

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

següent:

“És ben sabut  per  part  de tothom que,  en la  situació  de pandèmia en la  què estem, la
informació és crucial per a la ciutadania. 

Ho  és  sempre,  però  el  valor  de  la  informació  i  com  es  comunica  pren  especialment
importància en temps de crisi com els que estem vivint.

Aprofitem per dir que, tot i que es va començar a informar una mica tard (quan ja havíem
entrat plenament en la situació crítica), l’Ajuntament de Mataró ha fet un esforç per explicar a
tots  els  mataronins  de les diferents mesures preses en tots  els  àmbits.  Des dels  temes
socioeconòmics bàsics, fins a temes de comerç, mobilitat, seguretat, i evidentment, consells
en l’àmbit sanitari.

Però ens dona la sensació que tot aquesta comunicació s’ha basat fonamentalment en els
mitjans digitals, en detriment d’altres mitjans de comunicació també habituals que són encara
els únics per una àmplia majoria de la població.

Per altra banda, veiem també que moltes de les iniciatives sorgides a nivell de consistori i
també des de la ciutadania no han arribat prou al conjunt de la ciutadania.

N’és  un  exemple  l’espai  web  “Mataró  es  queda  a  casa”  on  des  dels  diferents  serveis
municipals  es  promouen  campanyes  a  través  de  la  xarxa  per  dinamitzar  la  cultura,
l'educació,  l'associacionisme,  la  promoció  de  la  ciutat,  l'esport...  des  de  casa,  però  que
pensem que ha passat molt desapercebut per a gran part dels mataronins.

Davant d’aquesta percepció de manca de comunicació de moltes de les mesures, iniciatives,
recomanacions d’aquesta situació de crisi, i sempre des de la voluntat constructiva, fem el
següent prec:
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1-  L’Ajuntament  de  Mataró  revisarà  la  manera  de  fer  arribar  la  informació  a  la
ciutadania a través de tots i cadascuns dels mitjans de comunicació tant públics com
privats ja existents, i també buscarà noves iniciatives per informar a tota la població.”

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

Mobilitat, accepta el prec presentat.

Entenem que des del Servei de Comunicació de l’Ajuntament s’està contínuament estudiant

la millor manera de fer arribar la informació a la ciutadania, per la qual cosa ens prenem

constructivament la seva aportació.

De  tota  manera,  malgrat  la  impressió  que  hagi  pogut  donar  la  seva  part  expositiva,

l’Ajuntament ha fet molt més del que vostè ha esmentat. A nosaltres no ens consten queixes

ni disconformitats respecte a la comunicació que estem fent. Al contrari, fins i tot el Servei ha

rebut agraïments per part d’alguns col·lectius per l’esforç comunicatiu que ha estat realitzant

fins ara i  crec que les dades d’audiència  que podrem presentar,  quan es tanqui  aquest

període, avalaran el que estic dient. 

Per no fer-ho més llarg, més enllà de la comunicació digital que vostè menciona, li podem

explicar que hem fet diverses campanyes específiques per informar de les mesures preses a

nivell  local,  tant  en  matèria  social  com  econòmica  adreçades  a  públics  específics.  En

aquests moments tenim línies de comunicació obertes sobre els diversos serveis municipals

i  documents  de  preguntes  freqüents  en  diferents  àmbits.  Hem  emès  cartelleria  per

senyalitzar els serveis on calia i hem publicat informació en diversos idiomes per arribar a

més població. I com no podia ser d’una altra manera, hem continuat atenent les peticions

dels periodistes i mitjans de comunicació, facilitant l’accés a la informació de competència

municipal, i també hem ampliat, quan ho hem cregut necessari, els continguts de les més de

40 notes de premsa que hem emès. 

D’altra  banda,  a  través  del  Servei  de  Recull  de  Premsa Digital,  que  tots  els  regidors  i

regidores d’aquesta corporació rebem cada dia al nostre correu, es pot comprovar que els

mitjans  privats  han  anat  fent  publicacions,  segons  els  seus  criteris  de  noticiabilitat  i

oportunitat,  dintre de les seves possibilitats  i  recursos,  en el  context  de l’estat  d’alarma.

L’Ajuntament  és,  per  tant,  una  font  important  d’informació  per  a  la  resta  de mitjans  de

comunicació, tant escrita com audiovisual.

Feta aquesta explicació, recomano que es consulti  sovint l’apartat destinat al coronavirus

dins  del  web  municipal  mataro.cat,  que  s’actualitza  contínuament,  així  com  els  canals
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corporatius de  Facebook, Twitter i Instagram, on tant l’Alcalde com els regidors informem

periòdicament sobre l’estat de la qüestió.

Acabo  fent  un  reconeixement  als  professionals  del  Servei  de  Comunicació,  tant  de

l’Ajuntament com de Mataró Audiovisual, que formen part dels serveis essencials municipals

que estan treballant des que es va decretar l’estat d’alarma. Gràcies.

La senyora Anna Salicrú i Maltas, regidora del grup municipal d’ERC-MES, aclareix que el

seu grup no diu que l’Ajuntament no hagi fet bona feina en l’àmbit comunicatiu, sinó que la

feina que s’ha fet és insuficient perquè ha quedat molt restringida als mitjans digitals. La

seva percepció és que la informació no està arribant a tota la ciutadania, especialment pel

que fa als ciutadans més passius que no busquen activament la informació.

Un suggeriment que els fem des del nostre grup és que incrementin les falques o anuncis

divulgatius a la ràdio o a la televisió local. O, fins i tot, malgrat soni a cosa dels anys 70 o 80,

que un cotxe  circuli informant els ciutadans de novetats o notícies al respecte.

La nostra voluntat és la d’aportar idees constructives perquè veiem que hi ha un dèficit a la

ciutat d’aquesta mena de comunicació.

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

Mobilitat,  agraeix  els  suggeriments,  però  recorda  que estan  facilitant  una  gran quantitat

d’informació  a  través de  tots  els  canals:  mitjans  i  xarxes  socials,  web  municipal,  ràdio,

televisió, etc. 

Estic convençut  que la informació que està sortint  de l’Ajuntament està alimentant  molts

mitjans que poden informar gràcies a les dades que nosaltres facilitem.
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19 - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  EL  DRET  A

L’EMPADRONAMENT SENSE DOMICILI FIX A MATARÓ.

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

següent:

“El padró municipal és el registre administratiu en que s’inscriuen totes les persones que
resideixen al municipi i ha de reflectir, amb la màxima fiabilitat,  la realitat demogràfica del
municipi. Es un dret i una obligació per tothom.

L’Ajuntament té l’obligació d’inscriure totes les persones que viuen al municipi. També a qui
no té cap domicili fix. L’Ajuntament és el responsable final d’ajustar el Padró a la realitat del
municipi i, per tant, de recollir de manera fidedigna el nombre i característiques bàsiques de
tots els residents.

Un padró real, exhaustiu i ben fet, permetria a l’Ajuntament una acció de govern més eficient.
Un mapa sociodemogràfic més precís facilitaria una millor  planificació en tots els sentits.
Conèixer el nombre real d’habitants seria la referència necessària per rebre recursos i per
dimensionar i proveïr serveis.

Per  contra,  els  impediments  per  l’empadronament  no  suposen  cap  desincentiu  per  a  la
residència efectiva al municipi ni tampoc el fet de no estar empadronat eximeix l’Ajuntament
de les obligacions que li són pròpies (escolarització dels menors, recollida brossa, ...).

Les instruccions tècniques als Ajuntaments publicades al BOE de 16 de març de 2015 sobre
gestió del padró municipal, es refereixen específicament a l’empadronament de les persones
sense domicili:

“Como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  Padrón  debe  reflejar  el  domicilio  donde
realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción
padronal  es  completamente  independiente  de  las  controversias  jurídico-privadas
sobre  la  titularidad  de  la  vivienda,  lo  es  también  de  las  circunstancias  físicas,
higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio.

 En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia
total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón.
Las situaciones más extremas pueden plantear la duda sobre la procedencia o no de su
constancia en el Padrón municipal. 

El  criterio  que  debe  presidir  esta  decisión  viene  determinado  por  la  posibilidad  o
imposibilidad  de dirigir  al  empadronado  una  comunicación  al  domicilio  que figure  en su
inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación no llegue a
conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección.
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La correcta aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como
domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos, y, por otro, que pueda y
deba recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de
techo  reside  habitualmente  en  el  municipio  y  sea  conocida  de  los  Servicios  Sociales
correspondientes.

Atès que de l’empadronament depenen l’obtenció de drets i serveis com l’accés al sistema
sanitari,  al sistema educatiu o la possibilitat  de regularitzar la condició administrativa i en
conseqüència,  és  un  factor  clau  per  a  evitar  les  condicions  de  vulnerabilitat  d’aquestes
persones.

Atès que a Mataró hi resideixen un considerable nombre de persones immigrades, que han
estat ateses normalment en les oficines d'atenció ciutadana en l'exercici d'un dret recollit i
regulat per llei.

Atès que els ajuntaments necessitem conèixer amb la major exactitud possible quina és la
realitat social i demogràfica de les nostres poblacions.

Atès que el padró no és una eina per regular cap política d’habitatge o urbanisme ni de
control del Parc d’Habitatge (Guia de recomanacions de la Taula de Ciutadania i Immigració,
amb el suport de ACM i FMC).

Per tant, d’acord amb l’ordenament jurídic vigent, les persones sense domicili fix o sense llar
que resideixin a Mataró han de ser inscrites al padró municipal si així ho sol·liciten, ja que,
malgrat  no  ser  posseïdors  d’un  títol  de  propietat,  un  contracte  de  lloguer  d’habitatge  o
l’autorització del titular, poden acreditar la seva residència a través d’altres procediments o
actuacions administratives, segons estableix la Resolució de 30 de gener de 2015, de la
Presidència del Instituto Nacional de Estadística y de la “Dirección General de Coordinación
de Competencias” sobre gestió del padró municipal.

En  base  a  tot  l’exposat,  el  grup  municipal  d’Esquerra  Republicana  de  Catalunya-MES
presenta el següent prec:

2) L'Ajuntament de Mataró empadronarà totes les persones sense domicli fix o sense llar que
resideixin  a  Mataró  que  ho sol.licitin,  tal  com es va aprovar  (amb el  suport  dels  Grups
Municipals  de  CiU,  ERC-MES,  CUP,  VOLEMataró,  ICV-EUiA  i  les  dues  regidores  no
adscrites), al Ple de Setembre de 2018 sobre el dret a l’empadronament de persones sense
domicili fix.  https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2018/aprovada-al-ple-una-proposta-
de-resolucio-per

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

Mobilitat, no pot acceptar el prec presentat perquè implicaria que no s’està fent allò que es

demana, que és empadronar tothom que té dret a l’empadronament i a qui nosaltres, com a

Ajuntament, tenim l’obligació d’empadronar, d’acord amb la resolució de la Secretaria de
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l’Estat per la qual es publica la resolució del 30 de gener de 2015 de la Presidència de

l’Institut  Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències

amb les comunitats autònomes i entitats locals sobre instruccions tècniques de gestió del

padró municipal. 

Nosaltres no ens inventem res, sinó que estem complint estrictament el que diu la norma,

probablement  la  que  més facilita  l’empadronament  de tot  el  món.  Nosaltres  seguim les

instruccions  que  fixa  tant  l’apartat  2.3  sobre  documentació  acreditativa  del  domicili  de

residència com el que diu sobre casos especials d’empadronament, en el cas concret de les

persones sense domicili fix.

Recentment,  el  mateix  col·lectiu  que  ja  des  del  mandat  anterior  està  reclamant  que

l’Ajuntament  faci  alguna  cosa  diferent  de  la  que  ja  fa  legalment,  ha  generat  diferents

preguntes del Síndic de Greuges. En la darrera carta que hem rebut, aquesta institució es

limita a demanar-nos que donem millor informació al web municipal, i poca cosa més. En

cap cas, ni tan sols el Síndic troba que estiguem fent alguna cosa incorrectament. 

Per tant, no podem acceptar el prec. L’Ajuntament està fent estrictament el que correspon:

empadronarà sempre tothom qui hi tingui dret, tinguin títol de propietat o de lloguer, o no el

tinguin. Sempre que tinguin dret a empadronar-se, així ho farem.

 

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

mateixa idea i llegeix el següent text legal:

“En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas…) pueden y deben figurar como

domicilios válidos en el Padrón. El criterio que debe presidir esta decisión viene determinado

por la posibilidad o imposibilidad de dirigir al empadronado una comunicación al domicilio

que figure en su inscripción. En el caso de que sea razonable esperar que esa comunicación

no llegue a conocimiento del destinatario, se le debe empadronar en esa dirección.”

La  meva  pregunta  és:  si  l’empadronament  no  és  una  eina  per  regular  cap  política

d’habitatge,  d’urbanisme  ni  de  control  del  parc  d’habitatge,  tal  com  també  recomana

l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, quin avantatge

tenim com a Ajuntament de no tenir una fotografia real de les persones que estan vivint al

nostre municipi i més encara en la situació que estem patint en aquests moments.
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El senyor  Juan Carlos Jerez Antequera,  regidor  delegat  de  Administració,  Bon Govern i

Mobilitat, insisteix també que no hi ha cap persona que tingui dret a empadronar-se a qui

l’Ajuntament li estigui vetant aquesta possibilitat. El que no farem és modificar nosaltres la

norma per facilitar algun tipus d’irregularitat.

20 - PREC  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES PER PRIORITZAR L’ÚS DE LA

BICICLETA.

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

següent:

“L’emergència sanitària causada per la COVID19 ha tingut repercussions en tots els àmbits
de la vida quotidiana, també pel que fa el transport de persones i béns. La reducció del
trànsit de vehicles a la nostra ciutat ha sigut notòria. 

Tal  com  publica  la  premsa,  fa  uns  dies  a  França  han  posat  en  marxa  un  estudi  per
implementar  la  bicicleta  com a principal  mitjà  de transport  per mantenir  el  distanciament
social durant el procés de desconfinament. Altres ciutats europees, com Berlin, han aprofitat
el confinament per doblar temporalment l’amplada dels seus carrils bici.

En aquest sentit la Ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que
s'afegeix a l’iniciativa francesa i ha demanat informes als tècnics de les àrees de clima i
qualitat de l’aire.

L’última administració en posicionar-se ha sigut  l’Ajuntament  de Barcelona,  en veu de la
Tinent d’Alcalde d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, ha exposat que hi haurà una
ampliació urgent de carrils bici i de voreres, evitant que el cotxe torni a ocupar l’espai que en
els últims anys ha tret a les alternatives de mobilitat. Així com la reobertura del servei de
Bicing. 

Finalment, les associacions de ciclistes han publicat les seves propostes per un retorn a la
normalitat més sostenible, entre d’altres: Reducció de les velocitats i instauració del màxim
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de 30km/h a més vies de les ciutats, promoció d’espais segurs d’aparcament de bicicletes,
intervals semafòrics que afavoreixin bicicletes i peatons….

Considerem que Mataró no pot quedar enrere, un cop més, en les polítiques de foment de
l’ús de la bicicleta. Especialment ara, en una conjetura d’emergència climàtica i sanitària, on
aquestes mesures poden ser efectives per pal·liar els efectes d’aquestes crisis. 
 
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment d’Esquerres formula
al govern municipal els següents precs: 

1. Executar prioritàriament les mesures contemplades al Pla de Mobilitat, encara que es
realitzin de manera provisional fins a les execucions dels projectes definitius.”

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

Mobilitat,  accepta  el  prec  perquè  coincideix  plenament  amb  la  decisió  i  la  previsió  del

Govern. Aquest any 2020 està prevista la inversió per duplicar el nombre de carrils bici, així

com la posada en marxa de l’anella verda i de l’anella blava.

És  totalment  cert  que  hem  de  sortir  d’aquesta  crisi  prioritzant  encara  més  la  mobilitat

sostenible. Si fins ara estava en la nostra planificació, aquesta planificació ha de continuar

sent prioritària i, si podem destinar-hi més inversió i recursos, millor encara. 

 

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix que s’hagi

acceptat el prec.

 

21 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO  DE  LA  CIUDADANÍA  PER  PROMOURE  AJUDA

TECNOLÒGICA  A  LES  FAMÍLIES  AMB  NECESSITATS
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ECONÒMIQUES  RELACIONADA  AMB  EL  MATERIAL  PEDAGÒGIC

PROMÈS PER LA GENERALITAT.

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

prec següent:

“ATENDIENDO QUE:

Desde mediados de Marzo del corriente año, los estudiantes de todo el ciclo educativo, se
han visto obligados a abandonar sus estudios presenciales por los motivos sanitarios de
sobra conocidos. Se habilitó desde el principio un sistema de aprendizaje telemático basado
en  la  utilización  de  herramientas  informáticas  mediante  las  que,  profesores  y  alumnos,
podían estar en contacto y continuar, con el mínimo impacto posible, el aprendizaje ante la
nueva situación a la  que nos enfrentamos.  No obstante se ha constatado,  por parte del
profesorado y así se lo ha hecho saber al Departament de Ensenyament, la dificultad de los
alumnos  económicamente  vulnerables  a  la  incorporación  a  este  nuevo  método  de
enseñanza. La  Generalitat ha prometido el cubrimiento de esas deficiencias con materia que
previsiblemente  entregará en los próximos días a los alumnos con necesidades en este
ámbito. Por ello creemos conveniente pedir a este gobierno municipal.

RUEGO:

1) Que el Ayuntamiento de Mataró ponga especial cuidado en la entrega de material para las
familias beneficiarias. Controlando, en la medida de sus posibilidades, que ningún estudiante
se queda sin el equipo necesario para realizar sus tareas académicas.

2) Que reciban de este ayuntamiento el soporte técnico necesario para que, en los casos en
los  que  los  padres  o  tutores  de  los  alumnos  afectados  no  puedan  conectar  o  utilizar
adecuadamente los equipos, se ponga a su alcance un servicio de ayuda técnica telefónica,
o  la  que  el  momento  sanitario  permita,  para  solucionar  problemas  de  índole  práctica
relacionadas con los equipos distribuidos, como pueda ser la puesta en funcionamiento, o la
configuración de la conexión a  la red.”

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

Professional, recorda que tot el que demana aquest prec ja s’està treballant. Des del primer

dia del confinament estem en coordinació constant amb els directors dels centres educatius.

Amb les AMPAS/AFAS vam convocar un petit Consell Escolar Municipal per veure quines

eren les necessitats que tindrien els nostres alumnes. També estem en contacte constant
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amb Serveis Territorials per tal d’acompanyar i, tal com vam demanar a tots els municipis i

consells comarcals, estem col·laborant en la compra de material i de dispositius de connexió

per fer-los arribar a les famílies a fi que l’escletxa digital que està provocant desigualtats en

aquesta escola virtual del tercer trimestre tingui un impacte mínim.

Recordin que vam repartir 3.440 targetes moneder (en un únic dia vam arribar al 80%) i que

hem fet  una  inversió  important  de  35.000  €  per  comprar  un  centenar  de  tauletes  i  45

dispositius de connexió que ja avui han arribat a les famílies. 

Aprofito per agrair la gran tasca que està duent a terme el Servei d’Informàtica i els Serveis

d’Ensenyament, perquè han arribat abans que la primera onada de material que va prometre

el Departament.

Ara els vull demanar la seva complicitat perquè, a més de solucionar de manera immediata

aquesta escletxa digital, amb tots els esforços per part nostra perquè som ciutat educadora i

som  un  municipi  que  aposta  per  l’educació  any  rere  any,  com  demostren  els  nostres

pressupostos, treballem en mesures de cara al curs 20-21 que siguin aprovades per majoria

en aquest ple i que ens permetin pal·liar aquesta desigualtat i manca de recursos virtuals. 

Finalment, agraeixo també la gran feina que estan fent tots els docents, equips directius i

tutors per acompanyar els nostres alumnes en aquests dies tan difícils, els quals estan fent

trucades amb els seus telèfons mòbils particulars.

Molts ànims a tot el món educatiu.

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, agraeix la

implicació de l’Ajuntament perquè hi ha moltes persones que es queden excloses en el pla

educatiu. 

Los que nos  dedicamos a ello tenemos constancia de que la brecha digital existe y que hay

que tomar medidas. Y no nos engañemos, cuando volvamos en septiembre los problemas

seguirán siendo los mismos. 

Acaban de aprobar una PDR y de aquí a un año se lo recordaré, porque no podrán hacer

nada de lo que han dicho, ya que no depende exclusivamente del Ayuntamiento de Mataró.

Esta es la diferencia entre tomar medidas para el día a día y tomarlas pensando en el largo

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

Professional,  recorda al  Sr.  Molero que la  competència és íntegrament del  Departament

d’Educació  i  el  que  ens  han  demanat  és  col·laboració.  El  que  estem  fent  és,  doncs,

col·laborar. Nosaltres cedim els dispositius al Departament i ells, en funció de les necessitats

que els han fet arribar els directors dels centres, els distribueixen entre les famílies. 

22 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA EN RELACIÓ AMB LES MESURES I EL

SEU CONTROL EN LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA ACTUAL.

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

prec següent:

 “Desde el inicio de la crisis del COVID-19 desde Ciudadanos hemos trabajado con lealtad,
buscando el consenso con otras fuerzas y dando apoyo a las medidas impulsadas por el
gobierno de la ciudad.

Asimismo,  desde Ciudadanos  seguiremos  apoyando al  gobierno en las  medidas  que se
deban de tomar las próximas semanas para paliar la crisis sanitaria y económica que nos
afecta y de las consecuencias de ambas las próximas semanas.

En este sentido, rogamos al gobierno continúe velando por los siguientes temas:

Medidas Sanitarias:

- Control y fiscalización de todas las Residencias de la ciudad, en especial de aquellas
que  están  padeciendo  un  nivel  más  elevado  de  contagios  y  muertes  como  la
Residencia Gatasa.

- Asegurar  que  los  trabajadores  públicos  municipales  expuestos  disponen  de
elementos de protección personal suficientes y adecuados para evitar contagios. 

Medidas Sociales:
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- Asegurar  que los  servicios  sociales  sigan reforzados de forma adecuada  para la
atención domiciliaria y de las personas más vulnerables durante la crisis del COVID-
19

- Continuar asegurando la atención a las personas sin hogar. 

Medidas Económicas:

- Seguir manteniendo la exención del cobro de las tasas y tributos municipales a las
familias y actividades económicas que se hayan visto afectadas por la crisis por el
tiempo que dure la epidemia. 

- Seguir  manteniendo  los  teléfonos  habilitados  de  información  a  la  ciudadanía,
autónomos y pymes.

- Seguir  impulsando  y  promocionando  aplicaciones  desde  el  gobierno  espacios
informativos de aquellas empresas de suministros básicos que proporcionan repartos
a domicilio. 

En definitiva, rogamos al gobierno de Mataró que se mantenga a las familias de Mataró con
unos recursos adecuados y apuntalar a las empresas y autónomos de la ciudad.”

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

passa a respondre el prec formulat: 

Pel que fa a les mesures sanitàries, des de l’inici de la crisi el Govern municipal ha estat

centrat  a  poder  conèixer  i  abastar  l’atenció  que  els  ciutadans  poguessin  necessitar  i  a

aconseguir els recursos necessaris per fer-ho, d’acord amb les instruccions de les autoritats

corresponents  en  cada  cas.  Per  això  es  van  haver  de  prendre  una  sèrie  de  mesures,

d’algunes de les quals ja se’n va donar compte en el ple i d’altres sobre les quals ja se n’ha

fet coneixedors els grups municipals.

Pel que al control i  a la fiscalització de les residències de gent gran, cal dir  que des de

l’Ajuntament no es té la competència per exercir el control i la fiscalització d’aquests centres,

que correspon a la Generalitat de Catalunya. No obstant això, vam ser conscients des del

primer moment que aquests centres tenien una elevada vulnerabilitat  davant la Covid-19.

Per  aquest  motiu,  des  del  17  de  març,  entre  3  i  4  cops  per  setmana,  hem  anat  fent

seguiment telefònic de la incidència de la malaltia en aquests centres, així com hem aportat

material  de protecció, com ara 21.500 mascaretes, 1.000 parells de guants, 2.055 bates

impermeables, 365 unitats de gel hidroalcohòlic, gorres, ulleres, davantals, etc. També hem

intensificat la neteja a l’exterior de l’entorn dels centres i s’ha col·laborat amb la desinfecció

interior dels que ho han necessitat.
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La intervenció més decisiva a nivell municipal va ser la sol·licitud urgent a la Generalitat, el

dia 8 d’abril, d’intervenció en la gestió de dos centres en els quals s’havien produït contagis,

per demanar una inspecció, la dotació dels professionals sanitaris amb la col·laboració de

l’Ajuntament, el control rigorós per verificar el seguiment de les indicacions del Departament

de  Salut  i  un  canal  formal  de  comunicació  per  poder  estar  puntualment  informats  de

l’evolució dels casos en aquestes residències.

Pel que fa a la dotació del personal per evitar contagis,  des del Servei de Protecció de

Riscos Laborals de Recursos Humans de l’Ajuntament s’ha centralitzat tota l’actuació en

aquest sentit. D’una banda, s’han facilitat els equips individuals de protecció necessaris i, de

l’altra, s’han recopilat i difós en cada cas les instruccions per a l’organització dels serveis de

forma segura, especialment dels serveis essencials.

En aquest sentit, també s’avança per preveure quins elements de protecció i quines pautes

s’hauran d’articular quan s’iniciï el desconfinament i s’incrementi el nombre de persones que

hagin de treballar de manera presencial per tenir detectades les necessitats que se seguiran

presentant.

Pel  que  fa  a  les  mesures  socials,  justament  els  Serveis  Socials  són  uns  dels  serveis

essencials que s’han hagut d’organitzar per fer torns de treball i per teletreballar. Des d’aquí,

la més sincera felicitació per part meva. 

En aquest sentit, s’han reforçat els mitjans d’atenció telefònica i també per correu electrònic.

És cert  que hi  ha hagut  més demanda de serveis,  que s’estan atenent diàriament i  que

s’hauran de mantenir durant la crisi.

En  referència  a  vetllar  per  les  persones  sense  llar,  des  del  primer  s’ha  atès  aquestes

persones  per  proporcionar  allotjament  a  persones  que  vivien  al  carrer,  seguint  les

instruccions  dictades  per  les  autoritats.  Es  van  haver  d’habilitar  ràpidament  espais

provisionals per acollir una trentena de persones i, en aquest moment, a l’Espai Gatassa hi

ha 28 persones allotjades. Creu Roja ens ha transmès l’esforç d’adaptació que estan fent

aquestes persones i des dels Serveis Socials la voluntat és la de continuar treballant amb

elles per la via de la inclusió i recuperació social.

Pel que fa les mesures econòmiques, el Govern mantindrà els mecanismes establerts per

donar cobertura a les necessitats del sector empresarial.  Des de la vessant fiscal,  ja es

preveia que les mesures de flexibilització adoptades fossin vigents durant l’estat d’alarma, i

els canals d’informació existents romandran en funcionament per atendre totes les consultes

que es formulin.
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En aquest sentit, hem de recordar l’existència de la Guia de mesures a pimes i autònoms,

que s’actualitza periòdicament amb totes les normatives que van sorgint.

En relació amb la visualització de l’activitat econòmica que presta serveis a domicili,  avui

mateix s’ha fet pública la nova plataforma de comerç i restauració de Mataró. 

El senyor José Antonio Molero Bote, regidor del grup municipal de Ciutadans, agraeix la

resposta tan extensa de la Sra. Seijó.

En un principio hubo un cierto descontrol con el trabajo que se tenía que llevar a cabo, pero

ahora ya estamos bastante más informados de todo y pensamos que esta es la línea a

seguir. 

Estamos a su disposición para ayudarles en todas las cuestiones de ciudad en las que

podamos colaborar.

23 - PREGUNTA  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL

D’ESQUERRA  REPUBLICANA  DE  CATALUNYA-MES  SOBRE  ELS

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ POLICIAL DURANT L’EMERGÈNCIA DEL

COVID19

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

següent:

“Des del 13 de març vivim en estat d’alarma a l’estat espanyol a causa de la crisi sanitària
provocada pel COVID19. Aquesta situació les recull l’article 116 de la Constitució Espanyola
i Llei Orgànica 4/1981, les quals dictaminen que es pot limitar la circulació de les persones,

59



requisar temporalment béns, intervenir i ocupar industries i infraestructures, racionar l’ús de
serveis i productes, i l'adquisició dels cossos policials sota ordres directes del govern central.
Però, els drets fonamentals continuen vigents. 

Seguint els preceptes de les autoritats, els cossos de seguretat han col·laborat activament
en fer complir les mesures de confinament i han continuat treballant per la seguretat de les
persones. 

Exemple d’això és que a Mataró, a data de 18 d’abril, la Policia Local ha identificat 6.399
persones i 10.598 vehicles, de les quals ha realitzat 1.643 denúncies administratives i 27
denúncies penals. 

Amb la voluntat  de garantir  l’excel·lència en les actuacions del  cós de la Policia  Local  i
garantir els drets de les persones, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana - Moviment
d’Esquerres formula les següents preguntes: 

1. Quin és el protocol d’actuació per la identificació de persones circulant a la via pública
(durant l’estat d’alarma) de la Policia Local?

2. Quines  mesures  preventives  pren  la  Policia  Local  per  evitar  actuacions  policials
arbitràries, desproporcionades o discriminatòries?

3. Té constància  el  govern  municipal  d’alguna  actuació  que  no s’ajusti  als  Principis
d’Actuació de la Policia Local?

4. En cas que una persona cregui que s’han vulnerat els seus drets, l’Ajuntament de
Mataró ofereix algun servei d’assessorament?”

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

Policia  Local,  per  tal  de  vetllar  pel  compliment  de  les  mesures  de  confinament,  salut  i

seguretat, tant de les autoritats de l’Estat com de la Generalitat, està duent a terme una

acció continuada de control preventiu de persones, vehicles i activitats que es desenvolupa

de manera estàtica, amb punts de control específics, i dinàmica, de manera aleatòria a tota

la ciutat.

Respecte als llocs on es realitzen els controls, es determinen en funció de les directrius de

control de les autoritats competents, els punts d’accés i llocs de pas de la ciutat, els espais

amb més risc de trànsit, el nombre d’incidències registrades i les queixes i demandes de la

ciutadania.

Pel  que  fa  a  la  identificació  de  les  persones,  s’aplica  un  criteri  aleatori  sobre  aquelles

persones que transiten o circulen per la via pública amb condicions que fan pressuposar que

no es corresponen amb les activitats permeses per l’estat d’alarma.
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Per  tal  d’evitar  actuacions  policials  arbitràries,  desproporcionades  o  discriminatòries,

constantment es revisen i  s’actualitzen els criteris  interpretatius i  les recomanacions que

emeten tant l’Estat com la Generalitat i es traslladen a tota la plantilla de la Policia Local,

amb l’objectiu de fixar un criteri i protocol únic d’actuació.

En  aquest  sentit,  entenem  que  la  Policia  Local  està  actuant  amb  criteris  d’oportunitat,

proporcionalitat i mediació, com prova el fet que ni un 10% de les persones identificades són

denunciades.

En  tot  cas,  si  alguna  persona  considera  que  alguna  actuació  o  denúncia  no  s’ajusta  a

aquests  principis,  pot  adreçar-se  a  l’Ajuntament  a  través  dels  mecanismes  ordinaris

existents per atendre aquestes situacions.

Finalment,  vull  posar en valor  la tasca de la Policia  Local  des que va començar la crisi

sanitària, així com la de totes les persones que treballen per tal que aquesta situació acabi

com més aviat millor.  

El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, demana que la Sra.

Villarreal li contesti a la tercera pregunta. 

Entenc que, si no la vol contestar públicament, ens faci arribar la resposta per escrit si és

que té coneixement d’alguna actuació concreta.

A nosaltres ens han arribat des del Centre Irídia, una organització en favor dels drets civils i

polítics i en contra de la violència institucional, uns fets que han succeït a la ciutat i pels

quals la Policia Local ha estat denunciada. Demanem que s’investiguin internament aquests

fets, a banda del curs judicial que puguin tenir.

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, respecte a la

notícia que ha estat publicada a les xarxes socials, explica que aquesta tarda ha intentat

contactar sense èxit amb el Sr. Teixidó per fer-li saber que la publicació es correspon a una

actuació en què els agents van observar un grup de persones a la via pública, que es van

negar a identificar-se i que van entrar en un immoble per impedir la identificació. Un cop

aquestes  persones  van  sortir  de  l’immoble  i  es  van  trobar  a  la  via  pública,  van  ser

denunciades per desobediència.
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Per tant, d’acord amb la normativa, l’actuació policial va ser ajustada a dret i dins de les

tasques d’identificació de persones que s’han encomanat als cossos policials

El senyor David Bote Paz, alcalde president, aprofita, abans d’acabar el ple, per sumar-se a

les felicitacions per la tasca que estan duent a terme els treballadors municipals de diferents

àmbits. 

La  veritat  és  que  és  un  orgull  poder  encapçalar  un  equip  amb  aquest  elevat  grau  de

compromís  i  d’implicació:  Policia  Local,  personal  de  Recursos  Humans,  personal  de  la

Brigada, el Servei d’Informàtica, el Servei de Comunicació... Moltes persones que estan fent

una tasca excepcional. 

Un agraïment profund per a totes aquestes persones que estan atenent l’emergència i a tots

els regidors i regidores. Espero que estigueu tots bé, com també les persones que ens estan

veient, i que tingueu molt bon cap de setmana. 

Gràcies.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 21:35 hores, el Sr. President aixeca la

sessió, de la qual s’estén la present acta que signa amb mi. Certifico. 

L’ALCALDE LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal.,
David Bote Paz M. Lluïsa Guañabens Casarramona 
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	Per tot això i en virtut de les facultats que m’atorga la legislació vigent, RESOLC:
	“Antecedents
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	D’acord amb el que estableix Reial Decret 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

