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ACTA NÚM. 11/2021 - SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE QUE 

TINGUÉ LLOC EL DIA 1 DE JULIOL DE 2021.  

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

 

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 u de juliol de dos mil vint-i-u, essent les 

19:00 hores, es reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, 

Alcalde-President, 

  

 

Hi concorren els/les  Senyors i Senyores: 

 

DAVID BOTE PAZ ALCALDE   (PSC-CP) 
LAURA SEIJO ELVIRA  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
NÚRIA MORENO ROMERO  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 

JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA  TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
MIQUEL ÀNGEL VADELL TORRES  TINENT D’ALCALDE     (PSC-CP) 
Mº LUISA MERCHÁN CIENFUEGOS  TINENT D’ALCALDE   (PSC-CP) 

ELIZABET RUIZ MORENO TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
ANNA VILLARREAL PASCUAL TINENT D’ALCALDE  (PSC-CP) 
FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTIN REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 

MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 
DANIEL HURTADO DÍAZ REGIDOR DELEGAT (PSC-CP) 
MARIA JOSÉ PÉREZ CARRASCO REGIDORA DELEGADA (PSC-CP) 

JOSE ANTONIO RICIS SAAVEDRA  REGIDOR/DELEGAT (PSC-CP) 
 
FRANCESC TEIXIDÓ I PONT REGIDOR (ERC-MES-AM) 

ANNA SALICRÚ I MALTAS REGIDORA (ERC-MES-AM) 
ROSA GUANYABENS CASARRAMONA  REGIDORA  (ERC-MES-AM) 
CARLES PORTA TORRES REGIDOR (ERC-MES-AM) 

JOAQUIM CAMPRUBÍ CABANÉ REGIDOR (ERC-MES-AM) 
IGNASI BERNABEU I VILLA  REGIDOR (ERC-MES-AM) 
TERESA NAVARRO I ANDREU REGIDORA (ERC-MES-AM) 

SORAYA EL FARHI I ALI AFAKI REGIDORA (ERC-MES-AM) 
 
SERGIO MORALES DÍAZ TINENT D’ALCALDE  (ECPM-ECG)  

SARAI MARTÍNEZ VEGA REGIDORA DELEGADA (ECPM-ECG) 
 
ALFONS CANELA SERRANO REGIDOR (JUNTS) 

XAVIER FONT MACH REGIDOR (JUNTS) 
 
CRISTINA SANCHO RODRÍGUEZ REGIDORA (C’s) 

JOSE ANTONIO MOLERO BOTE REGIDOR (C’s) 
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Assisteix com a Secretària General Accidental de la Corporació la Sra. M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que dóna fe de l’acte. 

 

També hi assisteix l’Interventor de Fons Municipals, Sr. Josep Canal Codina. 

 

Els reunits representen un quòrum d’assistència mínima suficient d’acord amb la llei per 

constituir vàlidament la sessió plenària. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 

DECRET NÚM. 5861/2021 DE 28 DE JUNY  

Assumpte: Convocatòria i Ordre del Dia Ajuntament Ple sessió de 1 de juliol de 2021 

Òrgan: Secretaria General 

 
 
En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els 
regidors/res que componen l’Ajuntament en Ple, a la sessió ordinària que tindrà lloc el 
proper dijous 1 de juliol de 2021, a les 19:00 hores, la qual tindrà lloc de forma 
telemàtica, amb la finalitat de garantir el compliment de les mesures bàsiques de protecció 

per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 
previstes al Decret del Govern de Catalunya núm. 63/2020, de 18 de juny, de la nova 
Governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de 
represa al territori de Catalunya. 
 
Vista la RESOLUCIÓ SLT/1934/2021, de 18 de juny, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
 
Atès la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i 
coordinació per fer front a la crisis sanitària causada pel COVID-19.  
 
De conformitat amb el que disposa l’apartat 3 de l’article 46 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL), que preveu que quan concorrin 
situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques que 
impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim 
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals, aquests podran, 
apreciada la concurrència de la situació descrita per l'Alcalde o President o qui vàlidament 
els substitueixi a aquest efecte de la convocatòria d'acord amb la normativa vigent, 
constituir-se, celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i 
telemàtics, sempre que els seus membres participants es trobin en territori espanyol i quedi 
acreditada la seva identitat.  
 
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. 
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Els assumptes que es deliberaran seran els consignats en el següent  

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1.- Aprovació, si s'escau, de les Actes de les sessions: extraordinària del dia 20 de maig 

de 2021 i ordinària del dia 3 de juny de 2021.-     
 
2.-  DESPATX  OFICIAL.- 
 
 

DICTAMENS 
  
   CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 
 Presidència  

 
3.- Aprovar la constitució i Estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de 

Barcelona.- 
 
4.- Aprovar la implementació sistema de Videoacta.- 
 
 
 
 CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
   
 Servei de Secretaria General 
 

5.- Modificar la relació de llocs de treball de l’EPE Mataró Audiovisual.- 
    
 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  Servei de Gestió Econòmica 
 
6.- Recuperació d’ofici d’un bé de domini públic municipal de la finca situada al camí del 

Mig, 144 de Mataró.- 
 
 
 Servei d´Ingressos 
 

7.- Donar compte de la sentència de 27 d'abril de 2021, del Tribunal Suprem, que estima 
el recurs de cassació núm 1994/2017, formulat per l'Ajuntament contra la sentència de 
20 de gener de 2017, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, relativa a 
l'ordenança fiscal de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local a favor 
d'empreses explotadores de subministraments d'interès general, de l'exercici 2015 
(taxa de telefonia fixa).- 

 
8.- Donar compte de la sentència de 29 d'abril de 2021, del Tribunal Suprem, que estima 

el recurs de Superior de Justícia de Catalunya, relativa a l'ordenança fiscal de la taxa 
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per l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de 
subministraments d'interès general, de l'exercici 2014 (taxa de telefonia fixa).- 

 
 
 Servei de Compres i Contractacions 
 

9.- Aprovar la indemnització per la suspensió del contracte de gestió del servei públic de 
recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les platges 
del municipi de Mataró, a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA per un import de 
216.347,47€.- 

 
 
 CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 
 DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
 Servei d’Urbanisme i Patrimoni 
 

10.- Aprovació de l’acta de delimitació del terme municipal amb Cabrera de Mar, promogut 
per la Direcció General d’Administració Local, i el suport tècnic de l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICGC).- 

 
11.- Aprovació de les esmenes proposades per l’ICGC de l’acta de delimitació del terme 

municipal amb Argentona, signada el 06.10.2020, en la descripció de les fites 8, 10 i 
18.- 

 
12.- Aprovació de l’esmena proposades per l’ICGC de l’acta de delimitació del terme 

municipal amb Sant Andreu de Llavaneres, signada el 06.10.2020, en la descripció de 
la fita 1.- 

 
13.- Aprovació Text refós del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt 

unitari 1e6 de la Ciutat Jardí.- 
 
 
 Direcció de Promoció Econòmica 
 Servei de Promoció de Ciutat i Comerç 
 

14.- Aprovació del pla estratègic d’Economia Social i Solidària de Mataró.- 
 
15.- Aprovació del Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell 

Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte La 
ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels Plans de foment territorial del 
turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya.- 

 
 
 
 CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 Habitatge  
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16.- Donar compte de l’aprovació del segon Pla d’inspecció d’Habitatge desocupat per a 
2021.-  

 
17.- Aprovació de la sol·licitud per a considerar Mataró com a àrea de mercat tens 

d’habitatge.- 
 

18.- Aprovació del conveni amb INCASOL per la cessió del dret de superfície de quatre 
solars a la Ronda Barceló.- 

 
 
 Agència de Suport i Serveis a les Entitats 
    

19.- Aprovació inicial de les bases reguladores de la convocatòria extraordinària de 
subvencions per al sosteniment de les entitats afectades per la pandèmia de la Covid-
19 (Pla de Reconstrucció).- 

  
 
   IMPULS I CONTROL DEL GOVERN  
 
   PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
  
20.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya-MES pel debat conjunt d’Ordenances Fiscals i Pressupost municipal abans 
de 31.12.2021.- 

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

Ciudadanía per a la implementació d'un pla d'avaluació i control de la qualitat 
ambiental interior dels edificis i locals municipals.- 

 
22.- Proposta de Resolució que presenta el grup municipal de Junts per Mataró per la 

redacció d’un Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró.- 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 

 
23.-  Pregunta que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre 

les sales d’estudi a les biblioteques públiques de la ciutat.- 
 
24.-  Prec que presenta el grup municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía sobre el 

cost i les factures dels focs artificials del 27 de juliol de 2020 (Santes).- 
 
25.-  Prec que presenta el grup municipal de Junts per Mataró sobre el Bicibús.- 
 
26.-  Pregunta que presenta el grup municipal de Junts per Mataró respecte d’una possible 

plaga de rates a la ciutat de Mataró.- 
 
27.-  Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre la informació que es distribueix entre els grups municipals sobre la previsió de 
desnonaments.- 

 



 6 

28.-  Prec que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 
sobre la senyalització dels passos de vianants amb encaminadors.- 

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

sobre l’estat de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a la ciutat.-. 
 
30.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre el resultat de l’expedient informatiu obert pels fets de desembre de 2020.- 
 
31.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

a partir de l’incendi a Argentona del darrer cap de setmana.-  
 
32.-  Pregunta que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-MES 

sobre l’escola municipal de música.-  
 

 

 

L’Il.lm. Sr. President obre la sessió, i passa a tractar els punts de l’ordre del dia.  

 

 

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

EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 20 DE MAIG DE 2021 I ORDINÀRIA DEL 

DIA 3 DE JUNY DE 2021.     

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

2  -  DESPATX OFICIAL 

 No hi han assumptes a tractar. 

 

 

En aquests moments s’absenta de la sessió la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de 

Benestar Social i Promoció de la Salut.  
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DICTAMENS 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, QUALITAT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA MATARÓ 

Presidència  

 

3 - APROVAR LA CONSTITUCIÓ I ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ 

DE MUNICIPIS DE L’ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA. 

 

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

Professional i Universitat,  presenta la proposta següent:  

 

“Vista la Declaració fundacional per a l’Aliança de les ciutats de l’Arc Metropolità que van 
signar els alcaldes i alcaldesses de Martorell, Terrassa, Sabadell, Vilafranca del Penedès, 
Mollet del Vallès, Granollers, Mataró, Rubí i Vilanova i la Geltrú, com a membres fundadors.  
Aquesta entitat neix amb la voluntat de treballar per reforçar la veu del municipalisme en la 
presa de decisions i oferir una visió pròpia dels municipis de la segona corona dins el 
desenvolupament tant de la Regió Metropolitana de Barcelona com del conjunt del territori.  
 
L’Associació es regirà pels seus Estatuts i estarà formada per una Assemblea General, 
formada per representants de tots els municipis associats, el Comitè Executiu integrat per la 
Presidència, les Vicepresidències i pels Vocals que nomena l’Assemblea General, que es 
reuniran periòdicament per abordar les diferents qüestions d’interès.  
 
Fonaments jurídics 

 
L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità té naturalesa jurídica privada i per tant 
regulada pel llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, aprovat per Llei 4/2008, de 24 d’abril. 
Competència municipal: Art. 25.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, Llei 
7/1985, de 2 d’abril(LRBRL) i 66 i arts 133 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.(LMRLC) 
 
Pel que fa a l’òrgan competent: el Ple de la Corporació. Art. 22.2.b) de la mateixa Llei 
LRBRL i art. 52.2.b) i 133.2 de la LMRLC Art. 47.2.g)  LRBRL i 114.3.d) LMRLC : respecte el 
quòrum per a l’aprovació, per majoria absoluta.  
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de 
la Corporació l’adopció dels següents ACORDS:  
 
Primer.-  Constituir l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona juntament 

amb els municipis de Terrassa, Sabadell, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la 
Geltrú, Villafranca del Penedès i Martorell.  
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Segon.-  Aprovar els estatuts de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona, 
que formen part d’aquest acord com a annex.  

 
Tercer.- Publicar els presents acords i els Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i  per ressenya al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart.-  Donar trasllat del precedents acords als municipis associats per al seu coneixement 

i efectes escaients.” 
 
 
 

ANNEX 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L’ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Denominació 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE L’ARC METROPOLITÀ DE BARCELONA es 

constitueix aquesta entitat. 

 

Article 2. Objecte 

1. L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona és una associació formada pels 

municipis de Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers, Mollet del Vallès, Rubí, Vilanova i la Geltrú, 

Vilafranca del Penedès i Martorell, com a membres fundadors. 

 

2. L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona cerca establir una estratègia conjunta 

i coherent a tot l’àmbit territorial de la Regió metropolitana a partir d’una visió pròpia de les ciutats 

de l’Arc metropolità i dels sistemes urbans que aquestes ciutats articulen. 

 

 

3. L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona és una associació plural que aplega 

les administracions locals de l’Arc Metropolità de Barcelona amb independència de la seva 

composició política i que orienta la seva estructura i la seva acció d'acord amb aquest pluralisme. 

 

 

Article 3. Àmbit territorial 
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1. L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona desenvoluparà les seves activitats a 

Catalunya, sens perjudici de les que exerceixi en altres indrets, si així ho exigeix la defensa i la 

promoció dels seus fins. 

2. Segons les fórmules que es convinguin, l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de 

Barcelona mantindrà relacions de cooperació amb altres associacions similars que es constitueixin. 

3. L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona podrà adherir-se o mantenir 

qualsevol altre tipus de relació de col·laboració amb les associacions internacionals que tinguin 

finalitats anàlogues. 

4. L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona establirà les relacions corresponents 

amb les entitats especialitzades que agrupin les entitats locals amb una finalitat sectorial, quan 

aquestes assoleixin les condicions de representativitat i garantia suficients. Podrà delegar en 

aquestes entitats la representació que li és pròpia, sense renúncia a formular els posicionaments que 

entengui oportuns en cada cas.  

 

Article 4. Durada 

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona té una durada indefinida i només es 

dissoldrà per acord de l'Assemblea General o per qualsevol de les causes previstes a les lleis. 

 

Article 5. Personalitat jurídica 

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona té personalitat jurídica i capacitat d’obrar 

sense més limitacions que les establertes per les lleis vigents que siguin d'aplicació i pels presents 

Estatuts. 

 

Article 6. Naturalesa jurídica 

L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità té naturalesa jurídica privada i per tant sotmesa a la 

Llei d’Associacions i regulada pel llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 

 

Article 7. Domicili 

El domicili de L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona es concretarà a la primera 

reunió de l’Assemblea General que tingui lloc un cop constituïda l’Associació. El Comitè Executiu 

podrà decidir el seu trasllat dins de la mateixa localitat. Per traslladar-lo a una altra localitat de 
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Catalunya, caldrà l´acord de l’Assemblea General. En ambdós casos, se’n donarà coneixement a 

l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya. 

 

TÍTOL II. DE LES FINALITATS DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Article 8. Finalitats 

Les finalitats de l’associació són les següents: 

1. En el marc de la Comissió d’Ordenació Metropolitana, potenciar el desenvolupament territorial 

de la Regió i treballar conjuntament amb les ciutats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

en els projectes d’aquelles infraestructures necessàries per a garantir el desenvolupament 

equilibrat del conjunt del sistema. 

2. Actuar conjuntament contra el canvi climàtic i en pro de la quali tat de l’aire, amb l’impuls a la 

transició energètica, amb l’aposta per les fonts renovables i coordinar possibles accions en el 

marc de la Taula per la Qualitat de l’Aire de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). 

3. Promoure actuacions concertades amb altres institucions públiques i/o privades que permetin 

recuperar barris i centres urbans. 

4. Abordar de manera compartida la reflexió al voltant de la necessitat de desenvolupar un pla 

d’habitatge amb finançament suficient de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya que permeti la 

rehabilitació del parc d’habitatges, el retorn dels habitatges de titularitat dels grans tenidors a la 

comunitat i la construcció d’habitatges de protecció oficial. 

5. Posar en valor i potenciar la capacitat industrial i de serveis dels municipis de l’Arc Metropolità i 

definir estratègies per estimular la seva complementarietat. 

6. Prendre en consideració el valor estratègic de l’espai natural i lliure en la consolidació de 

qualsevol projecte metropolità que es plantegi. 

7. Aprofundir en la definició de nous models de gestió en polítiques socials que facilitin ser 

compartits i que equilibrin els nivells de prestació entre els diferents municipis. 

8. Establir una estratègia conjunta i coherent a tot l’àmbit territorial de la Regió metropolitana a 

partir d’una visió pròpia de les ciutats de l’Arc metropolità i dels sistemes urbans que aquestes 

ciutats articulen. 

9. Participar en la reflexió compartida de l’Àmbit Metropolità de Barcelona i construir conjuntament 

el relat, els eixos estratègics i les línies d’actuació. 
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Article 9. Capacitat 

Per a la realització de les finalitats esmentades l’Associació: 

a) Establirà les estructures organitzatives pertinents per representar els municipis defensant 

interessos comuns i participant de forma associada en projectes d’interès comú. 

b) Facilitarà l'intercanvi d'informació sobre temes locals i promourà plans d’actuació conjunts. 

c) Constituirà serveis d'assessorament i assistència per als seus membres. 

d) Organitzarà i participarà en reunions, seminaris i congressos. 

e) Es dirigirà als poders públics i intervindrà, amb caràcter consultiu, si s’escau, en la formulació dels 

projectes oficials i normativa legal  que es refereixin i afectin als ens locals. 

f) Promourà publicacions i documents informatius en matèria de la seva competència. 

g) Promourà la redacció de figures de planejament i gestió urbanística allà on l’interès sigui 

supralocal. 

h) Participarà en convocatòries per a l’execució de projectes d’interès comú. 

i) Realitzarà qualsevol altra activitat o funció que contribueixi a la millor consecució de les seves 

finalitats. 

 

TÍTOL III. DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Article 10. Membres 

1. Podran ser membres d'aquesta Associació els municipis de més de 25.000 habitants, els Consells 

Comarcals en representació dels municipis amb nombre d’habitants inferior als 25.000, els Consells 

Comarcals de l’àmbit territorial de la Segona Corona que voluntàriament ho decideixin i no formin 

part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, així com altres entitats locals de l’Arc Metropolità de 

Barcelona que estiguin interessades en les seves finalitats. 

2. Els municipis i les altres entitats locals interessades hauran de prendre l'acord d'adhesió en el 

respectiu Ple amb la majoria prevista a l’article 47.2 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases del règim local i a l’article 114.3 d) 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,   i comunicar-ho formalment a 

la Secretaria General de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona. 

 

L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts. 
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Article 11. Ingrés a l’Associació 

L’ingrés haurà de ser sol·licitat per l'alcalde/essa o president/a ens locals, mitjançant un escrit dirigit a 

la Presidència de l’Associació, el qual en donarà compte a l’Assemblea, qui acordarà accedint o 

denegant l'admissió, sense possibilitat de recurs contra el seu acord.  

L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts. 

 

Article 12. Renúncia a ser membre de l’Associació 

Qualsevol ens associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, sol·licitant la baixa 

de l’entitat, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un mes a partir de la 

presentació de l'acord corresponent. 

L´acord de baixa s´haurà d´adoptar per acord plenari del municipi o entitat local interessada. 

 

Article 13. Drets dels membres associats 

Els membres de L’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona tindran els drets 

següents: 

a) Exercir els drets de veu i vot a les assemblees generals i a qualsevol altre tipus de trobada per a la 

qual siguin convocats. 

b) Ocupar càrrecs en els òrgans rectors de l’Associació 

c) Prendre part en totes les activitats que organitzi l’Associació. 

d) Fer ús de la insígnia o emblema que l’Associació estableixi com a distintiu dels seus associats. 

e) Disposar d'un exemplar d'aquests Estatuts i tenir coneixement dels acords adoptats pels òrgans 

de govern. 

f) Ésser informats del desenvolupament de les activitats de l’Associació. 

g) Tenir coneixement directe de l'execució dels pressupostos i de l’estat dels comptes de 

l’Associació 

h) Tenir accés als arxius i als registres de documents de l’Associació.  

i) Recórrer a la Presidència i al Comitè Executiu, segons els casos, quan estimin que els seus drets 

han estat vulnerats, sens perjudici de la impugnació d'acords que puguin formular legalment. 

j) Impugnar qualsevol dels acords dels òrgans de l’associació que estimi contraris a la normativa 

legal o als presents Estatuts. 
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k) Ésser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ells i ésser 

informats abans dels fets que provoquin aquestes mesures. L’acord d’imposició de la mesura 

haurà de ser motivat.  

 

Article 14. Obligacions dels membres associats 

Són obligacions de tots els associats: 

a) Complir amb les prescripcions contingudes en aquests Estatuts i els acords vàlidament adoptats 

per l’Assemblea General i pel Comitè Executiu. 

b) Abonar les quotes ordinàries i les aportacions extraordinàries que acordi l'Assemblea General. 

c) Compartir les finalitats estatutàries de l’Associació, col·laborar en la seva consecució i vetllar pel 

seu compliment. 

 

Article 15. Suspensió de la condició de membre 

L’Assemblea pot suspendre la condició de membre de l’Associació al municipi o l’entitat local que no 

hagi fet l’abonament de les seves quotes endarrerides o bé els seus actes vagin en contra de les 

obligacions o drets establerts en aquests estatuts. 

 

Article 16. Baixa de l’Associació  

La baixa com a membre de l’Associació qualsevol que sigui la causa, implicarà: 

a) La pèrdua dels seus drets i obligacions 

b) La impossibilitat de reclamar cap devolució patrimonial 

c) L’obligació d’abonar les quantitats que per qualsevol motiu pendents amb l’Associació. 

 

Article 17 Àmbit d’Aplicació 

El que disposa aquest títol és d'aplicació als municipis de l'article 2.1 d'aquests Estatuts, i altres 
entitats locals que acordin adherir-se segons allò previst en l’article 10 d’aquests Estatuts. 
 

 

TÍTOL IV. DE LES SECCIONS I LES COMISSIONS DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Article 18. Constitució de seccions i comissions 
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L’Associació es podrà estructurar en seccions que agrupin municipis i altres entitats locals de 

característiques comunes. També podrà crear comissions per a temes específics.  

 

 

Article 19. Règim de les seccions 

1. Les seccions agruparan els municipis o altres entitats locals membres de l’Associació  afectats per 

problemes específics idèntics i tindran per objecte la promoció d'aquests interessos específics. 

2. Les seccions seran creades per l’Assemblea General, que en fixarà el seu règim i en nomenarà, 

d'entre els alcaldes/es, presidents/tes o altres membres (regidors) dels ens locals interessats, la 

Presidència. 

 

 

Article 20. Règim de les comissions sectorials 

1. El Comitè Executiu, a proposta pròpia o d'un col·lectiu de municipis amb una problemàtica 

definida i comuna, podrà crear comissions sectorials i ponències especials per estudiar temes 

concrets o sectors de l’àmbit de l’Associació.  

2. Les comissions i les ponències no tindran competències decisòries pròpies i actuaran per 

delegació del Comitè Executiu. 

3. Cada comissió o ponència serà presidida per un membre del Comitè Executiu i estarà formada 

per representants dels municipis de l’Associació o altres persones que nomeni el Comitè Executiu. 

4. El Comitè Executiu podrà nomenar com a ponent un/a alcalde/essa o un càrrec electe per tal 

d´informar davant el Comitè Executiu de qüestions específiques. 

 

 

TÍTOL V. DE L’ESTRUCTURA ORGÀNICA DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Article 21. Òrgans de govern 

Els òrgans de govern de l’Associació són els següents: 

a) L’Assemblea General 

b) El Comitè Executiu 

c) La Presidència i les Vicepresidències 
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CAPÍTOL I. De l'Assemblea General 

 

Article 22. Composició 

1. L'Assemblea General estarà formada pels representants de tots els ens locals associats. Cada 

municipi estarà representat pel seu alcalde/alcaldessa o pel regidor/a en qui delegui. 

2. Serà voluntat de l’Assemblea General buscar sempre el màxim consens en la seva pressa de 

decisions. En cas de no ser possible arribar a aquest consens s’hi votarà pel sistema de votació 

descrit en l’article 22.3 dels presents estatuts establint-se que no es podrà prendre cap acord que 

no compti, com a mínim, amb el vot a favor de quatre de les sis capitals de comarca que formen 

part de l’associació.  

3. Els vots que cada municipi tindrà a l'Assemblea General seran en funció del nombre  d'habitants 

segons l'últim padró oficial amb un vot per fracció de 25.000 habitants. 

4. Els municipis de menys de 25.000 habitants estaran representats pels seus Consells Comarcals a 

raó d’un vot per Consell Comarcal.  

5. Els municipis podran delegar el vot en els representants d'un altre municipi.  No obstant això, cap 

membre de l'Assemblea General podrà representar més de cinc municipis. 

 

 

Article 23. Periodicitat de les sessions i convocatòria 

1. L'Assemblea General tindrà caràcter ordinari o extraordinari: 

a) Amb caràcter ordinari es reunirà en sessió convocada per la Presidència, com a mínim dues 

vegades a l’any i en tot cas: 

i) Abans del 15 de setembre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’activitats de l’any 

següent. 

ii) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar la gestió de 

l’òrgan de govern i els comptes anuals. 

b) Amb caràcter extraordinari quan ho acordi la Presidència o el Comitè Executiu, per iniciativa 

pròpia o a petició del 10% dels ens locals associats. En aquest segon cas haurà de tenir lloc en el 

termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud. 
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2. L’Assemblea General es convocarà sempre després de les eleccions municipals amb l'objecte 

d'aprovar la renovació dels òrgans de govern. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho 

acordi el Comitè Executiu o a petició d'una desena part dels representants dels ens locals associats. 

3. La convocatòria amb inclusió del corresponent ordre del dia s'haurà d’enviar, com a mínim, amb 

una antelació de quinze dies naturals. En les sessions extraordinàries només es podran deliberar i 

acordar les qüestions concretes que han motivat la convocatòria. En cas d'urgència, es podrà 

convocar la sessió amb una antelació de setanta-dues hores. 

4. L’Assemblea General es constituirà vàlidament si hi són presents o representats, almenys, una 

tercera part dels associats. 

5. La convocatòria haurà d’enviar-se mitjançant correu electrònic, indicant el lloc (presencial o 

telemàtic), la data i l’hora de la reunió. 

6. Els òrgans de l’Associació es podran reunir presencialment a qualsevol municipi de l’Arc 

Metropolità. També es podran reunir a distància, electrònicament i telemàticament. 

 

Article 24. Règim d’adopció dels acords 

1. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots. Caldrà el vot favorable de les due s terceres 

parts dels associats per acordar la dissolució de l’Associació. 

2. En cas d'empat, decidirà el vot de la Presidència de l'Assemblea General. 

 

Article 25. Règim de les votacions 

1. Les votacions ordinàries seran a mà alçada. 

2. Si així ho demana un 10% dels vots representats, segons la proporció que estableix l'article vint-i-

dos anterior, les votacions seran nominals, i es computarà l'esmentada proporció de vots. 

3. Les votacions seran secretes si així ho acorda la Mesa o ho demana el 10 per cent dels vots 

representats a l'Assemblea General, segons la ponderació que estableix l'article vint-i-dos. Es 

computarà l'esmentada proporció de vots. 

 

Article 26. Mesa de l’Assemblea General 

1. Les reunions de l'Assemblea General seran dirigides per una Mesa. Aquesta Mesa serà elegida a 

aquest únic efecte en començar les sessions, d'acord amb el Reglament aprovat per la mateixa 

Assemblea General. 
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2. Presidiran la constitució de l'Assemblea General, la Presidència, les Vicepresidències i la 

Secretaria General de l’Associació, que posaran a votació de l'Assemblea General el seu ordre del dia, 

el Reglament i els membres de la Mesa. 

 

Article 27. Atribucions 

Correspon a l'Assemblea General de l’Associació: 

a) Aprovar els objectius i els criteris generals d’actuació. 

b) Aprovar, si s’escau, la gestió del Comitè Executiu, el pressupost, la memòria d’activitats i els 

comptes anuals. 

c) Elegir i separar els membres del Comitè Executiu. 

d) Modificar els Estatuts. 

e) Aprovar les quotes o altres possibles mitjans de finançament. 

f) Acordar la transformació, la fusió, l’escissió o la dissolució de l’Associació. 

g) Acordar l’ingrés i la baixa en altres federacions o confederacions. 

h) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

i) Aprovar el reglament intern de funcionament de l’Assemblea General i les seves modificacions. 

j) Aprovar o ratificar la baixa disciplinària dels associats. 

k) Aprovar la participació  de l’Associació de municipis de l’Arc Metropolità de Barcelona en altres 

entitats d’àmbit territorial superior. 

l) Aprovar l’adhesió o denegació de noves entitats membres. 

m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda d’acord amb les lleis i aquests Estatuts. 

 

CAPÍTOL 2. Del Comitè Executiu 

 

Article 28. Composició 

1. El Comitè Executiu estarà integrat per la Presidència, les Vicepresidències i pels Vocals que 

nomena l’Assemblea General. En cap cas, el Comitè Executiu tindrà més de 15 membres electes. 

2.  També seran membres nats del Comitè Executiu les persones que han ocupat el càrrec de 

Presidència de l’Associació, mentre tinguin la condició d’alcalde/ssa o president/a d’una entitat local 

associada. 

3. L’Assemblea General elegirà la Presidència, les Vicepresidències i les Vocalies del Comitè Executiu 

d’entre els seus membres, en la primera sessió que celebri de renovació de càrrecs. 
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Article 29. Règim de reunions, convocatòria i votació 

1. El Comitè Executiu es reunirà, convocat per la Presidència, com a mínim una vegada cada 

trimestre. També ho farà, a petició raonada de, com a mínim, un 10 per cent dels seus membres, en 

sessió extraordinària. 

2. La convocatòria s’haurà d’enviar mitjançant correu electrònic, indicant el lloc (en format 

presencial o telemàtic), la data i l'hora de la reunió, amb una antelació mínima de 7 dies naturals.  

3. Per constituir-se vàlidament caldrà l'assistència, com a mínim, d’un terç dels seus membres. En 

qualsevol cas, caldrà l'assistència de la Presidència o de qui la substitueixi. 

4. Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots, i a cada membre li correspondrà un vot, 

excepte la Secretaria General que no té vot. En cas d'empat, decidirà el vot de la Presidència. 

5. La Presidència podrà convidar els presidents/tes o representants dels organismes sectorials de 

representació local a participar a totes les sessions del Comitè Executiu, amb veu però sense vot. 

 

Article 30. Mandat i pèrdua de la condició 

1. Els càrrecs que componen el Comitè Executiu duraran un període de quatre anys, malgrat que 

poden ser objecte de reeleccions successives. 

 

2. Es perdrà, durant el mandat ordinari, la condició de membre del Comitè Executiu pels motius 

següents: 

a) Mort o declaració d’absència. 

b) Incapacitat o inhabilitació per l’exercici de càrrec públic. 

c) Pèrdua de la condició d’alcalde/ssa o regidor/a. 

d) Renúncia o dimissió, presentada per escrit a la Presidència, amb el coneixement previ de l'òrgan 

plenari de l'entitat local a la qual pertany el càrrec dimissionari. 

e) Destitució per acord de l’Assemblea General en exercici de l’acció de responsabilitat. 

 

3. En cas de vacant, la Presidència assumirà provisionalment les responsabilitats que tenia el 

membre cessat en el Comitè Executiu i proposarà, en el termini màxim d'un mes, un nou membre. El 

membre que ocupi el càrrec vacant ho farà fins a l’Assemblea General següent. 
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4. El càrrecs que componen el Comitè Executiu tenen el dret i el deure d’assistir a les reunions, 

d’informar-se sobre la marxa de l’entitat i de participar en les deliberacions i en l’adopció dels acords. 

Igualment tenen l’obligació de guardar secret de les informacions confidencials relatives a l’entitat, 

fins i tot després d’haver cessat en el càrrec. 

 

Article 31. Atribucions i delegació 

1. Les atribucions del Comitè Executiu són les següents: 

a) Preparar i executar els acords de l'Assemblea General. 

b) Proposar les línies d’actuació de l’Associació.  

c) Portar l'administració de l'associació de la manera més àmplia que reconeguin les lleis. 

d) Portar el seguiment de l'execució de l'activitat de l'associació, i l'adequació a les previsions 

pressupostàries que hagin estat prèviament establertes. 

e) Dirigir la realització d'estudis i orientar les publicacions. 

f) Mantenir les relacions amb els poders públics i amb altres organitzacions. 

g) Donar compte a l’Assemblea General de la admissió de nous membres. 

h) Instar tota mena d'accions i recursos tant en via judicial com en via administrativa. 

i) Dirigir els serveis i la gestió pressupostària i comptable. 

j) Elaborar el pressupost, formular els comptes anuals i proposar les aportacions econòmiques dels 

associats.  

k) Establir els criteris per determinar el règim de dedicació i la retribució de la Presidència, de la 

Secretaria General i dels membres del Comitè Executiu que tinguin una relació contractual amb 

l’associació, així com dels càrrecs d’alta direcció que, si escau, siguin nomenats pel mateix Comitè 

Executiu. 

l) Aprovar l’import de les indemnitzacions per assistència al Comitè Executiu i als altres òrgans 

col·legiats, així com els criteris d’abonament de les despeses justificades dels seus membres. 

m) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir eventualment l'associació, i la 

despesa en general, sempre dins les previsions pressupostàries., incloses les factures, 

certificacions, nòmines i indemnitzacions al personal de l’Associació. 

n) Sol·licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques, i acceptar donacions 

de qualsevol tipus.  

o) Acordar els convenis de col·laboració amb altres entitats, amb ratificació preceptiva posterior de 

l’Assemblea General. 
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p) Les restants atribucions que derivin d’aquests Estatuts. 

 

2. El Comitè Executiu pot delegar a la Presidència les seves atribucions amb la finalitat d’agilitar les 

seves funcions. 

 

3. El Comitè Executiu podrà acordar la constitució d’un òrgan delegat, amb caràcter permanent, que 

rebrà la denominació de Comissió de Presidència, composta per la Presidència i les Vicepresidències 

 

La Comissió de Presidència es reunirà amb periodicitat mensual, prèvia convocatòria de l a 

Presidència. A les reunions també hi assistirà la Secretaria General, amb veu però sense vot, i 

aquelles persones que, a criteri de la Presidència sigui necessari la seva presència per la naturalesa 

dels temes a tractar. Els acords d’aquesta Comissió es prendran per majoria simple, i la Presidència 

n’ostentarà el vot de qualitat. Dels acords que s’aprovin, se’n donarà compte al Comitè Executiu. 

 

 

CAPÍTOL 3. De la Presidència 

 

Article 32. Sistema d’elecció 

1. La Presidència de L’Associació tindrà una durada de quatre anys. La primera vegada serà elegida 

per la primera Assemblea General que se celebri amb posterioritat a la seva creació. Un cop 

constituïda la primera, les posteriors eleccions de la nova composició del comitè Executiu i dels 

diferents càrrecs que hi formin part seran escollides a la primera reunió de l’Assemblea General 

celebrada amb posterioritat a  les eleccions municipals. En el mateix acte s'elegiran les 

Vicepresidències que substituiran a la Presidència en cas d'absència i als quals se les podrà delegar, 

en casos concrets, l'exercici de les seves atribucions. 

 

2. Les candidatures a la Presidència comprendran les vicepresidències i les vocalies del Comitè 

Executiu. 

 

Article 33. Atribucions 

1. La Presidència de l’Associació ho serà també del Comitè Executiu i tindrà les atribucions següents: 

a) Representar legalment l’Associació. 
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b) Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebrin el Comitè Executiu, dirigir les seves 

deliberacions i decidir amb vot de qualitat en cas d'empat. 

c) Convocar l'Assemblea General. 

d) Proposar el pla d'activitats de l’Associació a l’Assemblea General. 

e) Ordenar els pagaments de les factures que hagi aprovat el Comitè Executiu. 

f) Vetllar pel compliment dels acords de l’Assemblea General i del Comitè Executiu. 

g) Executar els acords del Comitè Executiu i, en el seu cas, de l'Assemblea General. 

h) Formalitzar els recursos administratius o jurisdiccionals que acordi l’Associació en defensa dels 

interessos generals de les entitats locals. 

i) Les altres que corresponguin a l’Associació i no siguin atribuïdes a cap altre òrgan per aquests 

Estatuts, donant compte del seu exercici al Comitè Executiu i a l’Assemblea General. 

 

2. En cas d'urgència, la Presidència podrà prendre acords en qüestions reservades al Comitè 

Executiu, que després hauran de ser ratificats per aquest òrgan. 

 

 

Article 34. Mandat i pèrdua de la condició 

1. El període de mandat de la Presidència i de les Vicepresidències serà de quatre anys i podran ser 

reelegits diverses vegades. 

 

2. Durant aquest mandat, la Presidència cessarà pels motius següents: 

a) Mort o declaració d’absència. 

b) Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic. 

c) Pèrdua de la condició de càrrec electe. 

d) Dimissió voluntària, comunicada per escrit a la Secretaria General. 

e) Per haver estat destituïda per l’Assemblea General, en sessió convocada a aquest únic efecte, 

amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 

 

3. En cas de vacant de la Presidència, aquesta serà assumida provisionalment per la Vicepresidència 

primera, que convocarà l’Assemblea General perquè es reuneixi en el termini de 30 dies després 

d'haver-se produït la vacant, amb l'únic objecte d'elegir una nova Presidència. 
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CAPÍTOL 4. De les Vicepresidències 

 

Article 35. Sistema d’elecció 

1. Les Vicepresidències seran escollides a proposta de la Presidència a l’Assemblea General que se 

celebri amb posterioritat a les eleccions municipals. 

2. La Presidència podrà escollir fins un màxim de dues vicepresidències que tindran les funcions 

descrites a l’article 36 dels presents estatus.  

 

Article 36. Atribucions 

Les Vicepresidències de L’Associació ho seran també del Comitè Executiu i tindran les atribucions 

següents: 

a) Substituir al President/a en cas de vacant, absència o malaltia i cobrir les funcions determinades a 

l’article 33 en cas d’absència de la Presidència. En el supòsit d’haver de convocar una Assemblea 

General extraordinària aquesta convocatòria ha d’estar signada per la Vicepresidència Primera i si 

no n’hi ha designada, haurà d’estar signada per totes les vicepresidències. 

b) Substituir la Presidència en representació legal de la institució quan la Presidència ho delegui. 

 

Article 37. Mandat i pèrdua de la condició 

1. El període de mandat de la Presidència i de les Vicepresidències serà de quatre anys i podran ser 

reelegits diverses vegades. 

2. Durant aquest mandat, la Vicepresidència cessarà pels motius següents: 

a) Mort o declaració d’absència. 

b) Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic. 

c) Pèrdua de la condició de càrrec electe. 

d) Dimissió voluntària, comunicada per escrit a la Secretaria General. 

e) Per haver estat destituïda per l’Assemblea General, en sessió convocada a aquest únic efecte, 

amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres. 

 

CAPÍTOL 5. De la Secretaria General i la Tresoreria 

 

Article 38. Nomenament de la Secretaria General i de la Tresoreria. 



 23 

1. Per assegurar directament el funcionament del servei de l’Associació i facilitar la vida associativa 

el Comitè Executiu designarà una Secretaria General. La Secretaria General actuarà sota la 

dependència de la Presidència i del Comitè Executiu. 

 

2. La Secretaria General exercirà també les funcions de secretari del Comitè Executiu, amb veu però 

sense vot. 

 

3. Per a la gestió dels recursos econòmics de l’Associació es designarà una persona que dugui a 

terme les funcions de Tresoreria establertes als Estatuts. 

 

Article 39. Atribucions de la Secretaria General 

1. La Secretaria General tindrà les atribucions següents: 

a) Dirigir dels serveis tècnics i administratius de l’Associació i exercir la prefectura del personal que 

treballa en els serveis de l’Associació, sota les directrius de la Presidència.  

b) Convocar, per encàrrec de la Presidència respectiva, les sessions de l’Assemblea, del Comitè 

Executiu i de les comissions sectorials. 

c) Preparar, sota la direcció de la Presidència, l'ordre del dia i la documentació relativa a les 

reunions de l’Assemblea i del Comitè Executiu, i aixecar acta de les mateixes. 

d) Custodiar i mantenir el registre i de l'arxiu general de l’Associació. 

e) Executar els acords del Comitè Executiu i de les comissions sectorials. 

f) Representar l'entitat en el gir o tràfic mercantil establint contractes i pactes. 

g) Informar regularment a la Presidència i, per indicació d’aquesta, al Comitè Executiu i a 

l’Assemblea General sobre les actuacions que siguin realitzades en l’exercici de les seves 

atribucions. 

h) Les altres que li encarreguin els òrgans rectors de l’Associació i les previstes en aquests Estatuts. 

 

2. La Secretaria General podrà delegar les seves funcions en una altra persona que presti serveis a 

l’Associació, d'acord amb la Presidència. 

 

Article 40. Mandat i pèrdua de la condició 

1. La durada del mandat de la Secretaria General serà de quatre anys i podrà ser nomenat repetides 

vegades. 
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2. La Secretaria General perdrà aquesta condició pels motius següents: 

a) Mort o declaració d’absència. 

b) Incapacitat o inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic. 

c) Dimissió, comunicada per escrit a la Presidència. 

d) Destitució acordada pel Comitè Executiu o per l’Assemblea General, amb el vot favorable de la 

majoria absoluta dels seus membres. 

e) En cas de vacant, la Secretaria General serà ocupada provisionalment per una persona que presti 

serveis en l’Associació. En el termini màxim d'un mes d'haver-se produït la vacant, el Comitè 

Executiu nomenarà una nova Secretaria General. 

 

Article 41. Atribucions de la Tresoreria  

La  persona encarregada de la tresoreria té com a funcions: 

a) Custodiar i controlar els recursos de l'associació. 

b) Elaborar la proposta de pressupost  i dels comptes anuals. 

c) Dur a terme l’actualització i el control de la comptabilitat de l’Associació.  

d) Dur a terme l’emissió dels rebuts de quotes dels associats i altres documents de tresoreria.  

e) Realitzar la revisió i pagament de les factures aprovades pel Comitè Executiu. 

f) Gestionar els dipòsits o comptes oberts en establiments de crèdit o estalvi. 

g) Exercir les tasques de control i fiscalització de la gestió econòmica i de control pressupostari. 

h) Formular i pagar les liquidacions d’impostos, tributs i altres ingressos de dret públic en general, 

als que estigui sotmesa l’Associació. 

i) Revisar i pagar les nòmines o indemnitzacions al personal o càrrecs de l’associació, aprovades per 

el Comitè Executiu. 

 

TÍTOL VI. DE LES DELEGACIONS 

 

Article 42. Delegacions 

L’Assemblea General podrà crear delegacions de l’Associació per a la prestació dels serveis a 

qualsevol indret del territori català. En l'acord de creació es regularà el seu règim. 

 

 

TÍTOL VII. DEL RÈGIM ECONÒMIC I DISCIPLINARI 
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Article 43. Ingressos de l’Associació 

1. Els ingressos de l’Associació es componen de: 

a) Quotes ordinàries. 

b) Aportacions extraordinàries. 

c) Subvencions, ajuts i donatius. 

d) Rendiments d'activitats, serveis i publicacions. 

e) Productes del patrimoni. 

 

2. Les quotes ordinàries tindran caràcter anual. L’Assemblea General fixarà les quotes tenint en 

compte els vots corresponents a cada entitat associada. 

 

 

Article 44. Pressupost, comptabilitat, comptes anuals i gestió dels comptes corrents 

1. D’acord amb la legislació vigent, es confeccionarà i s’aprovarà un pressupost anual. El pressupost 

anual l’elabora el Comitè Executiu i l’ha d’aprovar l’Assemblea General abans del 15 de setembre. 

 

2. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte 

de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent. 

 

3. La comptabilitat es portarà d’acord a l’establert al Pla de Comptabilitat de les fundacions i 

associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

 

En la comptabilitat es reflectirà l’estat del patrimoni de l’Associació, els seus resultats i la seva 

situació financera, així com l’origen, quantia, destí i aplicació dels ingressos públics que percebi. 

 

L’estat de la comptabilitat, així com la memòria d’activitats de cada exercici elaborada per la 

Secretaria General, la relació actualitzada dels associats, l’inventari de béns i els llibres d’actes de les 

reunions dels òrgans rectors de l’Associació, estaran en tot moment a disposició dels membres 

associats, a través del titular de la Secretaria General i en els termes previstos a la normativa de 

protecció de dades de caràcter personal. 
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4. Anualment, i en relació amb el tancament de l’exercici, abans del 31 de març, el Comitè Executiu 

ha de formular els comptes anuals, que han de ser aprovats per l’Assemblea General en un termini 

màxim de sis mesos des del tancament de l’exercici. 

 

5. En els comptes corrents hi han de figurar les signatures de la Presidència, la Tresoreria i la 

Secretaria General. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de 

ser la de la Tresoreria o de la Presidència. 

 

 

Article 45. Règim de responsabilitat 

1. Els membres o titulars dels òrgans de govern i totes les persones que actuïn en nom i 

representació de l’Associació respondran davant d’ella, davant dels membres associats i davant de 

terceres persones pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culposos o negligents. 

 

2. Les persones a què fa referència el paràgraf anterior respondran civilment i administrativament 

pels actes i omissions realitzats en l’exercici de les seves funcions, i pels acords que haguessin votat, 

davant de tercers, de l’Associació i dels membres associats. 

 

3. Quan la responsabilitat no pugui ser imputada a cap membre o titular dels òrgans de govern i 

representació respondran tots ells solidàriament pels actes i omissions a què fan referència els 

apartats anteriors, llevat que es pugui acreditar que no varen participar en la seva aprovació i 

execució o que expressament s’hi van oposar. 

 

TÍTOL VIII. DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 

Article 46. Procediment de modificació 

1. La modificació dels Estatuts haurà d'ésser aprovada per majoria qualificada de dos terços de 

l'Assemblea General tenint en compte el vot ponderat previst a l’article 22.3 dels presents estatuts. 

Caldrà que aquest punt consti en l'ordre del dia tramès amb la convocatòria. 

 

2. La convocatòria de l'Assemblea General per adoptar acords de modificació estatutària haurà 

d'expressar amb claredat els articles que es pretenen modificar, afegir o suprimir. 
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TÍTOL IX. DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Article 47. Acord de dissolució 

L'acord de dissolució haurà d'ésser aprovat en una sessió extraordinària de l'Assemblea General amb 

aquest objecte per la majoria de dos terços, segons el vot ponderat previst a l’article 22.3 dels 

presents estatuts, dels representants dels municipis i dels ens locals membres de l’Associació. 

 

Article 48. Comissió Liquidadora 

1. En cas de dissolució de l’Associació, l'Assemblea General que ho hagi acordat nomenarà una 

Comissió Liquidadora composta per un màxim de deu membres. 

2. La Comissió Liquidadora es farà càrrec del patrimoni dels fons de l’Associació i, una vegada 

satisfets els deutes, el romanent, si n'hi hagués, es posarà a disposició de qualsevol altra associació 

similar o de caràcter benefico-cultural, que existeixi legalment en el moment de la dissolució. 

 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

PRIMERA. Adaptació del mandat ordinari 

El període de quatre anys previst com a mandat ordinari per a l’Assemblea i per al Comitè Executiu, 

la Presidència i les Vicepresidències, serà modificat en cas que canviï el mandat de les entitats locals 

i dels ajuntaments, adaptant-lo al nou període. 

 

SEGONA. Comissió Gestora 

1. En ocasió de la renovació dels Ajuntaments amb motiu d'eleccions locals, es dissoldran 

automàticament els òrgans col·legiats de l’Associació el mateix dia de la constitució dels nous 

Consistoris, i el Comitè Executiu de l’Associació i la Presidència en funcions convocarà l’Assemblea 

General per a l’elecció de la nou Comitè Executiu de l’Associació. La Presidència cessarà en l'acte 

d’elecció de la mesa d’Assemblea General celebrada a posterioritat de les eleccions municipals que 

escull la nova direcció.  
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2. Dissolt el Comitè Executiu per algun dels motius previstos a l’article 30 dels presents estatuts, els 

alcaldes/ses dels municipis i presidents/tes dels ens locals que n'eren membres es constitueixen en 

Comissió Gestora, assumint les funcions que aquests Estatuts atorguen al Comitè Executiu, i a la 

Presidència. Per a l'exercici de les seves atribucions, la Comissió Gestora podrà nomenar una 

Presidència, d'entre els seus membres. 

 

3. La Comissió Gestora haurà de convocar l'Assemblea General ordinària, que s'haurà de reunir en 

el termini màxim de tres mesos des de la constitució de l'esmentada Comissió. 

 

 

DISPOSICIONS FINALS 

 

ÚNICA. Reglament de Règim interior i altres disposicions 

L’Assemblea General podrà aprovar un Reglament de Règim Interior i les altres disposicions 

oportunes per al desenvolupament d'aquests Estatuts. 

 

 

 

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

que l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità és una associació sorgida de la voluntat 

d’aquests nou municipis, que ha anomenat el Sr. Vadell, de cooperar conjuntament en 

defensa dels seus interessos com a ciutats de la segona corona metropolitana i de la qual, a 

una distància no tan curta de la capitalitat de Barcelona, en notem plenament els efectes. 

L’objectiu d’actuar conjuntament per defensar uns interessos, sovint compartits, per tenir una 

mateixa condició de ciutats mitjanes-grans que estan a una distància similar de la ciutat  de 

Barcelona, ens sembla noble. Tot el que sigui reclamar serveis i planificar conjuntament 

polítiques, com les que fan referència al servei ferroviari, la lluita contra el canvi climàtic o la 

gestió dels projectes dels fons europeus Next Generation, ens sembla noble perquè té com a 

denominador comú la condició de ciutats no directament ubicades a l’àrea metropolitana.  

Tanmateix, vull deixar clar que aquest no és el model territorial que aquest grup considera 

òptim per al nostre país.  
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En primer lloc, des de Junts per Mataró creiem que Mataró hauria de potenciar al màxim 

totes aquelles iniciatives que situïn la ciutat com a capital del Maresme i, alhora, creure en la 

nostra comarca com a franja costanera única entre Barcelona i Girona.  

Sabem que és difícil per tot un seguit de raons (econòmiques, històriques, socials...), però 

hauríem de ser capaços d’entendre aquest territori com una unitat amb elements molt més 

comuns que no pas el simple fet de tenir una distància i una població determinada respecte 

de la ciutat de Barcelona. 

Aquesta Associació, malgrat que li reconeixem la noblesa en els seus objectius, parteix de la 

base del reconeixement de l’àrea metropolitana de Barcelona, i s’hi posa com a contrapès o 

com a complement en el pitjor dels casos. Al nostre entendre, el futur territorial del país 

passa per generar noves potencialitats territorials en territoris que encara no estan actuant 

com a tal, i no per inflar més aquesta macrocefàlia que té com a paradigma la gran 

Barcelona. 

Ara bé, som on som i no ens podem permetre com a ciutat entrar en debats que ens puguin 

deixar fora d’iniciatives que ens interessen directament, i més ara. Tot i creure que aquesta 

reflexió ens l’hauríem de fer seriosament com a mataronins i mataronines, en la constitució 

d’aquesta Associació hi hem de ser, i a poder ser, amb la màxima representació possible. 

Per tant, hi votarem a favor, ja que, des d’ella, no podem aspirar a res més que a la defensa 

dels interessos de la nostra ciutat.   

 

 

 

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

que per sort tot allò que el seu grup ha estat reivindicant durant aquests tres últims anys 

està, parcialment i en principi, en vies de solució. 

Els presos polítics ja són a casa seva, tot i que no és el cas dels exiliats. La repressió 

continua per a ells i també per a més de 3.000 persones i alcaldes, entre els quals hi ha el 

nostre company de llista, el jove mataroní, company i amic, Pol Serena, que el proper 19 de 

juliol afronta un judici en què se li demanen vuit anys, d’una forma totalment injusta, per 

manifestar-se el dia 3 d’octubre. Ho continuarem denunciant cada ple fins que aquesta 

repressió s’acabi. 

Pel que fa al punt que ens ocupa, cal dir que entre aquestes nou poblacions sumen 900.000 

persones, és a dir, el 12% de la població de Catalunya, i si agafem les àrees comarcals 

parlem de gairebé el 40%, és a dir, de gairebé 3 milions de catalans.  
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Nosaltres sempre hem defensat aquesta mena d’actuacions que ens permeten abordar 

conjuntament problemàtiques comunes, com ara la dignificació dels barris, l’energia, la 

mobilitat o l’habitatge, que massa sovint queden centrifugades des de la gran Barcelona.  

Estic d’acord amb el Sr. Canela que no hem de reproduir el mateix model a les nostres 

comarques, sinó que els nou municipis hem d’intentar fer xarxa a les nostres comarques, en 

contraposició amb la manera centralista tradicional de fer política des de Barcelona i per a 

Barcelona.  

Prendre part en aquests espais de decisió de forma conjunta és un dels objectius 

fundacionals i sempre ha de guiar l’acció de l’Associació, una associació que m’agradaria 

molt que fos presidida per l’alcalde de Mataró, una ciutat que encarna l’esperit d’aquesta.  

Si al final aquest objectiu fundacional de la defensa dels interessos comuns i de la 

participació activa en el disseny de la gran regió metropolitana de Barcelona es transformés 

en un mer instrument per generar lideratges o en una eina per esdevenir un contrapoder 

respecte d’altres administracions i per erosionar-les, aquest seria el fracàs de l’Associació. 

Nosaltres hi votarem a favor, amb gran entusiasme, i esperem que aquesta sigui una eina 

útil per resoldre els problemes comuns a tantes ciutats de la segona corona de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. 

 

 

 

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

Professional i Universitat, agraeix les paraules dels senyors Teixidó i Canela. 

També vull recordar que aquests municipis estan presidits pels seus respectius alcaldes i 

alcaldesses, pertanyents a diferents partits polítics, i és per això que ens satisfà molt poder 

assolir aquest acord. De ben segur que tot plegat ens servirà per dur a terme un procés de 

reflexió compartit i profund per agafar pes en aquest arc metropolità. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (26). 
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En aquests moments s’incorpora a la sessió la Sra. Laura Seijó Elvira, regidora delegada de 

Benestar Social i Promoció de la Salut.   

 

4 - APROVAR LA IMPLEMENTACIÓ SISTEMA DE VIDEOACTA. 

 

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

Professional i Universitat,  presenta la proposta següent:  

 
“L’avui derogada Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics, en la seva disposició addicional primera impulsava l’ús dels mitjans electrònics en la 
constitució i adopció d’acords dels òrgans col·legiats respecte els tràmits essencials de la 
convocatòria i sessions així com també les actes. 
 
La transformació digital de les Administracions Públiques s’ha consolidat amb la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de procediment comú de les administracions públiques i la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
La Secció 3ª de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre que regula els òrgans col·legiats de les 
administracions públiques i, concretament l’art. 18 relatiu a les actes, no és d’aplicació 
immediata a les actes dels plens municipals (la Disposició Addicional 21ª n’exclou la seva 
aplicació als òrgans col·legiats de govern de les entitats locals). Tanmateix, no significa que 
els seus principis no es puguin incorporar d’alguna forma al règim jurídic de les actes. Per 
tant, és possible que la convocatòria de la sessió, les notificacions, la formació de 
l’expedient, l’accés a la informació, l’expedició de certificacions i la possibilitat de realitzar 
videoactes es realitzin per mitjans electrònics. 
 
La potestat d’autoorganització municipal és la via jurídica competent per introduir una 
regulació de les actes del Ple que, respectant el que disposa la legislació superior, 
modernitzi el sistema d’actes plenàries mitjançant procediments electrònics. 
 
L’Ajuntament de Mataró va iniciar l’1 de gener de 2019 el projecte #zeropapers amb 
l’objectiu d’implantar l’administració electrònica, com a un primer pas del procés de 
digitalització de les administracions públiques. 
 
En aquesta mateixa línia, l’Ajuntament vol apostar per fer aquest canvi, passant del format 
en paper de les actes al format electrònic. Aquest canvi amb el nou sistema haurà de 
permetre augmentar la rapidesa en la disponibilitat de l’acta, millorar l’eficiència en un estalvi  
dels recursos personals que fins ara s’han destinat a transcriure la sessió i eliminar tot tipus 
de problemes interpretatius sobre el contingut de l’acta atès que el sistema de videoacta que 
s’ofereix en el mercat incorpora íntegrament les intervencions. La videoacta respon als 
principis d’eficàcia, objectivitat, transparència, agilitat i optimització de recursos, que són 
reptes i alhora obligacions de les administracions públiques.  
 
El sistema de videoacta combina l’enregistrament en vídeo dels plens municipals amb el 
document acta en format electrònic, tot signat electrònicament amb el certificat digital del/la 
secretari/secretària municipal per donar fe legal de l’acte.  
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Atesos els articles 110 i 111 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, respecte el contingut de l’acta 
de les sessions i el llibre d’actes, respectivament. 
 
Atès que l’art. 3.2 del Real Decret 128/2018, de 16 de març que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, dona validesa a l’acta i 
el llibre d’actes electrònic dels òrgans col·legiats de les corporacions locals. 
 
Atès l’informe de la Secretària General accidental que consta a l’expedient. 
 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Les actes del Ple de l’Ajuntament de Mataró tindran format electrònic. Aquestes 

actes seran de naturalesa  audiovisual, mitjançant els sistema de videoacta, pel qual 
figuraran per escrit els elements essencials de la sessió, com ara els assistents, els acords 
presos i el resultat de les votacions efectuades, i de forma audiovisual les intervencions dels 
membres del Consistori en el decurs de la sessió. 
 
Segon.-  Es crearà un arxiu electrònic de les actes del Ple. A tal efecte, es conservarà el 

fitxer resultant de la gravació audiovisual de la sessió, juntament amb la certificació expedida 
pel secretari/secretària de l’autenticitat i integritat del mateix, la qual donarà fe de les 
intervencions hagudes sense necessitat de fer constar a l’acta, de forma escrita, la relació 
de les opinions o intervencions emeses. 
 
Els fitxers s’hauran de conservar amb caràcter permanent, garantint-se en tot cas la seva 
integritat, autenticitat i accés als mateixos en els termes legals establerts. 
 
Tercer.-  L’arxiu electrònic on constin les actes del Ple, cronològicament ordenades per a 

cada mandat corporatiu, serà el llibre d’actes electrònic de les sessions plenàries, amb els 
requisits legament exigits. 
 
Quart.-   Als efectes del que s’ha acordat, es valida el sistema de Videoactes, adquirit a 

l’empresa SEMIC, segons expedient de contractació GTM: 2020/000037675.” 
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

Servei de Secretaria General 
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5  - MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’EPE 

MATARÓ AUDIOVISUAL. 

   

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Vista la relació de llocs de treball de Mataró Audiovisual per al 2021, aprovada en sessió 
extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Mataró celebrat el 28 de gener de 2021, que és 
la següent: 

 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 
  

 
Lloc 

 
Plaça Sou base 

(€/any) 

 
CD 

 
CE 

  

 
Gerent 

 
A1 

 
23.711,80 

 
12.341,42 

 
26.014,10 

 
 

 

 

       

 
Lloc 

 
Plaça Sou base 

(€/any) 

Complements 

responsabilitat  

coordina
ció 

 

funcional 

 

disponibilitat  

   

 
Cap de servei 

 
A1 

 
25.500,00 

 
6.119,96 

 
2.549,96 

  
509,80 

 

 
Coordinador/a 

 
A1 

 
23.936,22 

 
1.222,20 

 
1.833,30 

  
509,18 

 

 
ENG-Periodista 

 
A1 

 
22.911,42 

   
2.036,58 

 
509,04 

 

Tècnic/a 

especialista 

 

C1 

 

22.407,84 

   

1.527,68 

 

504,98 

 
Administratiu/a 

 
C1 

 
21.420,00 

   
2.040,00 

 

 

 

Aux. 

administratiu/a 

 

C2 

 

16.824,64 

   

509,04 

 

  

 

Vist l’informe del President de Mataró Audiovisual, referent a la proposta d’aprovació de 
les bases reguladores del procés per a la selecció d’un/una gerent de Mataró Audiovisual, 
mitjançant lliure designació, i atès que dita proposta modifica les condicions del lloc de 
treball. 
 
Tenint en compte que l’article 9, secció primera, del Estatuts de Mataró Audiovisual 
especifica que entre les funcions del Consell d’Administració figura “Proposar i elevar al 
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Ple de l’Ajuntament de Mataró la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, 
acompanyant la presentació de la previsió anual d’ingressos i despeses”. 
 
Vista la proposta del President de Mataró Audiovisual d’e levar al Ple de l’Ajuntament la 
modificació de la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública Empresarial Mataró 
Audiovisual. 
 
 
Per aquest motiu, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, proposa al 
Ple municipal, l’adopció dels següents ACORDS: 
 

 
Primer.-  Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Entitat Pública 
Empresarial Mataró Audiovisual pel 2021. 

 
 

RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL      

       

Lloc Plaça 
Sou base 

(€/any) 

complements 

CR CC CF CDIS 

Gerent A1 55.000,00            

Cap de servei A1 25.500,00   6.119,96 2.549,96   509,80 

Coordinador/a A1 23.936,22 1.222,20 1.833,30   509,18 

ENG-Periodista A1 22.911,42      2.036,58 509,04 

Tècnic/a especialista C1 22.407,84     1.527,68   504,98 

Administratiu/a C1 21.420,00       2.040,00     

Aux. administratiu/a C2 16.824,64       509,04   

 
CD - Complement de destí 

CE - Complement específic 

CR - Complement de responsabilitat 

CC - Complement de Coordinació 
CF - Complement funcional 

CDIS - Complement de disponibilitat 

 
 
Segon.-  Notificar el present acord a l’EPE Mataró Audiovisual. I publicar aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província. “ 

 
 

 
 

 

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

l’abstenció del seu grup en aquest punt.  
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Si bien es cierto que Mataró Audiovisual necesita un cambio, tenemos claro que desde el 

grupo municipal de Ciudadanos no tenemos el mismo estándar de calidad a la hora de 

seleccionar recursos humanos que tiene el Gobierno. 

Nosotros creemos que para gestionar una empresa privada no basta con mirar únicamente, 

tal y como se nos dijo en la comisión, estándares de precios o de sueldos a nivel interno, 

aunque hoy se nos ha dicho que se ha mirado también una empresa externa, cosa que nos 

alegra. Pensamos que se deberían haber valorado otras empresas externas, ya que se 

tendría que haber llevado a cabo una comparativa a nivel de mercado.  

Yo siempre digo que prefiero pagar 100.000 € a una persona que me va a conseguir el doble 

o el triple de contratos, que pagar un precio menor y tener un perfil profesional mucho más 

bajo que mantenga la misma gestión que hasta ahora. 

Creo que se debería haber valorado el perfil de los posibles candidatos y, sobre todo, pienso 

que la ciudad de Mataró se merece buscar recursos humanos en las mejores empresas de 

recursos humanos o en los mejores repositorios de currículums.  

Vuelvo a decir que me parece muy pobre este tipo de procedimientos que se siguen por 

parte del Ayuntamiento.  

 

 

 

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

van manifestar al Consell d’Administració de l’empresa, entén aquesta modificació com un 

canvi dintre del que és un canvi global per encarar el futur del Mataró Audiovisual. En el 

sentit que aquí s’està plantejant un canvi de paradigma en la demanda que la ciutat tenia de 

mitjans audiovisuals, i aquesta no és una situació exclusiva de la nostra ciutat ni del Mataró 

Audiovisual, sinó que s’està produint en tots els mitjans locals de ciutats com la nostra.  

Això, alhora, ho hem de conjugar amb la necessitat de tenir un mitjà que remi a favor de la 

ciutat i que doni aquest servei constant de promoció de la ciutat, on tinguem accés a la 

cultura, a promocionar-nos i a l’exterior, en definitiva.  

En aquest cas, el plantejament d’una persona que, tal com diuen les bases reguladores, 

tindrà la necessitat de gestionar un seguit de recursos i haurà de tenir la capacitat 

d’optimitzar i rendibilitzar els recursos humans, econòmics i tècnics, i que, a més, haurà de 

prendre decisions importants, encara que aquestes no siguin de vegades les més populars, 

ens sembla important que s’hagi vinculat a un assoliment d’objectius. Si bé, com ja vam dir al 

Consell d’Administració, davant d’aquesta situació era necessari posar sobre la taula un pla 
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de viabilitat, també ho és que la persona que comandi aquest pla pugui tenir uns certs 

incentius, la qual cosa pensem que hauria de recollir la contractació.  

Nosaltres ens hi abstindrem perquè intuïm que aquí hi ha una voluntat per part del Govern 

de fer un rentat de cara per veure com va en aquest context difícil dels mitjans. Som 

escèptics davant d’aquest canvi de gerència. Pensem també que hauria estat important tenir 

en compte algú de la pròpia casa i per això ens hi abstindrem. 

 

 

 

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

vot favorable a la modificació. 

Entenc que estem aprovant un nou lloc de treball dins la relació de treball de les empreses 

municipals i hi votarem a favor perquè cal aquest canvi de gerència al Mataró Audiovisual. 

Això sí, estarem pendents de tot el procés de selecció, que va començar amb la presentació 

de candidats dilluns passat i que acabarà amb un ple on haurem d’aprovar per dues terceres 

parts del consistori la nova persona que dirigirà l’empresa. 

Per tant, seguirem el procés i esperem que l’elecció de la persona sigui l’adequada i tiri 

endavant aquest projecte tan necessari de millora dels nostres mitjans públics de 

comunicació local. 

 

 

 

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

Mobilitat, comenta que el procediment que se segueix en aquest cas és el derivat de la Llei 

22/2005 de comunicació audiovisual de Catalunya, article 33, que estableix que correspon al 

ple, i en principi per dues terceres parts, és a dir, perquè hi hagi un gran consens, nomenar 

la persona que ha de dirigir el mitjà audiovisual municipal. I el procés de selecció, també el 

regula l’article 33.2 de l’esmentada llei, que afegeix que el nomenament s’ha de fer a partir 

d’un informe preceptiu d’un consell de naturalesa consultiva i assessora, que ha d’avaluar la 

capacitat i idoneïtat dels candidats. 

Dilluns constituirem la comissió assessora que començarà l’avaluació dels candidats, i és 

possible que al ple del setembre ja hàgim de ratificar el nom de la persona que dirigirà el 

mitjà d’ara endavant.  
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Per tant, aprofito per agrair la feina feta per l’actual gerent, la Mei Ros, perquè ha estat des 

del primer moment, des de la constitució de la ràdio municipal, promovent un mitjà molt 

participatiu, amb molt bona acollida per part de la població i les entitats, i també hi va ser 

quan al mandat anterior vam decidir la fusió amb M1TV i tot el que ha significat aquell 

procés, inclòs el trasllat de la seu del Pla d’en Boet al Tecnocampus. 

Reitero, doncs, el meu agraïment a la Sra. Ros. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).   

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 4, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

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

Ciutadans (2).    

 

 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Gestió Econòmica 
 

6  - RECUPERACIÓ D’OFICI D’UN BÉ DE DOMINI PÚBLIC 

MUNICIPAL DE LA FINCA SITUADA AL CAMÍ DEL MIG, 144 DE 

MATARÓ. 

 
 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 

 

“Per Decret 1037, de data 10 de febrer, del Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat s’incoà expedient contradictori de recuperació d’ofici de la possessió del bé 
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immoble municipal de domini públic situat a camí del Mig, 144, de Mataró – una zona verda 
entre la B-40 i la riera d’Argentona-, que havien ocupat i venia sent utilitzat per diverses 
persones per a instal·lar-hi elements i realitzar-hi activitats relacionats amb l’horticultura, 
sense la preceptiva autorització municipal. En concret aquesta usurpació consisteix en una 
distribució compartimentada (separació del terreny amb elements no fixos com canyes, 
fustes, branques, etc...) en sis parcel·les (per nombre, no per emplaçament determinat). I 
que les persones identificades segons l’espai dividit, són les següents (segons informes 
emesos per la Policia local, obrants en les actuacions): 
 

oparcel·la 1:  senyor H. B., NIE XXXX, domicili a Mataró 
oparcel·la 2: senyor K.El K., DNI XXXX, domicili a Mataró  
oparcel·la 3:  no s’identifica, 
oparcel·la 4:  senyor A. A. Ch., DNI XXXX, domicili a Mataró. 
oparcel·la 5: senyor A. F. A., NIE XXXX, domicili a Mataró. 
oparcel·la 6:  senyor D. X., NIE XXXX, domicili a Mataró 

 
Vist que en l’expedient instruït resulta acreditada la plena propietat municipal i la possessió 
municipal del bé, fins el dia 8 de maig de 2020, moment en què, segons informes tècnics 
municipals emesos, aquest Consistori constata que fou despullat d’aqueixa.  
 
Vist que l’esmentat acord va ser degudament notificat i publicat. I atorgat termini d’audiència, 
s’han presentat al·legacions per part del senyor A.A.Ch. referint el següent:  

- que fa dos anys va agafar un tros de terra prop la zona de El Cros i després de 
netejar-la hi va fer un hort de subsistència; 
- sol·licita seguir mantenint l’hort, realitzar un voluntariat o pagar petita quota a canvi 
de seguir fent-ne ús; 
- si no es pot atendre l’anterior sol·licitud, demana poder recollir la collita, que ser ia 
fins mitjans d’estiu. 

 
Analitzades les al·legacions, es considera que aquestes han de ser desestimades per quan: 
. - d’una banda, suposen el reconeixement per part de l’interessat de que va prendre 

possessió fa temps de la finca municipal, o de part d’aquesta, amb la voluntat 
d’utilitzar-la com a hort i sense disposar de cap autorització municipal. Resulta provat, 
per tant, que en resulta responsable de tal usurpació.  
.- I, d’altra banda, en coherència amb l’anterior, no resulta procedent atendre la 
petició de poder continuar en la seva possessió fins acabada la recol·lecció.  
.- I, finalment que l’ús privatiu del domini públic per a activitat hortícola al municipi de 
Mataró que s’interessa es pot sol·licitar respecte de la finca anomenada del Bon 
Recés. 

 
Vist l’informe jurídic respecte el procediment contradictori instruït i la proposta en aquest 
continguda. 
 
Considerant que no concorren elements que desvirtuïn la usurpació de la possessió de la 
finca municipal sense títol habilitant per part de les persones interessades en l’expedient, es 
constata que l’ús general, com a zona verda, al que hauria d’estar destinada aquesta es 
troba pertorbat i impedit físicament per les ocupacions i usos no autoritzats objecte del 
present. 
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En conseqüència, aquest Ajuntament de Mataró està facultat per a recuperar d’ofici la 
possessió d’aquest immoble, mitjançant l’adopció del corresponent acord plenari.  
 
   
D’acord amb el previst a l’article 41, 55 i ss de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), el qual habilita les administracions a 
recuperar la possessió indegudament perduda dels seus béns de domini públic i 
patrimonials.  
 
D’acord amb el disposat a l’article 82 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local (LRBRL), i a l’article 227 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya 
(TRLMRLC), desenvolupat als articles 147 i següents del reglament de patrimoni dels ens 
locals (RPEL). L’esmentada normativa s’ha de posar en relació amb els preceptes 
corresponents, en virtut del disposat a l’art. 2 i l’article 100 de la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP). 
 
 

Per tot l’exposat, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020, 
de 9 de juliol  PROPOSO AL PLE, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  Disposar la recuperació possessòria del bé immoble municipal de domini 

públic situat a camí del Mig, 144, de Mataró – una zona verda entre la B-40 i la riera 
d’Argentona-, que ha resultat pertorbat a través dels actes d’ocupació per a instal·lar-hi 
elements i realitzar-hi activitats relacionats amb l’horticultura, sense la preceptiva autorització 
municipal. En concret aquesta usurpació consisteix en una distribució compartimentada en 
sis parcel·les (per nombre, no per emplaçament determinat) separades amb elements no 
fixos com canyes, fustes, branques, etc.... Ocupació realitzada per les persones segons 
l’espai dividit, següents: 
 

oparcel·la 1:  senyor H. B., NIE XXXX, domicili a Mataró 
oparcel·la 2: senyor K.El K., DNI XXXX, domicili a Mataró  
oparcel·la 3:  no s’identifica, 
oparcel·la 4:  senyor A. A. Ch., DNI XXXX, domicili a Mataró. 
oparcel·la 5: senyor A. F. A., NIE XXXX, domicili a Mataró. 
oparcel·la 6:  senyor D. X., NIE XXXX, domicili a Mataró 

 

Aquesta finca municipal respon a les següents dades registrals i cadastrals següents: 
 

- inscrita en el Registre de la Propietat núm. 3, folis 147 i 29 dels volums 
3060 i 3067, llibres 55 i 56, inscripcions 2a. i 3a. de descripció i domini de 
la finca 3299. 

- 1884601DF5918S0001UH, 

 
SEGON.- Requerir a les persones ocupants per què, en el termini improrrogable d’un 
mes, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquesta resolució, deixin lliure i vàcua la 
finca. 
 
TERCER.-  Advertir a les persones ocupants del fet que transcorregut aquest termini, 

l’Ajuntament de Mataró procedirà a l’execució subsidiària. 
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QUART.-  Facultar l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per què realitzi tots aquells actes 

o gestions que sigui necessaris en ordre a la plena efectivitat dels presents acords i, 
particularment per a dur a terme, en legal forma, els actes d’execució subsidiàr ia, que si 
s’escau, calgui adoptar.  
 
CINQUÈ.- Informar del present acord als serveis municipals d’Urbanisme i Patrimoni, 

Policia Local, Espais Públics.” 
 
 
 
 
 
 

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

vot favorable a aquest punt.  

Estem contents que, contràriament al que aquest Govern ens té acostumats, a través de 

l’àrea de Llicències hagi actuat en aquesta ocasió amb una certa velocitat.  

D’altra banda, llegint les al·legacions d’un dels ocupants, crec que podem entendre que la 

demanda ciutadana de nous espais d’horts urbans existeix i no està resolta des de fa temps, 

malgrat els diferents compromisos adquirits pel Govern respecte a la gestió d’espais buits o 

sobre la constitució de nous horts urbans. 

Per tant, torno a posar sobre la taula la necessitat de pensar noves ubicacions, i més en les 

circumstàncies actuals, per poder ubicar-hi persones, com alguna de les que hem tret 

d’aquesta finca al costat de la Riera d’Argentona, perquè puguin apuntar-se a un hort urbà.  

 
 

 

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

Mobilitat, recorda que el regidor Ricis està coordinant aquesta activitat i, tan bon punt en 

tingui més informació, ho posarà en coneixement de la comissió informativa corresponent. 

Nosaltres compartim l’objectiu que ha plantejat el Sr. Teixidó, que, de fet, està recollit al Pla 

de mandat, i confiem que ho podrem dur a terme en aquest mandat i, si més no, començar-

ho a moure. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

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

Mobilitat, explica que aquestes dues sentències, la del 27 i la del 29 d’abril d’enguany de la 

sala contenciosa del Tribunal Suprem, donen resposta als recursos presentats per l’empresa 

de telefonia mòbil Orange contra les liquidacions del 2014 i 2015, i conclouen que 

l’Ajuntament pot emetre liquidacions de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic 

local a favor d’empreses explotadores de subministraments d’interès general, tant si ocupen 

el domini públic local amb recursos de la seva propietat com si utilitzen aquests recursos 

sense ser de la seva propietat. 

Aquestes empreses al·leguen que la xarxa que utilitzen no és seva, perquè normalment és 

de Telefónica, i per tant no haurien de pagar la taxa. Però la sentència és favorable als 

interessos municipals i declara que les ordenances reguladores de la taxa d’aprofitament 

especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de subministraments 

d’interès general, en aquest cas corresponents als exercicis 2014 i 2015, són ajustades a 

dret. 

Les sentències són definitives i no hi ha cap recurs possible contra elles, la qual cosa implica 

poder exigir uns 57.000 € anuals a l’empresa Orange.  

Aquest any 2021, havent guanyat el recurs de cassació, hem liquidat 161.000 € a Orange de 

liquidacions dels exercicis 2018, 2019 i 2020, que teníem suspeses en espera de la 

resolució del recurs de cassació. 

 
 

 
 

Servei d´Ingressos 
   

7 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE 27 D'ABRIL DE 2021, 

DEL TRIBUNAL SUPREM, QUE ESTIMA EL RECURS DE CASSACIÓ 

NÚM 1994/2017, FORMULAT PER L'AJUNTAMENT CONTRA LA 

SENTÈNCIA DE 20 DE GENER DE 2017, DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
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DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, RELATIVA A L'ORDENANÇA FISCAL 

DE LA TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE 

SUBMINISTRAMENTS D'INTERÈS GENERAL, DE L'EXERCICI 2015 

(TAXA DE TELEFONIA FIXA). 

 

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

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

¨En data 27 d’abril de 2021 la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Suprem (TS) va dictar sentència en virtut de la qual estima el recurs de cassació 
formulat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència de data 20 de gener de 2017 dictada 
per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC). 
 
Per a la millor comprensió d’aquesta sentència cal tenir presents els següents antecedents: 
 
1.- La sentència de data 20 de gener de 2017 dictada pel TSJC, en seu del recurs núm. 
551/2016, va resoldre anul·lar, per no ser conformes a dret, els següents preceptes de 
l’ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de subministraments d’interès general de l’exercici 2015:  
 

- 1r) l’article 2, en la mesura que s’inclou en la regulació del fet imposable l’aprofitament 
especial del domini públic a les empreses subministradores de telefonia fixa amb 
independència de qui sigui titular de les xarxes. 
 

- 2n) l’article 3, que atribueix la condició de subjecte passiu de tal taxa a les empreses de 
telefonia fixa que no siguin titulars de les xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments, encara que siguin titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a les 
mateixes. 

 
El TSJC motivava que el contingut de la sentència de 12 de juliol de 2012 del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (TJUE), que es pronunciava sobre la telefonia mòbil, també era 
aplicable a la telefonia fixa. Dita sentència declarava que no era ajustada al dret comunitari la 
imposició d’una taxa per drets d’instal·lació de recursos en una propietat pública o privada, o 
per sobre o per sota d’aquesta, als operadors que, sense ser propietaris de dits recursos, els 
utilitzessin per a prestar serveis de telefonia fixa. 
 
2.- L’Ajuntament va interposar recurs de cassació contra aquesta sentència, tot al·legant que 
la sentència dictada pel TSJC vulnerava la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem en 
les seves sentències de data 10 d’octubre de 2012 (recurs de cassació núm.  4307/2009), de 
data 12 de juny de 2015 (recurs de cassació núm. 742/2014) i 5 de juliol de 2016 (recurs de 
cassació núm. 554/2015), les quals manifestaven que només els operadors de telefonia mòbil 
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quedarien alliberats del pagament de la taxa municipal qüestionada; no així, la resta 
d’operadors de serveis de comunicacions electròniques (telefonia fixa, televisió, serveis de 
dades…). L’abast de la sentència de 12 de juliol de 2012 del TJUE es limita únicament a la 
telefonia mòbil. 
 
3.- El TS va formular qüestió prejudicial davant el TJUE, en la qual preguntava a dit òrgan 
comunitari si la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 7 de març, 
relativa a l’autorització de xarxes i serveis de telecomunicacions electròniques ("Directiva 
autorització"), interpretada pel TJUE en relació amb les empreses que actuen en el sector de 
les telecomunicacions mòbils, i, específicament, les limitacions que la mateixa contempla en 
els seus articles 12 i 13 a l’exercici de la potestat tributària dels estats membres, resulta 
d’aplicació a les empreses prestadores de serveis de telefonia fixa i internet. En el cas que la 
qüestió anterior fos contestada afirmativament (i es declarés l’aplicació d’aquella Directiva a 
les prestadores de serveis de telefonia fixa i internet), si els articles 12 i 13 de la Directiva 
2002/20/ permeten els Estats membres imposar una taxa o cànon quantificats exclusivament 
en atenció als ingressos bruts obtinguts anualment per l’empresa propietària dels recursos 
instal·lats per la prestació del servei de telefonia fixa i internet en el territori corresponent.  
 
4.- En data 27 de gener de 2021 el TJUE va dictar sentència contestant el següent: 
 
1) La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de 
que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a 
Internet. 
 
2) Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 
2009/140, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional 
que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las 
comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de 
acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los 
ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado 
miembro de que se trate. 
 
Tenint present la sentència del TJUE, la sentència de data 27 d’abril de 2021 del TS conclou el 
següent: 
 
Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los 
artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones 
(Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, 
no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los 
servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas 
como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas . 
 
Això significa que l’Ajuntament pot emetre liquidacions de la taxa per l’aprofitament especial 
del domini públic local a favor d’empreses explotadores de subministraments d’interès 
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general, tant a les que ocupen el domini públic local amb recursos de la seva propietat, com 
a les que utilitzen aquests recursos que no són de la seva propietat. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara l’ordenança reguladora de la taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
subministraments d’interès general de l’exercici 2015 ajustada a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències atorgades al Ple per l’article 22 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, proposo els següents  
 
ACORDS: 

 
Únic.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 27 d’abril de 2021 dictada per la 
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS), en virtut de la 
qual estima el recurs de cassació formulat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència de 
data 20 de gener de 2017 dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).” 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

8 - DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DE 29 D'ABRIL DE 2021, 

DEL TRIBUNAL SUPREM, QUE ESTIMA EL RECURS DE CASSACIÓ 

FORMULAT PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CONTRA LA 

SENTÈNCIA DE DATA 11 D’ABRIL DE 2017 DICTADA PER LA 

SECCIÓ PRIMERA DE LA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, 

RELATIVA A L'ORDENANÇA FISCAL DE LA TAXA PER 

L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR 

D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SUBMINISTRAMENTS 

D'INTERÈS GENERAL, DE L'EXERCICI 2014 (TAXA DE TELEFONIA 

FIXA).- 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, dóna compte del següent: 

 

“En data 29 d’abril de 2021 la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Suprem (TS) va dictar sentència en virtut de la qual estima el recurs de cassació 
formulat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència de data 11 d’abril de 2017 dictada per 
la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC). 
 
Per a la millor comprensió d’aquesta sentència cal tenir presents els següents antecedents: 
 
1.- La sentència de data 11 d’abril de 2017 dictada pel TSJC, en seu del recurs d’apel·lació 
núm. 13/2016, va resoldre anul·lar, per no ser conformes a dret, els següents preceptes de 
l’ordenança reguladora de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de subministraments d’interès general de l’exercici 2014:  
 

- 1r) l’article 2, en la mesura que s’inclou en la regulació del fet imposable l’aprofitament 
especial del domini públic a les empreses subministradores de telefonia fixa amb 
independència de qui sigui titular de les xarxes. 
 

- 2n) l’article 3, que atribueix la condició de subjecte passiu de tal taxa a les empreses de 
telefonia fixa que no siguin titulars de les xarxes a través de les quals s’efectuïn els 
subministraments, encara que siguin titulars de drets d’ús, accés o interconnexió a les 
mateixes. 

 
El TSJC motivava que el contingut de la sentència de 12 de juliol de 2012 del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea (TJUE), que es pronunciava sobre la telefonia mòbil, també era 
aplicable a la telefonia fixa. Dita sentència declarava que no era ajustada al dret comunitari la 
imposició d’una taxa per drets d’instal·lació de recursos en una propietat pública o privada, o 
per sobre o per sota d’aquesta, als operadors que, sense ser propietaris de dits recursos, els 
utilitzessin per a prestar serveis de telefonia fixa. 
 
2.- L’Ajuntament va interposar recurs de cassació contra aquesta sentència, tot al·legant que 
la sentència dictada pel TSJC vulnerava la jurisprudència establerta pel Tribunal Suprem en 
les seves sentències de data 10 d’octubre de 2012 (recurs de cassació núm.  4307/2009), de 
data 12 de juny de 2015 (recurs de cassació núm. 742/2014) i 5 de juliol de 2016 (recurs de 
cassació núm. 554/2015), les quals manifestaven que només els operadors de telefonia mòbil 
quedarien alliberats del pagament de la taxa municipal qüestionada; no així, la resta 
d’operadors de serveis de comunicacions electròniques (telefonia fixa, televisió, serveis de 
dades…). L’abast de la sentència de 12 de juliol de 2012 del TJUE es limita únicament a la 
telefonia mòbil. 
 
3.- El TS va formular qüestió prejudicial davant el TJUE, en la qual preguntava a dit òrgan 
comunitari si la Directiva 2002/20/CE del Parlament Europeo i del Consell, de 7 de març, 
relativa a l’autorització de xarxes i serveis de telecomunicacions electròniques ("Directiva 
autorització"), interpretada pel TJUE en relació amb les empreses que actuen en el sector de 
les telecomunicacions mòbils, i, específicament, les limitacions que la mateixa contempla en 
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els seus articles 12 i 13 a l’exercici de la potestat tributària dels estats membres, resulta 
d’aplicació a les empreses prestadores de serveis de telefonia fixa i internet. En el cas que la 
qüestió anterior fos contestada afirmativament (i es declarés l’aplicació d’aquella Directiva a 
les prestadores de serveis de telefonia fixa i internet), si els articles 12 i 13 de la Directiva 
2002/20/ permeten els Estats membres imposar una taxa o cànon quantificats exclusivament 
en atenció als ingressos bruts obtinguts anualment per l’empresa propietària dels recursos 
instal·lats per la prestació del servei de telefonia fixa i internet en el territori corresponent.  
 
4.- En data 27 de gener de 2021 el TJUE va dictar sentència contestant el següent:  
 
1) La Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), en su versión modificada por la Directiva 2009/140/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, debe interpretarse en el sentido de 
que es aplicable también a las empresas que prestan servicios de telefonía fija y de acceso a 
Internet. 
 
2) Los artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20, en su versión modificada por la Directiva 
2009/140, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional 
que impone, a las empresas propietarias de infraestructuras o de redes necesarias para las 
comunicaciones electrónicas y que utilicen estas para prestar servicios de telefonía fija y de 
acceso a Internet, una tasa cuyo importe se determina exclusivamente en función de los 
ingresos brutos obtenidos anualmente por estas empresas en el territorio del Estado 
miembro de que se trate. 
 
Tenint present la sentència del TJUE, la sentència de data 29 d’abril de 2021 del TS conclou el 
següent: 
 
Las limitaciones que para la potestad tributaria de los Estados miembros se derivan de los 
artículos 12 y 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de telecomunicaciones 
(Directiva autorización), tal como han sido interpretados por la STJUE (Sala Cuarta) Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (Sala Cuarta) de 27 de enero de 2021, Orange, C-764/18, 
no rigen para las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público local exigidas a las compañías que actúan en el sector de la telefonía fija y de los 
servicios de internet, tanto si éstas son las titulares de las redes o infraestructuras utilizadas 
como si son titulares de un derecho de uso, acceso o interconexión a las mismas. 
 
Això significa que l’Ajuntament pot emetre liquidacions de la taxa per l’aprofitament especial 
del domini públic local a favor d’empreses explotadores de subministraments d’interès 
general, tant a les ocupen el domini públic local amb recursos de la seva propietat, com a les 
que utilitzen aquests recursos que no són de la seva propietat.  
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara l’ordenança reguladora de la taxa 
per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
subministraments d’interès general de l’exercici 2014 ajustada a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, a l’empara de les competències atorgades al Ple per l’article 22 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, proposo els següents  
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ACORDS: 

 
Únic.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 29 d’abril de 2021 dictada per la 
Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (TS), en virtut de la 
qual estima el recurs de cassació formulat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència de 
data 11 d’abril de 2017 dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). 

 

 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

 
 

 

Servei de Compres i Contractacions  

 

9 - APROVAR LA INDEMNITZACIÓ PER LA SUSPENSIÓ DEL 

CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE 

RESIDUS, DE LA NETEJA VIÀRIA, DE LA NETEJA DEL PASSEIG 

MARÍTIM I LES PLATGES DEL MUNICIPI DE MATARÓ, A L’EMPRESA 

FCC MEDIO AMBIENTE SA PER UN IMPORT DE 216.347,47€. 

 

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

Mobilitat, presenta la proposta següent: 

 
 

“Antecedents 
 

Primer. Per acord de Ple de data 21 de juliol de 2016 es va adjudicar el contracte de gestió 
del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i 
les platges del municipi de Mataró, a favor de l’empresa FCC Medio Ambiente SA, per una 
durada de inicial del contracte de 4 anys. 
 
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19. 
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Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria de 
contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la suspensió del 
contracte quan la seva execució no sigui possible com a conseqüència del COVID-19 o de 
les mesures adoptades per l’Estat, les Comunitats Autònomes o l’ Administració Local per 
combatre-ho. 
 
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en suspens l’entitat 
adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis efectivament soferts durant 
el període de suspensió, sempre i quan quedin acreditats. Els danys i perjudicis pels quals el 
contractista podrà ser indemnitzat seran únicament els següents: 
 
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal adscrit 
amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el període de 
suspensió. 

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

 
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips 
relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista acrediti que 
aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents de l'execució del 
contracte suspès. 
 
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i vinculades a 
l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i estiguin vigents en el 
moment de la suspensió del contracte. 

 
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin quedat 
suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació podrà concedir a 
instància del contractista un abonament a compte de l’import estimat de la indemnització que 
correspongui. L’abonament a compte es podrà realitzar en un sol pagament o mitjançant 
pagament periòdics. Posteriorment, l’import avançat es descomptarà de la liquidació del  
contracte. 
 
El contractista no ha sol·licitat cap abonament a compte. 
 
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre de forma 
total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de 
l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les circumstàncies actuals no 
es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui reprendre.  

 

Sisè. En la mateixa data 20 de març de 2020 es va acordar, conjuntament entre l’Ajuntament 
i l’empresa concessionària, la reducció de serveis de la manera proposada per l’Ajuntament 
en cada moment per tal de garantir les condicions mínimes de salubritat en la via pública, ja 
fos per temes de residus com de neteja. 
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Setè. Per decret d’alcaldia 2744/2020, de 30 d’abril, es van dictar mesures de continuïtat i 
desescalat en la resposta a la crisis sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19, 
entre les quals es preveia el progressiu restabliment del funcionament normal dels serveis 
municipals. 
 
Vuitè. En data 17 de maig de 2020 es va signar el Decret d’Aixecament de la suspensió dels 
contractes de serveis amb motius de la Covid-19. 
 
Novè. En data 16 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número d’entrada 
08121300082020026172, l’acreditació de danys i perjudicis indemnitzables soferts durant el 
termini de suspensió del contracte. 
 
Desè. En data 15 de març de 2020 el responsable de la unitat de residus i neteja viària 
emet informe en el que, revisada la documentació aportada per l’empresa FCC MEDIO 
AMBIENTE SA, es considera que acredita correctament les despeses que ascendeixen 
a 216.347,47 € 
 
 
Fonaments de dret 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19. 

 
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial aquells 
contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament i la resta del 
sector públic municipal. 

 
Decret d’alcaldia 2744/2020, de 30 d’abril, de mesures de continuïtat i desescalat en la 
resposta a la crisis sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19 
 

 
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA al Ple municipal el següent 
acord: 
 

Primer.-  Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE 
SA per un import de 216.347,47€ d’acord amb la documentació presentada i l’informe 
del responsable de la Unitat de residus i neteja viària, pel contracte de gestió del servei 
públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del passeig marítim i les 
platges al municipi de Mataró. 

Segon.- Abonar a l’empresa l’import de 216.347,47€, en concepte d’indemnització per 
la suspensió del contracte. 

Tercer.-   Aprovar el document comptable AD del 2021 núm. 26095, per import de 
216.347,47€. 

Quart.-  Notificar la present resolució a l’empresa interessada.” 
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, anuncia 

l’abstenció del seu grup en aquest punt.  

De la mateixa manera que correspon liquidar a les empreses allò que els pertoca, en aquest 

cas suposo que està ben calculat allò que els pertoca arran de la crisi.  

És cert que ha passat poc temps des de la posada en marxa del nou contracte de la brossa i 

és molt aviat per emetre qualsevol judici, però també és cert que no hi ha hagut per part de 

l’empresa ni en general cap senyal ni petita mostra que les coses han canviat o que estan en 

una línia de canvi.  

Aquests últims dies hem vist molts contenidors plens a vessar i penso que cal prioritzar tot el 

tema de la brossa comercial, perquè crec que s’està duent a terme de manera incorrecta en 

moltes ocasions, contribuint a omplir contenidors que no els pertoquen, potser també degut 

al fet que no estan ben calculades les quotes comercials, on es produeix molta desproporció 

entre botigues petites i superfícies més grans a igualtat de material a reciclar. 

Penso que hauríem d’arreglar aquesta situació en les  properes setmanes per poder 

reconduir aquest tema.  

 
 

 
 
 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, comparteix l’anàlisi del Sr. Teixidó i afegeix que no només són 

els contenidors que estan al voltant de les zones comercials, sinó també, en les darreres 

setmanes, els que hi ha en urbanitzacions, per exemple a la carretera de Cirera a mà 

esquerra, on hi ha hagut un desbordament exagerat.  

Li puc dir que tenim accions concretes previstes per dur a terme abans que tingui lloc la 

implementació de serveis. Vostè sap que la implementació porta el seu temps, però estem 

d’acord amb l’anàlisi i que aquests contenidors requereixen accions immediates, més enllà 

que la implementació dels serveis preveu que aquesta complicació millori d’una manera 

important. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 17,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

de Junts per Mataró (2). 

Vots en contra: Cap  

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

corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans (2).    

 

 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 
 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 
Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

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

venir referits a temàtiques coincidents, i la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada 

d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i Comerç, explica els tres punts.   

 

 

10 - APROVACIÓ DE L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME 

MUNICIPAL AMB CABRERA DE MAR, PROMOGUT PER LA 

DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL, I EL SUPORT 

TÈCNIC DE L’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒGIC DE 

CATALUNYA (ICGC). 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“La Direcció General d’Administració Local (DGAL), el 28 de gener de 2020, va resoldre 
iniciar els expedients de delimitació dels termes municipals de Mataró, Cabrera de Mar, 
Argentona, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres, entre d’altres municipis, en el marc de 
l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, amb l’informe favorable de la Comissió de 
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Delimitació Territorial, en sessió de 17 de desembre de 2019, i d’acord amb l’article 31.3 del 
Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya. 
 
Les actes de delimitació amb els municipis d’Argentona, Dosrius i Sant Andreu de 
Llavaneres es van signar en els mesos de setembre i octubre de 2020, i aprovades pel Ple 
de l’Ajuntament el 5 de novembre de 2020.  
 
El 3 de juny de 2021, ha estat signada l’acta amb el municipi de Cabrera de Mar que 
completa la delimitació del terme municipal de Mataró amb els municipis que l’envolten.  
 
El dia designat per l’operació de delimitació va ser comunicat als propietaris de les finques 
afectades de Mataró que delimiten amb el terme de Cabrera de Mar, en compliment d’allò 
que disposa l’article 32.2 del Decret 244/2007, i tramesa certificació acreditativa a la DGAL.  
 
L’acte signada ha d’esser aprovada per l’Ajuntament Ple dels corresponents municipis, per 
majoria absoluta dels seus membres legals, en el termini de tres mesos, i comunicar-ho a la 
DGAL, per a la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb 
els articles 33.4 i 34.1 del Decret 244/2007. 
 
Vist l’informe jurídic, i els articles 31, 32, 33 I 34 del Decret 244/2007, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si 
s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de delimitació del terme municipal de Mataró amb el municipi de 
Cabrera de Mar, de 3 de juny de 2021.  
 
 
Segon.- Comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local i a l’Ajuntament de 
Cabrera de Mar, als efectes escaients.” 

 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

 

11 - APROVACIÓ DE LES ESMENES PROPOSADES PER L’ICGC DE 

L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL AMB 
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ARGENTONA, SIGNADA EL 06.10.2020, EN LA DESCRIPCIÓ DE LES 

FITES 8, 10 I 18. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’11 de juny de 2021, ha entrat una proposta 
d’esmena d’errades detectades a l’acta de delimitació del terme municipal amb Argentona, 
signada el 6 d’octubre de 2020, que ha d’aprovar el Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 
33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació 
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya. 
 
Les errades materials detectades són en relació a les descripcions de les fites 8, 10 i 18. 
 
A la descripció de la fita 8, hi ha unes coordenades d’una fita auxiliar que es va eliminar en el 
transcurs de les operacions de delimitació, i es va situar una nova fita 8 a sobre de la línia, 
com consta a la pàgina 2 de l’acta, i on diu: 
 
“Fita 8: se situa al marge oest del Carrer de Galícia en la cantonada d’una tanca de 
separació de finques, a l’oest de la Planta de reciclatge de Mataró. Les coordenades UTM 
ETRS89 31N de la fita testimoni són: X: 452101,6 i Y: 4600533,6. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pels següents punts de 
coordenades UTM ETRS89 31N: ...”, 
 
ha de dir: 
 
“Fita 8: se situa al marge oest del Carrer de Galícia en la cantonada d’una tanca de 
separació de finques, a l’oest de la Planta de reciclatge de Mataró. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pels següents punts de 
coordenades UTM ETRS89 31N: ...”. 
 
A la descripció de la fita 10 hi ha un error en la transcripció de les coordenades de la fita, 
concretament en els darrers dos dígits de la coordenada X, i on diu: 
 
“Fita 10: se situa al sud-oest del vial d´Argentona Carrer de la Plana Sita, el Carrer de Xaloc i 
el camí de la Cornisa de Mataró i al nord d’una estació repetidora al terme d´Argentona. Els 
serveis tècnics d´Argentona i Mataró acorden que la fita és una fita de formigó en forma de 
prisma recte de base rectangular de vint per deu centímetres de costats a la base i trenta 
centímetres d’alçària, ja que l’original ha desaparegut i no ha estat trobada. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta que les uneix. Les coordenades UTM 
ETRS89 31N són: X: 451942,0 i Y: 4601490,4.”, 
 
ha de dir: 
 
“Fita 10: se situa al sud-oest del vial d´Argentona Carrer de la Plana Sita, el Carrer de Xaloc i 
el camí de la Cornisa de Mataró i al nord d´una estació repetidora al terme d´Argentona. Els 
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serveis tècnics d´Argentona i Mataró acorden que la fita és una fita de formigó en forma de 
prisma recte de base rectangular de vint per deu centímetres de costats a la base i trenta 
centímetres d’alçària, ja que l’original ha desaparegut i no ha estat trobada. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la recta que les uneix. Les coordenades UTM 
ETRS89 31N són: X: 451940,2 i Y: 4601490,4.”. 
 
A la descripció de la fita 18 manca la definició de la línia de terme entre les fites F17 i F18, 
on diu: 
 
“Fita 18: Se situa en un turó a l’est del Turó d’en Martí, al nord d’una masia i dintre de la seva 
propietat. Hi ha una fita trencada, la part més gran és un cilindre de pedra i calç de setanta-
cinc centímetres de diàmetre per setanta centímetres d’alçària i la part més petita, que es 
troba caiguda al costat, és una fita de pedra de forma de paral·lelepípede de base 
rectangular de quinze per vint-i-cinc centímetres de costat a la base i trenta centímetres 
d’alçària amb les inscripcions “M”, “D” i “12” a diferents cares. Aquesta fita és també comuna 
al municipi de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 451345,4 i Y: 
4602970,3.”, 
 
ha de dir: 
 
“Fita 18: Se situa en un turó a l’est del Turó d’en Martí, al nord d’una masia i dintre de la seva 
propietat. Hi ha una fita trencada, la part més gran és un cilindre de pedra i calç de setanta-
cinc centímetres de diàmetre per setanta centímetres d’alçària i la part més petita, que es 
troba caiguda al costat, és una fita de pedra de forma de paral·lelepípede de base 
rectangular de quinze per vint-i-cinc centímetres de costat a la base i trenta centímetres 
d’alçària amb les inscripcions “M”, “D” i “12” a diferents cares. La línia de terme reconeguda 
entre aquesta fita i l’anterior és la recta que les uneix. Aquesta fita és també comuna al 
municipi de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 451345,4 i Y: 4602970,3.”.  
 
El servei tècnic municipal del Servei de Sistemes de Informació i Telecomunicacions ha 
informat favorablement les esmenes proposades. 

Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, d’acord 
amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Vistos els informes tècnics i jurídics, i els articles esmentats, proposo al Ple de l’Ajuntament, 
si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les esmenes incorporades a l’Acta de les operacions de delimitació entre 
els termes municipals de Mataró i d’Argentona, signada el dia 6 d’octubre de 2020, en relació 
a les descripcions de les fites 8, 10 i 18, que queden de la forma següent:  

 
- Fita 8: se situa al marge oest del Carrer de Galícia en la cantonada d’una tanca de 

separació de finques, a l’oest de la Planta de reciclatge de Mataró. La línia de terme 
reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la poligonal definida pels següents punts 
de coordenades UTM ETRS89 31N: ... 
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- Fita 10: se situa al sud-oest del vial d’Argentona Carrer de la Plana Sita, el Carrer de 
Xaloc i el camí de la Cornisa de Mataró i al nord d’una estació repetidora al terme 
d’Argentona. Els serveis tècnics d’Argentona i Mataró acorden que la fita és una fita 
de formigó en forma de prisma recte de base rectangular de vint per deu centímetres 
de costats a la base i trenta centímetres d’alçària, ja que l’original ha desaparegut i no 
ha estat trobada. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior és la 
recta que les uneix. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 451940,2 i Y: 
4601490,4. 
 

- Fita 18: Se situa en un turó a l’est del Turó d’en Martí, al nord d’una masia i dintre de 
la seva propietat. Hi ha una fita trencada, la part més gran és un cilindre de pedra i 
calç de setanta-cinc centímetres de diàmetre per setanta centímetres d’alçària i la 
part més petita, que es troba caiguda al costat, és una fita de pedra de forma de 
paral·lelepípede de base rectangular de quinze per vint-i-cinc centímetres de costat a 
la base i trenta centímetres d’alçària amb les inscripcions “M”, “D” i “12” a diferents 
cares. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l ’anterior és la recta que les 
uneix. Aquesta fita és també comuna al municipi de Dosrius. Les coordenades UTM 
ETRS89 31N són: X: 451345,4 i Y: 4602970,3. 

 
Segon.- Comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local i a l’Ajuntament 
d’Argentona, als efectes escaients.” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 

 

12 - APROVACIÓ DE L’ESMENA PROPOSADES PER L’ICGC DE 

L’ACTA DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL AMB SANT 

ANDREU DE LLAVANERES, SIGNADA EL 06.10.2020, EN LA 

DESCRIPCIÓ DE LA FITA 1. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’11 de juny de 2021, ha entrat una proposta 
d’esmena d’errada detectada a l’acta de delimitació del terme municipal amb Sant Andreu de 
Llavaneres, signada el 6 d’octubre de 2020, que ha d’aprovar el Ple de l’Ajuntament, d’acord 
amb l’article 33.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
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la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
 
L’errada material detectada és a la descripció de la fita 1, descriu una línia de terme respecte 
la fita anterior, però al ser la primera fita no hi ha una anterior, i on diu: 
 
“Fita 1: Se situa al nord de Can Xerrac. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recta de 
base rectangular de vint-i-dos per vint centímetres a la base i un metre d’alçària, té les 
inscripcions “16”, “M”, “LL” i “D” a les seves respectives cares i tres línies que es tallen 
formant tres angles a la seva part superior. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i 
l’anterior és la recta que les uneix. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal de 
Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 454678,4 i Y: 4603300,7.”,  
 
ha de dir:  
 
“Fita 1: Se situa al nord de Can Xerrac. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recta de 
base rectangular de vint-i-dos per vint centímetres a la base i un metre d’alçària, té les 
inscripcions “16”, “M”, “LL” i “D” a les seves respectives cares i tres línies que es tallen 
formant tres angles a la seva part superior. Aquesta fita és també comuna amb el terme 
municipal de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 454678,4 i Y: 
4603300,7.”. 
 
El servei tècnic municipal del Servei de Sistemes de Informació i Telecomunicacions ha 
informat favorablement les esmenes proposades. 

Les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, d’acord 
amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Vistos els informes tècnics i jurídics, i els articles esmentats, proposo al Ple de l’Ajuntament, 
si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’esmena incorporada a l’Acta de les operacions de delimitació entre els 
termes  municipals de Mataró i de Sant Andreu de Llavaneres, signada el dia 6 d’octubre de 
2020, en relació a la descripció de la fita 1, que queda de la forma següent: 

 
Fita 1: Se situa al nord de Can Xerrac. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recta 
de base rectangular de vint-i-dos per vint centímetres a la base i un metre d’alçària, té les 
inscripcions “16”, “M”, “LL” i “D” a les seves respectives cares i tres línies que es tallen 
formant tres angles a la seva part superior. Aquesta fita és també comuna amb el terme 
municipal de Dosrius. Les coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 454678,4 i Y: 
4603300,7. 
 

Segon.- Comunicar-ho a la Direcció General d’Administració Local i a l’Ajuntament de Sant 
Andreu de Llavaneres, als efectes escaients.” 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 
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13  - APROVACIÓ TEXT REFÓS DEL PLA DE MILLORA URBANA DE 

REORDENACIÓ VOLUMÈTRICA CONJUNT UNITARI 1E6 DE LA 

CIUTAT JARDÍ. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 
“La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona, en la sessió de 4 de 
juny de 2021, ha aprovat definitivament el Pla de millora urbana de reordenació volumètrica 
conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí, de Mataró, promogut per l’Ajuntament, suspenent-se la 
publicació al DOGC i consegüent executivitat fins a la presentació d’un text refós, verificat 
per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que 
incorpori la prescripció següent: 
 
1.1 Cal ajustar la normativa i detallar de forma correcta els plànols d’ordenació normatius 
que fan referència a cada paràmetre. 
 
El servei tècnic municipal ha corregit les referències dels plànols que pertoquen, la 
numeració dels quals va variar a l’introduir un plànol nou entre l’aprovació inicial i la 
provisional. El nou redactat queda de la forma següent: 
 
a) A l’apartat 2.3 de la Memòria d’ordenació:  
 
 A l’inici:  La nova proposta de reordenació volumètrica es concreta gràficament als 

plànols d’ordenació O.1, O.2a, O.2b, O.3, O.4 i respon ... 
 
 Al Quadre resum.  ARM: Es concreta una alçada reguladora fixa i obligatòria per 

cadascuna de les edificacions del conjunt, segons plànols O.2a, O.2b.  
 
b) A l’article 4.3 de les Normes urbanístiques:  
 
 A l’apartat 3.1. L’alçada reguladora referida a carrer: Segons plànols d’ordenació O.2a i 

O.2b. 
 

 A l’apartat 3.3. Les tanques: Segons plànols O.3 i O.4. 
 

 A l’apartat 3.4.  
 
Les plantes baixa, soterrani, pis, coberta i sotacoberta: Segons plànols O.2a i O.2b. 
 
El volum màxim d’un edifici: Segons plànols O.2a i O.2b.  
 
Els elements sortints: Segons plànols O.2a, O.2b. O.3 i O.4. 
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Vist l’informe jurídic, l’article 92 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei d'urbanisme, i els articles 52 i 114.3.k del Text refós de la Llei Municipal i de règim 
local de Catalunya, proposo al Ple de l’Ajuntament, si s’escau, l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Text refós del Pla de millora urbana de reordenació volumètrica conjunt 
unitari 1e6 de la Ciutat Jardí, de Mataró, promogut per l’Ajuntament, d’acord amb la 
prescripció establerta a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità de 
Barcelona. 

 
Segon.- Trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
per a la seva aprovació, el document tècnic i l’expedient administratiu.” 
  
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 
 

 
 

Direcció de Promoció Econòmica 
Servei de Promoció de Ciutat i Comerç  

 

14 - APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC D’ECONOMIA SOCIAL I 

SOLIDÀRIA DE MATARÓ. 

 

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

següent: 

 

“1.- Mataró té un gran bagatge i compromís amb la implementació de polítiques pel foment 
de l’Economia Social i Solidària (ESS  que te els orígens en la llarga tradició de 
cooperativisme a la ciutat i que ha generat un important i actiu ecosistema d’agents  (públics 

i privats) que intervenen en l’actualitat en aquest àmbit.  

En el marc d’aquest ecosistema l’Ajuntament de Mataró, a través de la seva direcció 
d’ocupació i promoció econòmica, treballa de forma coordinada amb la resta d’agents tot 
complementant l’activitat que entre ells es genera, però especialment amb l’objectiu d’oferir 
una visió i oferta integral i coordinada de les polítiques d’ESS globals al municipi i una major 

estructuració al respecte. 
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Per a assolir aquest objectiu i com a instrument que ha de garantir l’establiment dels 
objectius comuns, les línies d’actuació i els mecanismes de coordinació en aquest àmbit, el 
govern municipal va integrar com a acció estratègica de mandat l’impuls d’un pla de 

creixement i de consolidació de l’ESS pels propers anys.  

En aquest sentit ha estat elaborat de forma participada entre els actors de l’ecosistema ESS 
el Pla per a l’Economia Social i Solidària de Mataró que es presenta a aprovació del Ple de la 

Corporació. 

El punt de partida d’aquest pla  és una diagnosi de la situació de l’ESS per part de diferents 
actors i un recull de les accions desenvolupades al llarg dels darrers anys. La identificació de 
les principals mancances i potencialitats de la ciutat s’ha realitzat de forma també participada 
amb entitats i agents de l’ESS que han contribuït a la validació de la diagnosi i d’establiment 

de prioritats. 

L’àmbit territorial del Pla és el terme municipal, però es té en consideració la posició 
estratègica de la ciutat com a capital de comarca i el seu pes territorial, de manera que es 
considera les possibilitats de relació amb la resta de municipis de l’entorn o els ens i 

instruments d’abast comarcal que intervenen en aquest àmbit. 

2.- El document, que s’inicia amb un resum de la diagnosi, concreta posteriorment concretar 
les línies i actuacions del pla, amb una fitxa concreta de les principals accions i mesures del 

pla, així com el detall de la seva integració i un esquema del seu desenvolupament esperat. 

Concretament defineix 4 objectius estratègics, desplegats en 19 línies estratègiques i 48 
accions,  totes elles vinculades a les palanques de la formació, l’emprenedoria, el territori i 

les xarxes supramunicipals. 

3.- També incorpora el model de governança i finalment s’apunta al sistema de seguiment i 
avaluació que es proposa pels propers anys, de manera que s’entén el pla com un document 
viu, que estarà en constant revisió i actualització, per tal de poder adaptar-se a les 

situacions, contextos i necessitats que puguin emergir.  

Vist l’anterior i l’informe favorable del Director de Promoció Econòmica de data 17 de juny de 
2021, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

Primer.-  Aprovar el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària de Mataró que s’adjunta 

com annex.” 

 

 

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

l’abstenció del seu grup. 

En primer lugar, queremos decir que estamos totalmente a favor  de promover la economía 

social y solidaria, como de promover cualquier tipo de economía, pero somos contrarios a 

reiterar la creencia generalizada de que a este tipo de economía se le pueda permitir tener 

una mala gestión, que se le permita ser ineficaz o ineficiente y que pueda tener pérdidas, y 

que, por tanto, tenga que ser sustentada obligatoriamente con dinero público. 
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Para nosotros, este no es el modelo de economía social solidaria, y la sustentación con 

dinero público debería ser la excepción y no la regla. 

Recuerdo que, en relación a los bienes públicos, sobre todo al dinero público, existe 

rivalidad. Es decir, que si se utiliza el dinero para un determinado bien, no se puede dedicar 

a otro. Esto es, si se dedica el dinero, como ha hecho este Ayuntamiento, a tapar la mala 

gestión de este tipo de empresas, no se puede dedicar dinero a la sanidad, a la educación, 

al servicio a domicilio de las personas discapacitadas, etc. 

Nosotros pensamos que este es el modelo que el Gobierno ha seguido hasta ahora. Es 

decir, creer que la economía social y solidaria tiene que dar pérdidas, ser ineficiente, etc., 

porque luego vendrá el Ayuntamiento a darle el dinero que necesite. Nosotros no vamos a 

apoyar este tipo de gastos. 

Este plan nos parece un primer paso hacia el cambio de mentalidad y, por eso, vamos a 

abstenernos, pero todavía queda mucho camino por recorrer. 

 

 

 

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

el seu vot favorable al pla, com ja va avançar al regidor Sergio Morales en la reunió que van 

mantenir al respecte.  

De vegades, políticament tendim a associar aquest tipus d’activitats i accions amb 

determinats colors polítics, però crec que això forma part de la vella política i del passat. Ja 

no és només que aquest sigui un tema de tradició a Mataró, com molt bé exposa el DAFO 

d’aquest pla estratègic, en què es plasma el vincle de la nostra ciutat amb el cooperativisme, 

amb la Unió de Cooperadors com a referent, i que ha impulsat el desenvolupament 

d’economies socials i solidàries en molts àmbits. És important aprofitar les capacitats de la 

ciutat, tal com recull el pla, i que les entitats d’economia social i solidària que la conformin se 

sentin recolzades i puguin tenir aquesta vocació de futur.  

El que sí que ens sembla necessari destacar és com en durem a terme la implementació i el 

seguiment, que és on hi ha la dificultat. És a dir, com fem realitat tot el que estem posant 

sobre un paper i que té el risc, com sempre, d’acabar en un calaix.  

Crec que aquest serà el repte. La iniciativa la veiem honesta i valenta, i pensem que pot 

generar molt de retorn per a la ciutat; per tant, endavant. Esperem que això aporti més 

activitat a la ciutat i que el projecte sigui un èxit. 
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El senyor Carles Porta i Torres, regidor del grup municipal d’ERC-MÉS, agraeix la 

participació de totes les persones i entitats que han format part de l’elaboració del projecte. 

De fet, crec que ens marquem reptes molt interessants per a tota la ciutat.  

D’una banda, es detecta una manca d’estructura de governança i, per tant, s’ha de crear, i 

un major treball interdepartamental de l’Ajuntament, que cal fomentar. I, de l’altra, també 

s’exposa que cal la implicació d’altres administracions . En aquest sentit, des del nostre grup 

oferim la nostra col·laboració en tot allò que estigui en les nostres mans. 

Pel que fa a les propostes, m’agradaria ressaltar-ne tres:  

En primer lloc, s’ha d’estendre l’economia social i solidària als sectors productius, des del 

primari, que crec que fa una proposta sobre el sector de la pesca mataronina que em sembla 

molt interessant, fins al secundari, que és vital per a la reindustrialització que necessitem a la 

ciutat, i també al terciari. 

En segon lloc, s’apunta que és imprescindible generar impacte en aquells espais i persones 

que més ho necessiten; en concret, les persones joves de 18 a 35 anys que estan a l’atur i 

que tenen un baix nivell formatiu. Justament, una de les mancances de l’economia social i 

solidària és que costa de fer arribar la informació, i sobretot a aquest col·lectiu. 

I en tercer lloc, es posa de manifest la necessitat de garantir un sistema de finançament a 

llarg termini per a les entitats, cosa que també s’ha de solucionar.  

Des del nostre grup, sempre hem proposat, i treballem, per fer tangible el patrimoni 

cooperatiu de la ciutat a fi també d’homogeneïtzar-lo, i pensem que aquest projecte pot 

ajudar-hi. Alhora, també vol dir aprofitar l’oportunitat per situar-nos a primera línia a nivell 

català, i fins i tot a nivell de l’Estat, i és una oportunitat també per al projecte d’innovació 

social de turisme. En aquesta línia m’agradaria recordar el compromís del consistori per 

recuperar la història del vidre bufat, cosa que s’ha fet amb l’exposició, però caldria cercar un 

espai per fer-hi l’exposició definitiva.  

Gràcies per la feina feta, però ara queda la part més difícil, que és la de posar el projecte en 

marxa.  
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El senyor Sergio Morales Díaz, regidor delegat d’Ocupació i Empresa, destaca que 

l’economia social i solidària no és patrimoni de cap ideologia i, per tant, agraeix el suport dels 

grups que estan a favor d’aquest pla. L’economia per al bé comú és patrimoni de tots i totes.  

Estic molt d’acord amb el que plantejava el Sr. Porta en relació amb els diferents sectors pels 

quals hem de fer una aposta clara per fomentar el cooperativisme. Parlava del sector primari, 

de l’emprenedoria entre el jovent, etc. I pel que fa a millorar els instruments de finançament, 

ja en disposem d’alguns, però hi estic d’acord.  

També estic molt d’acord que hem de ser una ciutat referent en matèria de cooperativisme, i 

estem avançant molt en aquesta línia. 

Crec que plantejar l’economia social i solidària, com plantejava la Sra. Sancho, sobre la base 

de les subvencions públiques és tenir molta ignorància o molt de sectarisme, perquè no 

s’ajusta a la realitat. Tenim grans empreses a la ciutat que són una referència a tot l’Estat 

(Som Mobilitat, Som Energia o la mateixa Abacus i la Fundació Maresme i el seu centre 

especial de treball, etc.). Hi ha estudis que han demostrat que l’economia social i solidària és 

molt més resilient durant la crisi i ha registrat un menor nombre d’acomiadaments en relació 

amb les empreses mercantils. Crec que aquí es barregen coses de manera interessada i que 

no pertoquen. 

Això no obstant, els animo i els convido a seguir participant-hi perquè és un projecte obert i 

flexible.  

 

 

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 

Junts per Mataró (2). 

Vots en contra: 1, corresponent a la Sra. Cristina Sancho Rodriguez, regidora del 

grup municipal de Ciutadans. 

Abstencions: 1, corresponent al Sr. José Antonio Molero Bote, regidor del grup 

municipal de Ciutadans.    
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15  - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I DELEGACIÓ 

DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, COM A MUNICIPI 

AFECTAT PEL PROJECTE LA RUTA DE LA GUERRA CIVIL AL 

MARESME, COFINANÇAT PELS PLANS DE FOMENT TERRITORIAL 

DEL TURISME 2019 DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 

 

“1. L’Ajuntament de Mataró  té com objectiu estratègic la potenciació d’elements de 
dinamització de la vida social i econòmica de la ciutat per tal que generin atracció de visitants 
amb la conseqüent generació de riquesa i posada en valor dels recursos patrimonials de 
Mataró. Així com, la promoció de la ciutat a l’exterior a través d’esdeveniments i activitats 
que es realitzen a la mateixa ciutat, ja sigui per iniciativa municipal o d’entitats i associacions. 

2. El Consell Comarcal del Maresme vol impulsar el projecte La ruta de la Guerra Civil al 
Maresme per fomentar el turisme cultural, sostenible, responsable i de qualitat al territori del 
Maresme i fer-ho amb un producte diferent i complementari de l’oferta existent de sol i platja 
mitjançant la creació, senyalització i dinamització digital i material d’una ruta turística sobre la 

Guerra Civil  que posi en valor els recursos existents al territori. 

3. Amb aquest objectiu  el Consell Comarcal del Maresme va presentar sol•licitud de 
subvenció per import de 336.537,02 € per al projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme 
en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya 
per al desenvolupament de Plans de foment territo- rial de turisme 2019 del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Resolució EMC/1767/2019, de 18 
de juny, DOGC de data 2 de juliol de 2019, núm. 7908) i d’acord amb les seves bases 
reguladores (Ordre EMC/78/2019 de 24 d’abril, DOGC de data 29 d’abril de 2019, núm. 
7862),  que comptava amb un pressupost de 673.074,04 €.  

La subvenció va ser concedida amb la publicació el 4 d’octubre de 2019 al tauler electrònic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de la proposta de resolució provisional 

(definitiva el 8 de novembre de 2020), amb el codi 08PDFTT-12-19. 

El Consell Comarcal va acceptar la subvenció mitjançant Decret de Presidència núm. 
454/2019 de 17 d’octubre, ratificat per la Comissió Permanent del Ple el 19 de novembre de 
2019, essent el Consell Comarcal del Maresme l’únic responsable econòmic davant del 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
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4. L’Ajuntament de Mataró, és un dels 10 ajuntaments de la comarca que ja han compromès 

la seva participació en el projecte, mitjançant escrit d’alcaldia de data 17 de juliol de 2019. 

5. D’acord amb aquest compromís l’Ajuntament de Mataró participarà en el conjunt del 

projecte en: 

- La creació i conceptualització de la ruta de la Guerra Civil al Maresme al seu pas per 

Mataró. 

- Senyalització dels elements de Mataró de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme. 

- Dinamització digital de la ruta: programació, alta d’App i pujada de continguts.  

-  La redacció del projecte d’obres dels elements al domini públic marítimo-terrestre del 

municipi de Mataró inclosos a la ruta “Defensa de la costa”. 

6.  Per tal que el Consell Comarcal del Maresme contracti i executi treballs en nom de 
l’ajuntament i es doti econòmicament aquesta delegació de competències,  es proposa 
signar un conveni de col•laboració administrativa, que estableixi les obligacions i drets 
d’ambdues parts pel que fa a les accions i tasques a implementar per a l’execució d’aquest 

projecte, en especial: 

a) La necessària delegació de competències de l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal 

per 

-  La contractació de l’estudi de Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme,  la 
confecció i instal•lació de les senyals al municipi de Mataró.  

- i la contractació de la redacció del projecte d’obres dels elements de la Guerra Civil  al 
domini públic marítimo-terrestre al  municipi de Mataró: Niu de la gola del torrent de Vallgiró, 
Niu de la gola de la riera de Mata, Niu de la platja entre el torrent dels Saumells i el torrent de 

Forcat, Niu de la platja de Sant Simó i Niu del Passeig del Callao 

b) Les autoritzacions i permisos necessaris per implementar l’actuació de la instal•lació de la 

senyalització en el terme municipal de Mataró. 

7. Quant als compromisos econòmics 

L’ajuntament s’obliga a abonar el cofinançament d’aquest conveni contra liquidació que li 
efectuarà el Consell Comarcal coincidint amb la recepció de la factura del contractista, 

d’acord amb el següent quadre: 

 

 Punts 

senyals 

50% 

creació 

Ruta 

50% 

senyalització 

ruta 

50% 

App 

mòbil 

50% 

redacció 

projecte 

d’obres 

Total 

cofinançament 

per ajuntament 

5% 

despeses 

de gestió 

Total 

a 

liquidar 

ajuntament 

Mataró 8 264,71 € 7.679,57€ 294,11€ 6.762,80 € 15.001,19€ 750,06 € 15.751,25 € 
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A l’import del projecte cofinançat (15.001,19 €) cal sumar-li  totes les despeses que la gestió 
de l’operació significarà per al Consell Comarcal del Maresme xifrades en 750,06  € (un 5% 

de l’import total del projecte), fent un total de 15.751,25 €.  

Aquesta despesa s’imputarà a la partida 420200/336110/46501 del pressupost municipal de 

l’exercici 2022, i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 

El Consell Comarcal del Maresme justificarà davant del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya totes les accions implementades per ell i 

finançades per l’ajuntament. 

8.- En base al que s’ha exposat, es proposa regular la cooperació interadministrativa 
mitjançant la signatura d’un conveni de col•laboració i delegació de competències entre el 
Consell Comarcal del Maresme i l’ajuntament de Mataró, com a municipi afectat pel projecte 
La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels Plans de foment territorial del turisme 

2019 de la Generalitat de Catalunya, que estableixi:  

• Les obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les accions i tasques a 

implementar per a l’execució d’aquest projecte.  

• La durada  i l’execució de les operacions. 

• La delegació de les competències necessàries al Consell Comarcal del Maresme per 

dur a terme les actuacions. 

 

Vistos l’informe jurídic favorable amb el vistiplau de Secretaria General i l’informe 
d’Intervenció de Fons,  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 i el Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel 
qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el 
registre corresponent, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció, si s’escau, dels següents 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar la delegació de les competències necessàries al Consell Comarcal del 

Maresme per dur a terme les actuacions següents: 

-  La contractació de l’estudi de Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme,  la 

confecció i instal•lació de les senyals al municipi de Mataró.  

- i la contractació de la redacció del projecte d’obres dels elements de la Guerra Civil  al 
domini públic marítimo-terrestre al  municipi de Mataró: Niu de la gola del torrent de Vallgiró, 
Niu de la gola de la riera de Mata, Niu de la platja entre el torrent dels Saumells i el torrent de 

Forcat, Niu de la platja de Sant Simó i Niu del Passeig del Callao 

Segon.- Aprovar la minuta del conveni de col·laboració i delegació de competències que 

s’adjunta entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Mataró, com a municipi 
afectat pel projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels Plans de foment 
territorial del turisme 2019 de la Generalitat de Catalunya. 

Tercer.- Aprovar la següent operació comptable ADFUT número 12021-64180 per un import 

de 15.751,25 € de la partida 420200/336110/46501 de l’exercici 2022 condicionat a 
l’aprovació del pressupost 2022. 
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Quart.- Autoritzar a la Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, Promoció 

de Ciutat i Comerç com a representant de l’Ajuntament de Mataró per a la signatura del 
conveni. 

Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Maresme.” 

 

 
Conveni de col·laboració i delegació de competències entre el Consell Comarcal del 

Maresme i l’Ajuntament de Mataró, per al desenvolupament del projecte La ruta de la 

Guerra Civil al Maresme, cofinançat pels Plans de foment territorial del turisme 2019 

de la Generalitat de Catalunya 

 

Mataró, en la data consignada al certificat electrònic de signatura.  

 

INTERVENEN 

D'una banda, el Sr. Damià del Clot Trias, el qual actua en nom i representació del Consell Comarcal 

del Maresme (en endavant, el CONSELL COMARCAL) en ús de les facultats de representació 
concedides per l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s ’aprova el text 
refós de la Llei de l’Organització Comarcal de Catalunya i, per al present acte, segons l’acord del Ple 

comarcal.  

I d’alt ra banda, la Sra. Núria Moreno Romero, la qual actua en nom i representació de l’Ajuntament de 
Mataró (en endavant, l’AJUNTAMENT) en ús de les facultats de representació conferides per l’article 

21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i de l’article 53.1 del Decret  
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la L lei municipal i  de règim local de 
Catalunya i per decret d’Alcaldia de Delegació de competències 4705/2019, de 9 de juliol.  

   

Ambdós es reconeixen plena capacitat per subscriure el present conveni de col·laboració i delegació 
de competències i  

 

M A N I F E S T E N 

• El CONSELL COMARCAL amb la intenció de fomentar el turisme cultural, sostenible, responsable 

i de qualitat al territori del Maresme i fer-ho mitjançant un producte diferent i complementari de 
l’oferta existent de sol i platja, va formular el projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, com a 
creació, senyalització i dinamització digital i  material d’una ruta turística sobre la Guerra Civil  que 

posés en valor els recursos existents al territori.  

• L’AJUNTAMENT va ser un dels 17 municipis de la comarca, que compten amb recursos 
turístics en aquest àmbit, convidats a participar en el projecte, i un dels 10 ajuntaments que van 

manifestar la seva adhesió (Argentona,  Caldes d'Estrac, Calella,  El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró,  
Premià de Dalt, Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar) mitjançant una carta 
manifestant la seva voluntat d’autoritzar i facilitar les intervencions en el seu territori i delegar les  

competències oportunes quan calgués, així com el seu compromís de cofinançar amb el 50% les  
intervencions al seu municipi i amb la part proporcional que li  correspongués del 50% no finançat per 
la subvenció de les interven- cions comunes a més d’un municipi.  

• Amb aquests compromisos el projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme va quedar 
finalment configurat com: 

• la conceptualització d’una ruta de la Guerra Civil al Maresme,  



 67 

• la senyalització dels seus elements als 10 municipis que compten amb recursos turístics  en 
aquest àmbit i que van manifestar la seva adhesió al projecte,  

• la promoció i guia de la ruta mitjançant una App mòbil creada específicament amb aquest  
objectiu.  
Així com la posada en valor dels recursos existents mitjançant les següents accions:  

• la redacció del projecte d’obres per als municipis participants que tenen recurs os turístics 
relacionats amb la Guerra Civil ubicats al domini públic marítimo-terrestre (El Masnou, Mataró,  
Santa Susanna, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar),  

• l’ampliació de la zona visitable del refugi antiaeri del Parc Dalmau de Calella,  
• les obres per a un centre d’interpretació de la Guerra Civil al Maresme i el seu pàrquing,  
ubicat a Santa Susanna, i la seva dotació i equipament.  

• El CONSELL COMARCAL:  
• Va sol·licitar una subvenció de 336.537,02 € (Decret  de Presidència núm. 351/2019 de data 

22 de juliol de 2019, ratificat per la Comissió Permanent del Ple el 22 d’octubre de 2019) en el 

marc de la convocatòria per  a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial de turisme 2019 del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya (Resolució EMC/1767/2019, de 18 de juny, 

DOGC de data 2 de ju- liol de 2019, núm. 7908) i d’acord amb les seves bases reguladores 
(Ordre EMC/78/2019 de 24 d’abril, DOGC de data 29 d’abril de 20 19, núm. 7862) per a dur a 
terme el projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, que comptava amb un pressupost de 

673.074,04 €.  

• Va accedir a la concessió de la subvenció amb la publicació el 4 d’octubre de 2019 al tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya de la proposta de resolució 

provisional (definitiva el 8 de novembre de 2020), amb el codi 08PDFTT-12-19.  

• Va acceptar la subvenció (Decret de Presidència núm. 454/2019 de 17 d’octubre, ratificat per 
la Comissió Permanent del Ple el 19 de novembre de 2019).  

• Va rebre, mitjançant aquesta acceptació, una bestreta del 50% de l’import de la subvenc ió 
atorgada de 168.268,51 €, pagat  el 29 de maig de 2020 i per a la qual no s 'exigeixen garanties  
(d’acord amb el punt 9 de la Convocatòria de l'any 2019 per a la concessió de subvencions als ens 

locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, RESOLUCIÓ 
EMC/1767/2019, de 18 de juny, DOGC CVE-DOGC-A-19179042-2019). 

• Les accions del projecte han d’estar executades abans del 30 de setembre de 2021 (d’acord amb el 

punt 7 de la convocatòria esmentada). Però a causa de la situació excepcional de pandèmia el projecte ha 
patit un greu endarreriment que aconsella demanar una pròrroga a  la Direcció General de Turisme de 
màxim un any per executar i justificar el projecte, tal i com preveuen les Bases de la subvenció, si 

concorren circumstàncies excepcionals, degudament justificades, i no es perjudiquin drets de tercers  
(base 15 de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, ORDRE EMC/78/2019, de 24 d'abril, CVE-

DOGC-A-19115062-2019). 

• Amb el present conveni, l’AJUNTAMENT vol formalitzar la seva participació, ja compromesa, en el 
projecte i delegar les competències necessàries al CONSELL COMARCAL per a la seva execució. Essent 

voluntat d’ambdues parts sotasignats portar a terme l’execució de les accions del projecte cofinançat, i  la 
seva gestió de forma efectiva i compromesa, han acordat l’atorgament del present conveni per tal de 
regular tots aquells aspectes rellevants per a la seva bona consecució, per la qual cosa, reconeixent-se 

mútuament la capacitat legal necessària per atorgar el present document, ambdues parts convenen els  
següents 

 

P A C T E S  

PRIMER. Objecte del conveni 



 68 

Regular la cooperació interadministrativa entre el CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT per a 
l’execució del projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme, cofinançat pel Departament d’Empresa i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de subvencions als ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial de turisme 2019 (Resolució 
EMC/1767/2019, de 18 de juny, DOGC de data 2 de juliol de 2019, núm. 7908). Establir les  

obligacions i drets d’ambdues parts pel que fa a les  accions i tasques a implementar p er a l’execució 
d’aquest projecte, en especial: 
 

• la delegació de competències de l’AJUNTAMENT en favor del CONSELL COMARCAL,  
• els compromisos econòmics del primer per finançar la part no subvencionada i per  
• assumir les despeses de gestió en que incorri el segon per l’exercici de les  competències  

delegades i per la implementació de les altres actuacions del projecte, i  
• l’obligació del segon de contractar i d’executar les accions previstes sense repercutir als  

municipis la part subvencionada.  

 
 

SEGON. Contingut del projecte i pressupost  

Projecte La Ruta de la Guerra Civil al Maresme  

1. Creació i conceptualització de la ruta de la Guerra Civil al Maresme  5.294,12 € 

2. Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme  a 10 municipis  80.635,46 € 

3. Dinamització digital de la ruta: APP  5.882,35 € 

4. Redacció del projecte d’obres dels elements al domini públic marítimo-terrestre 

de 5 municipis  

20.372,66 € 

5. Construcció de l'edifici Centre d'Interpretació de la Guerra Civil a Santa 
Susanna 

296.344,53 € 

6. Construcció de l'aparcament del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil a 
Santa Susanna  

90.000,00 € 

7. Dotació i equipament del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil a Santa 

Susanna 

139.938,92 € 

8. Obres d'ampliació de la zona vistable del Refugi antiaeri del Parc Dalmau de 
Calella  

34.606,00 € 

Total (IVA inclòs) 673.074,04 € 

Total subvenció atorgada 336.537,02 € 

Bestreta subvenció pagada  (50% del total de la subvenció)  168.268,51 € 

A finançar pels ajuntaments  336.537,02 € 

Tots els imports tenen l’ IVA inclòs. 

 

TERCER. Descripció de les accions del projecte  

1. Creació i conceptualització de la ruta de la Guerra Civil al Maresme  

Concepció, disseny i relat. Amb tres itineraris temàtics: de la Defensa de la Costa, de la Rereguarda 

i el Front, i de les Ambaixades, que posin en valor els espais que es conserven de la Guerra Civil a 
la comarca.  

 

2. Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil al Maresme  
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Estudi, senyals i instal·lació a 42 punts als 10 municipis participants (Argentona, Caldes d'E strac,  
Calella, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Premià de Dalt, Santa Susanna,  Sant Vicenç de 

Montalt i Vilassar de Mar).  

• Itinerari de la Defensa de la Costa 

Codi  Element  Coordenades  

MALGRAT DE MAR   

DC - Mal - 01  Bateria de Costa del Parc del Cas tell  41.64777, 2.74061 

EL MASNOU  

DC - Mas - 01  Niu de la platja d’Ocata I  41.48317, 2.33877  

DC - Mas - 02  Niu de la platja d’Ocata II  41.48145, 2.33067  

DC - Mas - 03  Niu de la platja d’Ocata III  41.47957, 2.32249  

DC - Mas - 04  Niu de la platja del Masnou  41.47615, 2.30775  

DC - Mas - 05  Niu de Ca l’Antic  41.47398, 2.30119  

MATARÓ  

DC - Mat - 04  Niu de la platja de Sant Simó  41.54361, 2.46335  

DC - Mat - 05  Niu del Passeig del Callao  41.53723, 2.45202  

SANT VICENÇ DE MONTALT  

DC - SV - 01  Niu enterrat del Pg Marques de Casa 
Riera  

41.5636, 2.5175  

SANTA SUSANNA  

DC - SS - 01  Niu de la Platja de les Dunes  41.62699, 2.70703  

VILASSAR DE MAR  

DC - VM - 01  Niu de la platja de la Mar Xica  41.49466, 2.37738  

 

• Itinerari de la Rereguarda i del Front 

Codi  Element  Coordenades  

ARGENTONA   

RIF - Ar- 01  Can Garí  41.53591, 2.41282  

CALELLA    

RIF - Cla - 01  Refugi Antiaeri del Parc Dalmau  41.61716, 2.65939  

RIF - Cla - 03  Escola Pia  41.61685, 2.66173  

RIF - Cla - 04  Fàbrica Llobet  41.61808, 2.66082  
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MALGRAT DE MAR  

RIF - Mal - 01  Mines de Can Palomeres  41.64753, 2.72626  

RIF - Mal - 02  Torre de l’Esquena  41.64276, 2.74296  

RIF - Mal - 03  Seminari dels Maristes  41.64589, 2.74027  

RIF - Mal - 04  Escola Vedruna  41.6448, 2.74249  

El MASNOU   

RIF - Mas - 01  Refugi antiaeri de la Mina d’Aigua  41.48137, 2.3219  

MATARÓ   

RIF - Mat - 01  Caserna Artilleria  41.53275, 2.44329  

RIF - Mat - 02  Industria de Guerra  41.53355, 2.44484  

RIF - Mat - 03  Hospital de les Brigades 

Internacionals  

41.54076, 2.43036  

RIF - Mat - 04  Hospital soldats republicans   41.54387, 2.44279  

RIF - Mat - 05  Seu CNT. Escoles i llocs per refugiats  41.53779, 2.44501  

RIF - Mat - 06  Magatzem de queviures i Mercat  41.54093, 2.44664  

PREMIÀ DE DALT  

RIF - PD - 01  Colònia infantil Negrín Les Acàcies    

SANT VICENÇ DE MONTALT   

RIF - SV - 01  Església. Projectil italià  41.57844, 2.50932  

VILASSAR DE MAR   

RIF - VM - 01  Va albergar tropes italianes  41.50389, 2.39217  

RIF - VM - 02  Escola Liceu Dalmau  41.50159, 2.38893  

 

• Itinerari de les Ambaixades: senyalització dels edificis on es van instal·lar les delegacions 
diplomàtiques dels principals països fugint del perill de Barcelona als municipis de Caldes d’Estrac, 
Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt. 

 

Codi  Element  Coordenades  

CALDES D’ESTRAC  

AMB - Cld - 01  Can Bastos Lloc de Residència del 

Consol Francès  

41.57122, 2.52574  

AMB - Cld - 02  Can Boada – Ambaixada de Costa 

Rica  

41.57073, 2.52553  
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AMB - Cld - 03  Can Carol – Forces d’Assalt  41.56752, 2.52494  

AMB - Cld - 04  Can Coll – Consolat Francès  41.56897, 2.52053  

AMB - Cld - 05  Can Comillas – Casa d’Euskadi  41.56994, 2.52938  

AMB - Cld - 06  Can Marinelo – Ocupat per Antonio 

Aguirre, President del Govern Basc  

41.56914, 2.52625  

AMB - Cld - 07  Can Mercè i Garriga – Consolat 

Britànic  

41.56633, 2.522  

AMB - Cld - 08  Can Nadal – Comitè Republicà  41.57, 2.52974  

AMB - Cld - 09  Can Soler – Ambaixada Britànica  41.56883, 2.52472  

AMB - Cld - 10  Casa de Fusta – Ambaixada dels 

Països Baixos  

41.5695, 2.52236  

AMB - Cld - 11  Can Puig Marcet – Ambaixada 
Búlgara  

41.56722, 2.52475  

SANT VICENÇ DE MONTALT   

AMB - SV - 01  Can Geiss – Ambaixada Argentina   41.56569, 2.52083  

 

3. Dinamització digital de la ruta: App  

Programació, alta d’una App nativa IOS i Android, i pujada de continguts.  

 
4. Redacció del projecte d’obres dels elements al domini públic marítimo-terrestre 

Són els elements inclosos a la ruta “Defensa de la costa” dels municipis del Masnou, Mataró, Santa 

Susanna i Vilassar de Mar: 

 

Codi  Element  Coordenades  

EL MASNOU   

DC - Mas - 01  Niu de la platja d’Ocata I  41.48317, 2.33877  

DC - Mas - 02  Niu de la platja d’Ocata II  41.48145, 2.33067  

DC - Mas - 03  Niu de la platja d’Ocata III  41.47957, 2.32249  

DC - Mas - 04  Niu de la platja del Masnou  41.47615, 2.30775  

DC - Mas - 05  Niu de Ca l’Antic  41.47398, 2.30119  

MATARÓ  

DC - Mat - 01  Niu de la gola del torrent de Vallgiró  41.54979,2.48222  

DC - Mat - 02  Niu de la gola de la riera de Mata  41.54821, 2.47635  

DC - Mat - 03  Niu de la platja entre el torrent dels 

Saumells i el torrent de Forcat  
41.54622, 2.4692 
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DC - Mat - 04  Niu de la platja de Sant Simó  41.54361, 2.46335  

DC - Mat - 05  Niu del Passeig del Callao  41.53723, 2.45202  

SANTA SUSANNA  

DC - SS - 01  Niu de la Platja de les Dunes  41.62699, 2.70703  

VILASSAR DE MAR  

DC - VM - 01  Niu de la platja de la Mar Xica  41.49466, 2.37738  

 

La redacció del projecte d’obres és la condició prèvia de la Generalitat per autoritzar obres en el 

domini públic marítimo-terrestre on es troben aquest elements. 
 
5. Construcció de l'edifici Centre d'Interpretació de la Guerra Civil a Santa Susanna  

Edifici amb recepció de visitants i oficina de turisme, zona expositi va permanent, espai de reserva 
de les col·leccions, serveis, una àrea de treball amb un despatx, una sala de reunions i un petit  
magatzem per al personal, un petit taller de tractament d’objectes i una sala d’actes polivalent que 

permeti l’ús com a espai per a tallers didàctics. 
 

6. Construcció de l'aparcament del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil a Santa Susanna  
Per millorar l’accessibilitat al Centre d’interpretació de la Guerra Civil i com a punt de partença dels  
desplaçaments particulars o col·lectius per la ruta de la Guerra Civil al Maresme al conjunt del 

territori. 
 
7. Dotació i equipament del Centre d’Interpretació de la Guerra Civil a Santa Susanna  

Treballarà en dos àmbits:  

• La Guerra Civil Espanyola a Catalunya (1936-1939): Context sociopolític; El cop d’Estat del 18 

de juliol de 1936;. La distribució de les forces militars a cada bàndol; Les indústries de guerra;. 
L’armament i l’equipament militar republicà; L’armament i l’equipament militar franquista; La batalla del 
Front del Segre; La batalla de l’Ebre; La caiguda de Catalunya i la retirada republicana.  

• La rereguarda republicana al Maresme: La vida a la rereguarda republicana; Les industries de 

guerra al Maresme (Mataró, Arenys de Mar i a Montgat) -, Les Juntes de Defensa Passiva (refugis  
antiaeris); Les defenses de costa del Maresme; Els bombardeigs al Maresme; L’exili i la repressió.  

Per això caldrà equipar i dotar al Centre de:  

• Recursos museogràfics convencionals: audiovisuals, fotografies, plafons, etc. I, sobre tot,   
l’adquisició dels elements de l’exhibició permanent:  la col·lecció d’armament, altres objectes i 
documents de Josep Payàs.  

• Tauletes digitals amb actualització continua dels continguts del museu acostant -les a punts  
d’activació repartits pel centre d’interpretació.  

 

8. Obres d'ampliació de la zona visitable del Refugi antiaeri del Parc Dalmau de Calella  

Inclòs a la Xarxa d’Espais de Memòria de Catalunya ofereix des de 2010 visites al túnel principal  
amb panells explicatius i una reproducció audiovisual i  accés només visual als túnels secundaris  

amb siluetes de la població durant episodis al refugi. Es tracta de fer accessibles al públic els túnels  
secundaris ampliant els metres visitables. 

 

QUART. Obligacions del CONSELL COMARCAL  

• Implementar les 8 accions compromeses en el projecte cofinançat pel Departament  
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d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria de 
subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment  

territorial de turisme 2019  (Resolució EMC/1767/2019,  de 18 de juny, DOGC de data 2 de 
juliol de 2019, núm. 7908) en el marc dels plans de foment territorial de turisme de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant les adquisi- cions i contractacions administratives 

necessàries sense superar els imports establerts en aquest conveni.  
• Acceptar les  delegacions de competències de l’AJUNTAMENT i dels alt res 9 ajuntaments  

participants en aquells casos que sigui necessari per a la implementació de les accions,  

mitjançant la signatura del present conveni.  
• Aprovar els projectes d’obres dels que hagi de licitar la seva execució.  
• Liquidar contra l’AJUNTAMENT, i els altres 9 ajuntaments participants, les despeses de la part  

del projecte (50%) no finançada.  
• Liquidar contra l’AJUNTAMENT, i els altres 9 ajuntaments participants, les despeses de gestió 

en que incorri per l’exercici de les competències delegades i les despeses de gestió per la 

implementació de les altres actuacions del projecte.  
• Justificar documentalment la despesa, aportar totes les dades, informació i document ació que 

siguin preceptives, així com atendre en temps i forma, les comunicacions i requeriments que 

poguessin esdevenir al llarg del procés sobre la subvenció rebuda.  
• Complir amb les obligacions d’informació i comunicació derivades de la subvenció del 

Departament  d’Empresa i Coneixement en tota la difusió i la publicitat del projecte La ruta de 

la Guerra Civil al Maresme.  
 

CINQUÈ. Obligacions de l’AJUNTAMENT  

• Delegar en favor del CONSELL COMARCAL, les competències necessàries per tal 
d’implementar les actuacions previstes en el projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme  
mitjançant la signatura del present conveni (recollides al pacte sisè).  

• Comprometre’s a finançar les dues altres actuacions previstes que no necessiten de delegació 
de competències: Creació i conceptualització de la ruta de la Guerra Civil al Maresme i  
Dinamització digital de la ruta: APP mòbil.  

• Pagar les  liquidacions del CONSELL COMARCAL en concepte del 50% (part no 
subvencionada) de les accions implementades en benefici exclusivament del  seu territori i en 
concepte de la part proporcional del 50% no subvencionat de les accions que tenen més d’un 

municipi com a beneficiari (v. quadre al pacte setè).  
• Pagar les  liquidacions del CONSELL COMARCAL en concepte de les despeses de gestió en 

que incorri el CONSELL COMARCAL per l’exercici de les competències delegades, la 

implementació d’altres actuacions i de les despeses de gestió per la implementació de les  
altres actuacions del projecte. El total d’aquestes despeses s’estima en un import del 5% 
sobre la subvenció rebuda (és a dir,  el 2,5% de l’import total del projecte).  

• Facilitar i acreditar totes les autoritzacions administratives i permisos, propis o dels  
organismes competents, que resultin preceptius amb caràcter previ a l’aprovació de la lic itació 
de cada actuació. En especial, la instal·lació dels senyals a la zona marítimo- terrestre i a prop 

de propietats privades (p. e. ambaixades).  
• Autoritzar i facilitar totes les accions que desenvolupi el CONSELL COMARCAL per  

l’execució del projecte i l’exempció de tots els preus públics, taxes i impostos competència de 

l’AJUNTAMENT que se’n puguin derivar.  
 

SISÈ. Delegació de competències de l’AJUNTAMENT en favor del CONSELL COMARCAL  

L’AJUNTAMENT mitjançant el present conveni delega al CONSELL COMARCAL, per tal de dur a 
terme les actuacions previstes, les següents competències:  

• La contractació de l’estudi de Senyalització de la Ruta de la Guerra Civil  al Maresme al  municipi 

de Mataró i de la confecció i instal·lació de les senyals al municipi. Aquesta delegació inclou que 
la contractació es realitzi de forma agregada amb la resta de municipis de la ruta, i que el 
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CONSELL COMARCAL sigui el responsable del contracte. L’AJUNTAMENT serà el titular de les  
senyals instal·lades i el responsable del seu manteniment futur.  

• La contractació de la redacció del projecte d’obres dels elements de la Guerra Civil  al domini 
públic marítimo-terrestre al municipi de Mataró. Aquesta delegació inclou que la contractació es  
realitzi de forma agregada amb els altres 3 ajuntaments participants en el projecte que es troben 

en el mateix cas, i que el CONSELL COMARCAL sigui el responsable del contracte:  

• Niu de la gola del torrent de Vallgiró, Niu de la gola de la riera de Mata, Niu de la platja entre 
el torrent dels Saumells i el torrent de Forcat, Niu de la platja de Sant Simó i Niu del Passeig del 

Callao 

 

SETÈ. Compromisos econòmics de les parts i finançament de l’actuació 

• L’AJUNTAMENT s’obliga a abonar el cofinançament d’aquest conveni contra liquidació que li  
efectuarà del CONSELL COMARCAL coincidint amb la recepció de la factura de contractista.  
El termini de pagament d’aquesta liquidació s’ajustarà a la disponibilitat pressupostària de 

L’AJUNTAMENT en aquell moment i de mutu acord d’acord amb el següent quadre:  

 

 

 

 

 

 

• El CONSELL COMARCAL després de la justificació de la despesa davant del Departament  
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i conegut l’import definitiu de la 

subvenció que s’accepta, regularitzarà l’import liquidat contra l’AJUNTAMENT incorporant tres  
aspectes: 

• El cost real de les actuacions implementades incorporant les baixes en les licitacions.  
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• L’import finalment subvencionat per la Generalitat de Catalunya.  

• El recàlcul del percentatge de participació de l’AJUNTAMENT en el cofinançament de 

les actuacions que tenen més d’un ajuntament beneficiari, de forma proporcional a la despesa 
finalment realitzada en benefici de l’AJUNTAMENT.  

• En cas de revocació parcial o total de la subvenció per qualsevol causa, l’AJUNTAMENT 

s’obliga assumir totes les despeses que el Consell Comarcal del Maresme hagi contret o no 
pugui deixar de contreure amb contractistes i proveïdors, així com les despeses per rescissió 
de contractes si s’escau, sense tenir dret a cap reclamació.  

 

VUITÈ. Entrada en vigor i vigència 

Entrada en vigor a l’endemà de la seva signatura i amb una vigència de 3 anys.  

 

NOVÈ. Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i els 
compromisos adquirits  

La comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni,  als efectes de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic, estarà formada pel responsable dels contractes del 
projecte La ruta de la Guerra Civil al Maresme del CONSELL COMARCAL i la persona que designi 

com a responsable del conveni l’AJUNTAMENT.  

Aquest mecanisme té com a funció: 

• El seguiment i  el control de les  accions que es derivin de l 'aplicació d'aquest conveni, així com la 
seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.  

• Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni.  

Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.  

 

DESÈ. Modificació del conveni 

Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud raonada i 
degudament motivada per part de les persones signants de qualsevol de les entitats del present  

conveni.  

Les modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les  

parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni, de manera que en formin part  
integrant del mateix. 

 

ONZÈ. Extinció del conveni 

El present conveni es pot extingir per les causes següents:  

• Per l’expiració de la vigència del conveni.  
• Per la realització del seu objecte.  
• Per incompliment dels compromisos assumits per qualsevol de les parts signatàries.  

• Per acord de les parts signatàries. 
• Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni  
• Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent.  

 

DOTZÈ. Actuacions en cas d’incompliment 
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Qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè compleixi en un 
termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts, d’acord el que estableix l’article 

51.2c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va 

adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.  

 

TRETZÈ. Interpretació del conveni i jurisdicció  

El mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni designat serà l’encarregat  
de resoldre de mutu acord els problemes d’interpretació i compliment que puguin donar -se, i, en cas 

de litigi, aquests se sotmetran a la jurisdicció contenciosa administrativa.  

 

 

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni, en la data consignada al certi ficat electrònic de 
signatura.  

 

Sra. Núria Moreno Romero Sr. Damià del Clot Trias  

Regidora Delegada d’Urbanisme, 

Promoció de Ciutat i Comerç  

President del Consell Comarcal del Maresme 

 
 
 

 
 

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 

Junts per Mataró (2).   

Vots en contra: Cap  

Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans.    
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CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

Habitatge   

 

16  - DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEL SEGON PLA 

D’INSPECCIÓ D’HABITATGE DESOCUPAT PER A 2021.  

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, dóna compte del següent: 

 

“Antecedents 

1.- Mitjançant el Decret núm. 5290/2021, de 14 de juny, la Regidora delegada de Promoció i 
Polítiques d’Habitatge va aprovar el “Segon programa d’inspeccions d’habitatges buits per a 

l’any 2021”. 

2.- El resolc segon de l’esmentat decret estableix que cal donar compte d’aquesta resolució 
al Ple Municipal d’acord amb el disposat a l’article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del 

Procediment sobre verificació d’habitatges buits.  

Per la qual cosa qui subscriu, Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge, en 
virtut de les facultats que li han estat conferides PROPOSA al Ple Municipal donar compte 

del següent acord: 

“ 1. El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària celebrada l’1 de desembre de 
2016, va aprovar definitivament l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre 
verificació d’habitatges buits, amb la finalitat de detectar l’existència d’habitatge buit i 
aconseguir la seva mobilització al mercat per part de la propietat o titular d’un dret real 
d’atribució del dret d’ús sobre l’immoble, en el marc de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 

del dret a l’habitatge (a partir d’ara LDH).  

2. A l’article 6 de l’Ordenança esmentada es preveu, com a actuació prèvia i d’acord amb les 
necessitats de mobilització d’habitatges que hi hagi a la ciutat, l’elaboració d’un programa 
d’inspecció d’habitatges buits i que aquest programa determinarà les àrees en les quals es 
realitzaran les inspeccions, tenint en compte l’ordre de prioritats contemplat en la mateixa 

ordenança. 

3. El dia 13 de març de 2017, la Regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Habitatge, va aprovar mitjançant Decret 2216/2017 el Pla d’inspecció 

d’habitatges buits. 

Dels 368 habitatges que el conformaven només queden 5 habitatges que no han sigut 
objecte de les corresponents actuacions prèvies d’investigació per a conèixer si estan o no 

desocupats, el que suposa que el mateix hagi perdut virtualment la seva eficàcia.  

4. El dia 13 de gener de 2021, i segons informació proporcionada per l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, en el Registre d'habitatges buits i habitatges ocupats sense títol 

habilitant, existeixen 91 habitatges a Mataró aparentment buits. 
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5. El 22 de gener de 2021, i atès la pèrdua d’eficàcia del Pla abans esmentat, la Regidora 
delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge va aprovar mitjançant Decret núm. 469 un nou 
Programa d’inspecció d’habitatges buits per a l’any 2021, centrat en la inspecció de 91 

habitatges provinents del RHBO de l’AHC.  

6. L’11 de juny de 2021, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge va emetre 
informe on proposa l’aprovació d’un segon Programa d’inspecció d’habitatges buits per l’any 
2021 atesa la pèrdua d’efectivitat de l’anterior Programa doncs s’han inspeccionat els 91 

habitatges que hi formaven part com a objectiu principal.  

Fonaments de dret. 

1. Vist l’art. 41.3 de la LDH segons el qual llevat que un municipi manifesti la seva voluntat 
d'exercir, amb caràcter general i preferent les competències esmentades, l'exercici de la 
competència per part de les administracions esmentades es concreta i coordina de manera 

concertada. 

2. Atès que en data 17 de maig de 2021, l’Alcalde de Mataró va manifestar la voluntat de 
l’Ajuntament d’exercir la competència per a les declaracions anòmales d’habitatges 
regulades a l’art. 41 de la LDH amb caràcter general i de manera preferent (BOPB de 07 de 

juny de 2021). 

3. Atès que el Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària, crea el 

Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant.  

4. Atès que el municipi de Mataró continua estan definit com a àrea de demanda residencial 
forta i acreditada, segons la relació de municipis efectuada per la Llei 4//2016, d’acord amb el 

disposat en el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.  

5. Vist que article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del procediment sobre verificació 
d’habitatges buits convé que el programa d’inspecció tindrà vigència anual i es renovarà 

automàticament  si no es proposen canvis. 

6. Atès que l’anterior Programa d’inspecció aprovat el dia 22 de gener de 2021 ha exhaurit la 

seva eficàcia. 

En virtut de les competències delegades pels Decrets d’alcaldia núm. 4705/2020, de 09 de 

juliol i núm. 7342/2020, de 10 de novembre, 

RESOLC: 

 
Primer. -  APROVAR el “Segon programa d’inspeccions d’habitatges buits per a l’any 2021” 

en aplicació de l’art 41.3 i 42 de la LDH i l’art. 6 de l’Ordenança municipal reguladora del 
Procediment sobre verificació d’habitatges buits per a la recerca d’indicis d’habitatges 
desocupats. 
 
Formaran part d’aquest Programa tots aquells habitatges o immobles situats als barris de 
l’Eixample (parcialment), l’Havana i El Palau-Escorxador que arran de la tasca inspectora del 
Servei d’Habitatge mostrin indicis de trobar-se en una situació d’aparent desocupació. 
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A efectes de delimitació s’inclou la part del barri de l’Eixample que correspon a les seccions 
censals 1, 2, 4, 5, 6 i 7, del Districte 1;  i a les seccions censals, 1, 2, 3, 4, 11 i 14 del 
Districte 6.  Com a Havana, s’inclouen les seccions censals 1, 3 i 11 del districte 2. Com a 
Palau – Escorxador, s’inclouen les seccions 4 i 7, del Districte 2. 
 
Així mateix, també es consideraran que són part de Programa aquells altres habitatges o 
immobles que conegui el Servei d’Habitatge a través de les declaracions de la ciutadania; 
pels actes propis del titular o la titular de l'habitatge o de l'immoble; per les comprovacions 
del personal al servei de les administracions públiques que tenen atribuïdes funcions 
d'inspecció i per les comprovacions del personal al servei de les administracions públiques i 
dels agents de l'autoritat en general en l’exercici de les seves funcions. 
 
Segon. - DONAR COMPTE al Ple Municipal de la present resolució d’acord amb el disposat 
a l’article 6 de l’Ordenança municipal reguladora del Procediment sobre verificació 
d’habitatges buits. 
 
Tercer.-  INFORMAR de la present resolució als serveis municipals que tinguin relació en 

aquest àmbit, així com al Servei de la Policia Local, als efectes oportuns. 
 
Quart. - PUBLICAR el Programa d’inspecció sobre verificació d’habitatges buits en els barris 
de l’Eixample esquerra, l’Habana i El Palau-Escorxador en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i en el tauler d’Edictes municipal per a general coneixement.”  
 
 
 
 
 
 

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

primer lloc, que la inspecció hauria d’acabar amb algun resultat pràctic i, per tant, pregunta a 

la regidora Martínez quins són els resultats pràctics d’aquestes inspeccions.  

Per exemple, quan es podrà aplicar el 50% de recàrrec als habitatges buits? Un recàrrec que 

permetria l’autofinançament dels recursos que calen per destinar al tema de la inspecció. 

Arran de les converses que he mantingut amb la regidora Martínez, i anteriorment amb el Sr. 

Esteve Martínez i el Sr. Morales, dedueixo que el seu sentiment al respecte és que la tasca 

d’inspecció i de recerca d’habitatges buits és molt important, però intueixo, i ho dic perquè al 

Pressupost 2021 no hi havia els recursos necessaris per finançar aquesta activitat 

inspectora, ja que es va fer amb recursos dels romanents, que el Govern no pensa igual. És 

a dir, a 31 de desembre d’aquest any ja no n’hi hauria. No sembla, per tant, que el Govern 

municipal en conjunt hi tingui el mateix interès.  

Jo demanaria, doncs, que aquesta activitat es financés de la manera adient, amb el 

pressupost municipal, i no amb els romanents.  
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D’altra banda, demano a la regidora Martínez que puguem avaluar en una propera reunió o 

comissió quins han estat els resultats d’aquestes inspeccions i quines són les accions que 

se’n desprenen a curt termini. 

 

 
 
 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, agraeix la intervenció del 

Sr. Teixidó i li respon que pren nota del suggeriment que li ha fet de donar resposta a les 

seves preguntes. 

Aprofito per informar-los que des del servei tècnic, sí que és cert que s’ha disposat de 

romanents per a la meitat d’aquest any, però també ho és que portem uns quants mesos, 

des de principis d’any, amb aquesta mobilització d’habitatges buits i amb l’activitat 

inspectora. Per tant, estem recollint totes aquestes dades per poder-los fer arribar el retorn 

dels resultats.  

Esperem que durant el quart trimestre d’aquest any podrem fer la reunió, o bé convocar la 

comissió mixta. 

 
 

 

Els membres del Ple es donaren per assabentats. 

 

 

 

17 - APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD PER A CONSIDERAR 

MATARÓ COM A ÀREA DE MERCAT TENS D’HABITATGE. 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, presenta la proposta 

següent: 

 

“Fets 

1. La disposició addicional segona de la Llei 11/2020 va declarar com àrees amb mercat 
d'habitatge tens, entre d’altres, al municipi de Mataró. Atès que aquesta declaració 
transitòria té una durada d'un any, i deixarà de tenir efectes, en cadascun dels termes 
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municipals afectats, si els òrgans competents formalitzen una nova declaració d'àrea amb 
mercat d'habitatge tens relativa a aquell municipi, o si, un cop transcorregut el termini 
esmentat, no s'ha formulat una nova declaració d'àrea amb mercat d'habitatge tens relativa 
a aquell municipi. 

2. Entre 2015 i 2020 els preus del lloguer a la ciutat de Mataró han experimentat un 
augment del 30%, molt per sobre l’IPC, excloent del mercat de lloguer un gran percentatge 
de llars de Mataró. 

3. La ciutat de Mataró compta amb diversos instruments de suport al lloguer assequible: el 
projecte lloguem!, la borsa de lloguer, la gestió del programa Reallotgem i dels ajuts al 
pagament del lloguer, o el servei integral de protecció de l’habitatge.  

4. En data 10 de juny de 2021, el cap de Servei d’Habitatge va informar favorablement el 
contingut de la proposta 

 

Fonaments de dret 

1. Vist l’article 47 de la Constitució Espanyola que estableix com un dels principis rectors de 
la política social i econòmic, el dret de tots els ciutadans a gaudir d’un habitatge digne i 
adequat. 

2. Vist l’article 47 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que disposa els poders 
públics han de facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant la generació de sòl i la promoció 
d'habitatge públic i d'habitatge protegit, amb especial atenció als joves i els col·lectius més 
necessitats. 

3. Essent les àrees amb mercat d’habitatge tens un dels conceptes que regula la Llei 
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 
relatives a la protecció del dret a l’habitatge.  

4. Vist que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020 
aplica només als habitatges arrendats destinats a residència permanent de l’arrendatari i 
situats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat d’habitatge tens. 

5. Justificada la conveniència de la declaració en base al compliment del l’article 2.c de la 
Llei 11/2020, que el preu del lloguer hagi experimentat en els darrers 5 anys un creixement 
acumulat d’almenys 3 punts per sobre de la taxa d’IPC, i recollida aquest i altres aspectes 
rellevants de la declaració en la memòria justificativa que figura a l’expedient.  

6. Tenint en compte que la competència per a declarar les àrees amb mercat d’habitatge 
tens correspon a la Generalitat de Catalunya segons estipula l’article 3 de la Llei 11/2020,  

7. Atès que els municipis tenen la  iniciativa per a efectuar la declaració com a àrea amb 
mercat d’habitatge, per mitjà d’un acord del ple de corporació. 

 

En conseqüència, la Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge proposa a Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. - INSTAR com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme municipal 

de Mataró als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels municipis els 



 82 

mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures 
urgents en matèria de contenció de rendes. 

Segon.-  SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya que procedeixi a la declaració com 

àrea amb mercat d’habitatge la totalitat del territori municipal de Mataró, en aplicació de la 
competència assignada per l’article 3 de la Llei 11/2020.  

Tercer.-  DONAR TRASLLAT del mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya.” 

 

 

 

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

seu vot contrari a aquesta aprovació.  

Nos parece del todo innecesario declarar a todo Mataró un área tensa de vivienda, porque 

dada la diversidad de Mataró, no se puede aplicar la misma medida a toda la ciudad.  

Esta declaración demuestra que no se tienen bien tasadas las circunstancias particulares de 

cada zona de Mataró. 

Por otro lado, me gustaría recordar varios puntos en relación con la regulación del alquiler:  

En primer lugar, ciudades como París o Berlín, que ya implementaron estas políticas de 

regulación del alquiler, han fracasado. Como también fracasó la voluntad de regulación de 

precios de la vivienda, tanto en el franquismo (el general Franco ya trató de imponer esta 

medida) como en los países comunistas. Los extremos se tocan y estas medidas ya han sido 

probadas en España, en tiempos de Franco, y fracasaron.  

Por otro lado, recordar también que el Consell de Garanties Estatutàries en el Parlament ya 

emitió un informe concluyendo que la regulación del mercado del alquiler vulnera la 

Constitución y no tiene amparo en el Estatuto por invasión de competencias. 

Recordemos también que el Tribunal Constitucional alemán ya declaró inconstitucional hace 

poco la regulación del alquiler.  

Asimismo, el PSC de Mataró está votando diferente a lo que vota el PSC en el Parlament, o 

a lo que votó el PSOE en el Congreso. Tiene una política totalmente contraria de regulación 

del alquiler, por lo que o bien se equivocan aquí en Mataró o bien se equivocan sus 

compañeros. 

Desde Ciudadanos lo que queremos es que el Govern y los ayuntamientos creen un 

mercado de vivienda pública de alquiler. Con este tipo de leyes de regulación, las leyes 

cargan contra la propiedad privada lo que es una obligación de las administraciones. 
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Además, a quien gravan estas leyes es a aquellas personas que heredan un piso de sus 

padres, y no a los grandes tenedores, ya que la mayor parte del alquiler está en manos de 

los particulares. 

Nosotros creemos que con estas leyes lo que se genera es el rechazo de los inversores, 

además de una inseguridad jurídica, por lo que no entendemos su posicionamiento en 

Mataró. 

 

 

 

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

que la visió del seu grup és semblant a la que ha manifestat la Sra. Sancho respecte a la 

poca viabilitat que veuen en aquest tipus de mesures, com ara la contenció de rendes en el 

mercat de lloguer. No tant per la fugida d’inversors que pugui provocar o per la inseguretat, 

sinó perquè, atès que el mercat està en mans en gran part de petits tenidors, a la llarga això 

pot provocar que aquests propietaris treguin del mercat de lloguer els seus pisos i s’acabi 

produint una infraoferta, que alhora pot conduir a la creació d’un mercat negre. Això ja ho 

està dient la Cambra de la Propietat Urbana de Mataró. Per tant, hem d’aprendre a fer 

política amb una relació més franca i directa amb les entitats del sector privat.  

Independentment d’això, és cert que el Govern central, en un acte de trilerisme polític, porta 

al Constitucional aquesta norma buidant de competències la Generalitat de Catalunya en 

matèria d’habitatge, a l’hora que en demana la suspensió per quedar bé respecte al 

contingut i al fons. 

Nosaltres ens hi abstindrem. Som conscients que el grup parlamentari de Junts per 

Catalunya va donar suport a l’aprovació d’aquesta norma, però nosaltres no hi creiem. 

Esperem que el temps ens vagi situant com a país en nivells normalitzats d’oferta d’habitatge 

públic dintre de la Unió Europea, perquè ara mateix som dels països amb els índexs més 

baixos d’habitatge públic, malgrat que les esquerres han estat governant durant tants anys. 

 

 

 

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

vot favorable a aquest punt. 

De fet, ja vam presentar en el seu moment, quan es va tirar endavant la Llei de regulació 

dels preus de lloguer, una proposta de resolució per tal que Mataró s’hi afegís i fes el que 
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estem fent avui, és a dir, demanar la declaració de zona d’habitatge tens perquè puguem 

allargar l’aplicació d’aquesta llei a Mataró durant els propers cinc anys.  

S’han de provar coses noves per tenir resultats diferents. És cert que ni els governs 

d’Espanya ni el de Catalunya han destacat per la quantitat de diners que inverteixen en 

habitatge, que és de les més baixes de tot Europa. És per això que cal fer coses diferents i 

les dades publicades sobre els efectes d’aquesta llei en el conjunt del mercat de lloguer 

sembla que són positives. 

Per tant, és lògic que els governs de les grans ciutats, malgrat que a Madrid es recorri i es 

porti al Constitucional aquesta llei, facin el que fem avui a Mataró. Ens alegrem que el 

Govern municipal valori positivament els resultats d’aquesta llei i que s’aprovi aquesta 

norma. 

 

 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, respon als grups de 

l’oposició que apliquen polítiques conservadores i de dretes que sense rendibilitat no hi ha 

negoci, però sense estabilitat, tampoc. Estos grupos, para lo que quieren intervienen desde 

los poderes públicos, pero para sacar rentabilidad a la especulación, con lo que implica el 

ladrillo, no quieren. 

Por otro lado, me gustaría poner en valor que muchas de las mejoras llevadas a cabo en los 

últimos años, cuando ha sido visible para la sociedad la gran problemática que tenemos al 

respecto, es el impulso por parte de la ciudadanía y entidades a favor del derecho al acceso 

a una vivienda digna. Sobre todo en este punto concreto, dar las gracias al Sindicat de 

Llogateres. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: 23,  corresponent als membres del grup municipal Socialista (13), 

corresponent als membres del grup municipal de En Comú 

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

d’ERC-MES (8).     

Vots en contra: 2,   corresponent als membres del grup municipal de Ciutadans  
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Abstencions: 2, corresponent als membres del grup municipal de Junts per 

Mataró.     

 

 

 

 

18 - APROVACIÓ DEL CONVENI AMB INCASOL PER LA CESSIÓ 

DEL DRET DE SUPERFÍCIE DE QUATRE SOLARS A LA RONDA 

BARCELÓ. 

 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, presenta la proposta 

següent: 

 

“Fets 
 

1. El Pla Local d’habitatge estableix com a primer eix estratègic l’ampliació del parc 
d’habitatges assequible ala ciutat de Mataró. En concret l’actuació, A1.1 “Impuls de noves 
promocions de lloguer assequible en sòl públic” exposa que “a curt termini es preveu 
adjudicar un, o més, solars en dret de superfície a promotores privades per tal que executin 
la construcció d’habitatges destinats al lloguer assequible.  L’adjudicació es realitzarà 
mitjançant concurs públic.” 
 
2. Per la seva banda el Pla de Mandat 2019 – 2023, estableix en el compromís 69. “Ampliar 
el parc d’habitatge de lloguer assequible i fomentar el manteniment i la rehabilitació amb una 
gestió eficaç i eficient del parc públic” que es concreta en l’actuació “128 Promoció 
d’habitatge protegit de lloguer” que s’ha de concretar en els anys 2022 i 2023.  
 
3. L’Ajuntament de Mataró, en virtut del desenvolupament del Pla de millora urbana PMU-
01d a l’àmbit “Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt”, és propietari de les següents finques 
registrals; finca 9658, al foli 120, llibre 177, tom 3.461; finca 9659, al foli 123, llibre 177, tom 
3.461; finca 18749, al foli 12, llibre 508, tom 3.887; finca 18751, al foli 17, llibre 508, tom 3. 
 
4.  L'Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic creada per la Llei 4/1980, de 16 de 

desembre i l’instrument de política de sòl i habitatge de la Generalitat  la qual entre d’altres 
objectius té la promoció d’habitatges amb la finalitat d’atendre necessitats col·lectives. 
5.  L’Agència de l’Habitatge de Catalunya és una entitat de dret públic creada per la Llei 
13/2009, de 22 de juliol, amb les funcions que defineix l’article 3, d’entre les quals, la 
d’administrar i gestionar el parc d’habitatges de la Generalitat de Catalunya i d’altres 
promotors públics que convinguin gestionar-los o administrar-los amb l’Agència. 
 
6. L’Ajuntament de Mataró ha negociat amb l’Institut Català del Sòl, i l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya el text d’aquest conveni el qual té com objectiu la promoció d’habitatges de 
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lloguer assequible al nostre municipi per mitjà de la constitució d’un dret de superfície amb 
caràcter gratuit en quatre parcel·les municipals situades a la Ronda Barceló a favor de 
l’INCASÒL per a la construcció de quatre promocions d’habitatges.  
 
7. En data 08 de juny de 2021, el cap de Servei d’Habitatge va informar favorablement el 
contingut del Conveni.   
 
8. En data 08 de juny de 2021, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge va 
informar favorablament el contingut del Conveni. 
 
Fonaments de dret 

 
1. Vist l’article 47 de la Constitució Espanyola que estableix com un dels principis rectors de 
la política social i econòmic, el dret de tots els ciutadans a gaudir d’un habitatge digne i 
adequat. 
 
2. Vist l’article 47 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que disposa els poders 
públics han de facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant la generació de sòl i la promoció 
d'habitatge públic i d'habitatge protegit, amb especial atenció als joves i els col·lectius més 
necessitats. 
 
3. Vist l’article 1 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge segons la qual és objecte d'aquesta 
llei regular el dret a l'habitatge, entès com el dret de tota persona a accedir a unhabitatge 
digne que sigui adequat, en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació 
familiar,econòmica i social i a la capacitat funcional.  
 
4. Vist l’art. 4.1. de la Llei 18/2007,  del dret a l'habitatge que considera  d’interès general el 
conjunt d'activitats vinculades amb el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials 
per a assegurar un habitatge digne i adequat per a tots elsciutadans. 
 
5. Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, i 108 i següents 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, regulen el Convenis en el nostre Ordenament 
jurídic. 
 
6. Vist l’article 211 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 (TRLMRLC), en relació amb l’establert als 
art. 79 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de Règim Local, disposa 
que els ens locals poden cedir gratuïtament els seus béns.  
 
7. Vists els art. 17.7 en relació amb 51.2 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge segons els 
quals els promotors socials entre els qual es troba l’INCASOL poden ésser receptors de 
cessions directes, a títol gratuït, i d'alienacions directes de béns del patrimoni públic de sòl i 
d'habitatge amb la finalitat deconstruir habitatges destinats a polítiques socials. 
 
8. Vist l’article 160.5.b) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme (TRLU), estableix com unes de les finalitats dels béns que 
formen part del patrimoni municipal del sòl és la de fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir 
a un habitatge digne i adequat. 
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9. Vist l’article 171.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, TRLU disposa que els ens 
locals poden, en l’àmbit de les seves competènc ies, constituir drets de superfície en terrenys 
de la seva propietat per a construir habitatges, establir-hi serveis complementaris o fer-hi 
instal·lacions industrials, logístiques i comercials o altres edificacions determinades en els 
plans urbanístics, que es regirà per la dita llei, la legislació civil catalana i per al títol 
constitutiu, remetent a la legislació civil catalana aplicable per a regular aspectes no 
previstos en aquest article. 
 
10. Vist l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern d’acord amb el qual les obligacions de publicitat establertes 
per aquest article s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i 
cooperació, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència. 
 
11. Vist l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 
les administracions públiques, aquest conveni es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Registre general de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat.  
 
12.  Vist els articles 214 i 215 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya en relació amb l’art. 41 del 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual  s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
En conseqüència, la Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge proposa a Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre Conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Mataró. l’Institut Català del Sòl,  i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a 
la promoció d’habitatge amb protecció oficial a la ronda barceló, de Mataró, que 
s’acompanya a la present com a Annex”.   

 
 
Segon. Habilitar a l’Alcalde-President Sr. David Bote Paz per tal de procedir a la signatura 

del Conveni. 

 

Tercer. Tramitar els documents comptables de retenció de crèdit següents: 

 

- RC FUT 12021000060784, per import de 18.998,60€,  a l’aplicació pressupostària 
820400/152220/48900, Subvencions a la rehabilitació d’habitatges, del pressupost municipal 
2022.  
 
 
Quart. Publicar íntegrament el Conveni en el DOGC i en el Registre de convenis de 

col·laboració i cooperació, així com vetllar per la tramesa del conveni de a la Sindicatura de 
Comptes. 
 
 
Cinquè. Notificar la present resolució a l’INCASOL i a l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya.” 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, L’AJUNTAMENT 
DE MATARÓ I L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA PER A LA PROMOCIÓ 
D’HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL A LA RONDA BARCELÓ, DE MATARÓ  

 
REUNITS 

 
El senyor Albert Civit i Fons, director de l'Institut Català del Sòl. 
I, el senyor David Bote i Paz, alcalde-president de l’Ajuntament de Mataró. 
El senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  

 
ACTUEN 

 
El senyor Albert Civit i Fons, nomenat director de l'Institut Català del Sòl per Acord del 
24/2018, de 26 de juny, publicat al DOGC número 7652 de 28 de juny de 2018 que actua en 
virtut de les facultats atribuïdes per l’article 10 de la Llei 4/1980, de 16 de desembre, de creació 
de l'Institut Català del Sòl i per l’acord del Consell d’Administració d’aquest Institut de 2 de juliol 
de 2014, elevat  a públic per escriptura atorgada davant del Notari de Barcelona, el senyor 
Ramón García-Torrent Carballo, en data 30 de setembre de 2014, amb número de protocol 
2255 i per l’acord del Consell de Direcció de data ******. 
 
EI senyor David Bote i Paz, en nom i representació de l’Ajuntament de Mataró, de conformitat 
amb els articles 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
53.1.a) 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 i de conformitat amb l’acord de *** de l’ajuntament de 
data ****** . 
 
I, el senyor Jaume Fornt i Paradell, en nom i representació de l’Agència de l’Habitatge de 

Catalunya, en qualitat de director, designat per Acord de Govern 93/2020 de 14 de juliol, 
publicat al DOGC número 8178 de 16 de juliol de 2020; i actua en virtut de les funcions 
atribuïdes a l’article 2.2.h) dels estatus de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de 
novembre i l’article 7.3 e) de la Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per subscriure aquest conveni 
i, 
 

EXPOSEN 
 

I.- L'Institut Català del Sòl (en endavant, l’INCASÒL) és una entitat de dret públic creada per la 

Llei 4/1980, de 16 de desembre i l’instrument de política de sòl i habitatge de la Generalitat. Té, 
d’entre els seus objectius, la promoció d’habitatges amb la finalitat d’atendre necessitats 
col·lectives. 
II.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en endavant, l’AHC) és una entitat de dret públic 
creada per la Llei 13/2009, de 22 de juliol, amb les funcions que defineix l’article 3, d’entre les 
quals, la d’administrar i gestionar el parc d’habitatges de la Generalitat de Catalunya i d’a ltres 
promotors públics que convinguin gestionar-los o administrar-los amb l’Agència. 
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III.-  L’Ajuntament de Mataró (en endavant, l’Ajuntament), en virtut del desenvolupament del 

Pla de millora urbana PMU-01d a l’àmbit “Ronda Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt”, és 
propietari de les quatre parcel·les següents: 
 
Parcel·la 1: 

- Emplaçament: És la parcel·la P1 de l’illa 2 del PMU-01d i la II a. del projecte de 
reparcel·lació, amb front al carrer Méndez Núñez, número 23.  

- Característiques físiques: De figura rectangular i 612,00 m2 de superfície. 
- Característiques urbanístiques: Qualificada amb la clau 1cl9hpp, amb una edificabilitat 

total, inclosos tots els usos admesos, de 1.435’21m2 de sostre, i de caràcter indivisible.  
- Naturalesa jurídica: Bé patrimonial. 
- Referència cadastral: 3583715DF5938S0001JQ 
- Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat de Mataró nº 3, com a finca registral 

9658.  
- Càrregues i gravàmens: 

- Servitud de ventilació i il·luminació (no de vistes), en la paret mitgera de la planta 
baixa de la futura edificació, situada al llindar sud de la finca, en favor de la finca E.1.  

- Servitud per a la instal·lació en superfície d’un centre de transformació elèctrica (més 
els elements necessaris pel funcionament de la xarxa, incloent l’entrada i sortida de 
les línies necessàries i l’accés lliure dels mitjans humans i tècnics necessaris) sobre 
una porció de sòl de 20m2 situada a l’extrem norest de la parcel·la.  

- Servitud d’ús i pas públic en superfície sobre una porció de sòl de 83,20m2, situada 
al llindar noroest de la parcel·la.  

- Servitud recíproca de pas en rampa per a l’accés de vehicles i persones a les plantes 

soterrani en favor de les parcel·les II a. Del projecte de reparcel·lació i la E.1.  

Parcel·la 2: 

- Emplaçament: És la parcel·la P6 de l’Illa 2 del PMU-01d i la II b. del projecte de 
reparcel·lació, amb front al carrer Germans Thos i Codina, número 36. 

- Característiques físiques: De figura rectangular i 691,00 m2 de superfície.  
- Característiques urbanístiques: Qualificada amb la clau 1cl9hpp, amb una edificabilitat 

total, inclosos tots els usos admesos, de 2.063’17m2 de sostre i de caràcter indivisible.  
- Naturalesa jurídica: Bé patrimonial. 
- Referència cadastral: 3583720DF5938S0001SQ. 
- Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat de Mataró nº 3, com a finca registral 

9659. 
- Càrregues i gravàmens:  

- Servitud de ventilació i il·luminació (no de vistes), en la paret mitgera de la planta 
baixa de la futura edificació, situada al llindar nord de la finca, en favor de la finca 
E.1. 

- Servitud per a la instal·lació en superfície d’un centre de transformació elèctrica (més 
els elements necessaris pel funcionament de la xarxa, incloent l’entrada i sortida de 
les línies necessàries i l’accés lliure dels mitjans humans i tècnics necessaris) sobre 
una porció de sòl de 30m2 situada a l’extrem suroest de la parcel·la.  

- Servitud d’ús i pas públic en superfície sobre una porció de sòl de 83,20m2, situada 
al llindar est de la parcel·la.  

- Servitud recíproca de pas en rampa per a accés de vehicles i persones a les plantes 

soterrani, en favor de les parcel·les II.b i E.l.  

Parcel·la 3: 
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- Emplaçament: És la parcel·la P1 de l’Illa 3 del PMU-01d i la III a. del projecte de 
reparcel·lació, amb front al carrer Casto Méndez Núñez, 7 

- Característiques físiques: De figura rectangular i 724,00 m2 de superfície. 
- Característiques urbanístiques: Qualificada amb la clau 1cl9hpp, amb una edificabilitat 

total, inclosos tots els usos admesos, de 1.791’44 m2 de sostre i de caràcter indivisible.  
- Naturalesa jurídica: Bé patrimonial. 
- Referència cadastral: 3684722DF5938S0001RQ. 
- Dades registrals: Inscrita al Registre de la Propietat de Mataró nº2, com a finca registral 

18.749. 
- Càrregues i gravàmens:  

- Servitud de ventilació i il·luminació (no de vistes), en la paret mitgera de la planta 
baixa de la futura edificació, situada al llindar sud de la finca, en favor de la finca 
E.2. 

- Servitud per a la instal·lació en superfície d’un centre de transformació elèctrica 
(més els elements necessaris pel funcionament de la xarxa, incloent l’entrada i 
sortida de les línies necessàries i l’accés lliure dels mitjans humans i tècnics 
necessaris) sobre una porció de sòl de 20m2 situada a l’extrem noroest de la 
parcel·la.  

- Servitud d’ús i pas públic en superfície sobre una porció de sòl de 83,20m2, 
situada al llindar oest de la parcel·la.  

- Servitud recíproca de pas en rampa per a accés de vehicles i persones a les 

plantes soterrani, en favor de les parcel·les II.b i E.l.  

Parcel·la 4: 
- Emplaçament: És la parcel·la P6 de l’Illa 3 del PMU-01d i la IIIb del Projecte de 

reparcel·lació, amb front al carrer Germans Thos i Codina, 24 
- Característiques físiques: De figura rectangular i 503,00 m2 (cadastre).  
- Referència cadastral: 3684717DF5938S0001OQ 
- Característiques urbanístiques: Qualificada amb la clau 1cl9hpp, amb una edificabilitat 

total, inclosos tots els usos admesos, de 1.167’97 de sostre i de caràcter indivisible.  
- Naturalesa jurídica: Bé patrimonial. 
- Dades registrals: inscrita al Registre de la Propietat de Mataró nº2, com a finca registral 

18.751. 
- Càrregues i gravàmens:  

- Servitud de ventilació i il·luminació (no de vistes), en la paret mitgera de la planta 
baixa de la futura edificació, situada al llindar sud de la finca, en favor de la finca 
E.2. 

- Servitud per a la instal·lació en superfície d’un centre de transformació elèctrica 
(més els elements necessaris pel funcionament de la xarxa, incloent l’entrada i 
sortida de les línies necessàries i l’accés lliure dels mitjans humans i tècnics 
necessaris) sobre una porció de sòl de 20m2 situada a l’extrem noroest de la 
parcel·la.  

- Servitud d’ús i pas públic en superfície sobre una porció de sòl de 83,20m2, 
situada al llindar oest de la parcel·la.  

- Servitud recíproca de pas en rampa per a accés de vehicles i persones a les 

plantes soterrani, en favor de les parcel·les III.b i E.2.  

 
IV.- El PMU-01d es troba parcialment executat, estant el projecte de reparcel·lació aprovat i 
inscrit al Registre de la Propietat i el d’urbanització aprovat definitivament, però pendent 
d’execució. Per aquest motiu les parcel·les 1, 2, 3 i 4 a data d’avui no tenen la condició de solar.   
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En el plànol que s’annexa (annex núm.1) amb el conveni s’assenyala l’emplaçament de les 
parcel·les 1,2 3, i 4 i l’àmbit del projecte d’urbanització.  
 
V.- En coherència amb el Pla Local d’Habitatge 2018-2023 i el Pla de Mandat 2019 – 2023, 
l’Ajuntament vol ampliar l’oferta d’habitatge dedicat a lloguer assequible entre d’altres vies 
per mitjà de la construcció en sòl municipal destinat a acollir habitatges amb protecció oficial. 
Amb aquest objectiu, l’any 2020 va encarregar un estudi per a avaluar la viabilitat d’impulsar 
una promoció d’habitatge protegit de lloguer en aquestes mateixes parcel·les. 

VI.- L’INCASÒL, en el mes de febrer d’enguany, ha efectuat un estudi de necessitat 

d’habitatge assequible de lloguer al munic ipi de Mataró que, en atenció a diferents 
paràmetres com la demanda real d’habitatge de lloguer al municipi, la tipologia d’habitatges a 
construir i el col·lectiu específic susceptible d’ocupar aquests habitatges, ha valorat 
positivament la promoció d’habitatge de lloguer assequible al municipi. 

VII.- La Llei 18/2007, de 28 de desembre, pel dret a l’habitatge, té com a objecte garantir el dret 

a tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat a les seves necessitats, considerant 
que el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials és un servei d’interès general, on 
el sector públic s’ha d’implicar ja sigui generant directament aquests habitatges o bé mitjançant 
la col·laboració amb d’altres actors. 
L’article 17.7 de l’esmentada Llei 18/2007, estableix que els promotors socials a què fa 
referència l’article 51.2.a i b) de la mateixa—entre els quals s’hi troba l'Institut Català del Sòl—
poden ésser receptors de cessions directes, a títol gratuït, i d’alienacions directes de béns del 
patrimoni públic de sòl i d’habitatge amb la finalitat de construir habitatges destinats a polítiques 
socials. 
VIII.- De conformitat amb l’anterior, l’INCASÒL, l’Ajuntament i l’AHC estan interessats en 

col·laborar per a fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat, per 
atendre les necessitats residencials del municipi de Mataró, i d’acord amb el principi de 
col·laboració que regeix les relacions administrativament, per la qual cosa els senyors 
compareixents, tal i com actuen acorden subscriure aquest conveni de col·laboració. 
 

CLÀUSULES 
 

Primera.- Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és la promoció d’habitatges de lloguer assequible al municipi de 
Mataró per mitjà de la constitució d’un dret de superfície en les quatre parcel·les municipals 
situades a la Ronda Barceló a favor de l’NCASÒL per a la construcció de quatre promocions 
d’habitatges. 
 
Segona.- Dret de superfície 

L’Ajuntament, previs els tràmits legals que corresponguin i en el termini màxim de 6 mesos des 
de la signatura d’aquest conveni, constituirà i cedirà a favor de l'INCASÒL, amb caràcter gratuït, 
un dret de superfície sobre el vol i sòl de les parcel·les 1, 2, 3 i 4, descrites a l’expositiu III 
d’aquest conveni, lliure de càrregues i gravàmens, i que l’Ajuntament urbanitzarà i dotarà amb 
tots els serveis necessaris, d’acord amb els compromisos que assumirà a la clàusula tercera i 
quarta d’aquest conveni. 
La durada del dret de superfície serà de setanta-cinc anys, si bé abans de la seva finalització 
l’Ajuntament i l'INCASÒL podran acordar una pròrroga per un altre període no superior al 
màxim legal. 
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L’INCASÒL, en un termini de quatre anys a comptar de la data de formalització en escriptura 
pública del dret de superfície, construirà sobre cadascuna de les parcel·les un immoble destinat 
a habitatges amb protecció oficial de lloguer assequible de les característiques que es detallen 
a la clàusula quarta.  
Extingit el dret de superfície pel transcurs del termini o per qualsevol de les causes d’extinció 
previstes, les construccions i instal·lacions promogudes revertiran a l’Ajuntament en bon estat 
de conservació, manteniment i funcionament, d’acord amb el nivell exigible a la naturalesa de 
les mateixes amb el pas del temps i sense dret a cap indemnització. 
Es preveu que si el superficiari no compleix el termini assenyalat o bé, posteriorment, no 
destina els béns a la finalitat o l’ús vinculats o no es compleixen les càrregues o les condicions 
imposades, quedarà resolt el dret de superfície i els béns revertiran a l’Ajuntament.  
 
Tercera.- Obres d’urbanització  
Està previst que les obres d’urbanització es licitin durant el primer trimestre del 2022 i que 
s’iniciïn durant el tercer trimestre del mateix any, amb una durada de 18 mesos.  
L’Ajuntament es compromet a licitar i executar les obres d’urbanització d’acord amb els 
calendaris establerts i a informar l’INCASÒL de qualsevol endarreriment sobre aquests 
terminis o incidència que pugui obstaculitzar el seu compliment. 
 
Quarta.- Edificació de les parcel·les 1, 2, 3 i 4 
L’INCASÒL, una vegada s’hagi atorgat l’escriptura pública de dret de superfície, en les 
parcel·les 1, 2, 3 i 4 que li haurà cedit l’Ajuntament, hi durà a terme una promoció 
d’habitatges amb protecció oficial que, conforme el planejament vigent (s’adjunta com a 
annex núm. 2 l’informe de qualificació urbanística), tindrà les següents característiques: un 
màxim de 12 habitatges (parcel·la 1), 24 habitatges (parcel·la 2), 20 habitatges (parcel·la 3) i 
12 habitatges (parcel·la 4) en les plantes pis, ús comercial en la planta baixa i un 
aparcament, si s’escau, en la planta -1 soterrània.  
A aquests efectes, l’INCASÒL sol·licitarà els permisos i llicències que siguin necessaris per 
l’execució de les obres, contractant la seva direcció executiva, fent el seguiment tècnic i 
econòmic de l’execució de les obres, i assumint els costos dels honoraris i de l’execució de 
les obres de construcció dels habitatges. 
Està previst que la licitació de la redacció del projecte arquitectònic es dugui a terme durant 
l’any 2021 i que es pugui disposar del projecte bàsic en un termini d’entre 14 i 18 mesos des 
de la signatura del conveni. Obtinguda la llicència d’obres, l’INCASÒL iniciarà la licitació de 
les obres de construcció dels edificis d’habitatges, preveient-se que es puguin iniciar el 
primer  trimestre de l’any 2024 i que tinguin una durada aproximada de 24 mesos  
Les parts estableixen que per al cas que l’Ajuntament no hagi finalitzat les obres 
d’urbanització en el moment en què l’INCASÒL estigui en disposició de sol·licitar la llicència 
d’obres per a la construcció dels edificis, aquesta circumstància no serà obstacle perquè 
l’Ajuntament atorgui la llicència d’obres, atès que es podrà garantir la simultaneïtat de les 
obres d’urbanització amb les de d’edificació. 
En tot cas, l’INCASÒL es reserva el dret de supeditar la licitació de les obres a disposar d’un 
calendari cert de la finalització de les obres d’urbanització en el cas que el calendari previst 
en la clàusula tercera no s’ha pogut complir en els termes estipulats. 
 
Cinquena.- Destí i procediment d’adjudicació dels habitatges 

- L’INCASÒL promourà la construcció dels habitatges amb protecció oficial, amb les 
tipologies que s’adaptaran a les necessitats detectades a l’estudi de demanda i 
programats en coordinació amb l’AHC.  
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- L’INCASÒL promourà que els habitatges es qualifiquin amb protecció oficial i es 
destinaran íntegrament a arrendament assequible  
 

- L’AHC qualificarà, en els termes previstos a la normativa vigent, els habitatges resultants 
com habitatges de protecció oficial, de règim general, destinats a lloguer. 
 

- L’AHC, amb la col·laboració de l’Ajuntament, definirà els criteris d’adjudicació dels 
habitatges. En qualsevol cas, l’antiguitat mínima d’empadronament que podrà exigir-se 
als sol·licitants no podrà superar els tres anys d’acord amb el que estableix l’article 
100.4 de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.  
 

- L’AHC serà l’encarregada de desenvolupar els processos d’adjudicació dels habitatges 
resultants en règim de lloguer, de conformitat amb la normativa vigent.  
 
Així mateix, formalitzarà, gestionarà i visarà els contractes subscrits amb les persones 
que resultin adjudicatàries en el procés d’adjudicació, de conformitat amb la normativa 
civil i la normativa aplicable en matèria d’habitatge amb protecció oficial.  

 
Sisena.- Conservació i manteniment dels habitatges 

L’INCASÒL mantindrà els immobles construïts en les degudes condicions de seguretat, 
salubritat i ornat públic, així com les condicions d’habitabilitat exigides normativament en cada 
moment, durant tot el termini de vigència del dret de superfície.  
L’administració, conservació i manteniment del total dels habitatges titularitat de L’INCASÒL 
serà dut a terme per la Generalitat a través de l’AHC.  
 
Setena.- Taxes i impostos 

L’Ajuntament concedirà les bonificacions dels impostos i taxes municipals fins allà on li permetin 
les Ordenances fiscals, tant pel que fa a la constitució del dret de superfície a favor de 
l'NCASÒL, com la construcció de les edificacions, l’obtenció de llicències, d’entrada de vehicles, 
l’exercici d’activitats, així com de qualsevol altres tribut local que pogués generar-se fins a la 
plena disponibilitat dels habitatges per part dels seus usuaris.  
En concret, l’Ajuntament concedirà les bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres (ICIO). 
Pel que fa a la part dels impostos i taxes que no és bonificable d’acord amb les Ordenances 
fiscals, l’Ajuntament assumirà la despesa, previ abonament per part de l’INCASÒL de l’import i 
petició que li sigui retornat, fins el moment en què els habitatges estiguin adjudicats.  
L’Ajuntament no exigirà a l'INCASÒL cap garantia especial per la reposició dels elements 
urbanístics que poguessin resultar afectats per la construcció dels habitatges, si bé aquest 
organisme assumirà aquesta reposició, si s ’escau.  
Tampoc se li exigirà cap garantia respecte la finalització de les obres d’urbanització atès que 
aquestes parcel·les no participen en el pagament de les despeses d’urbanització o, en tot cas, 
perquè la seva urbanització és a càrrec de l’Ajuntament. 
 
Vuitena.- Despesa econòmica 

El cost total aproximat de la construcció de l’edifici, inclosos honoraris i despeses de la 
promoció, s’estima en 7,58 M € (sense IVA).  
 
Novena.- Finançament 

En compliment del disposat a l’article 110 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya es preveu que, segons consta en el certificat 
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d’existència de crèdit de data ******, emès pel director Econòmic Financer de l'INCASÒL, es 
comprova l’existència de crèdit suficient a la partida pressupostària 4310/610.0001 “Inversions 
en edificis i altres construccions per compte propi”, del vigent pressupost de despeses de 
l'INCASÒL i que és l’adequat per atendre les obligacions derivades per l'INCASÒL d’aquesta 
addenda.  
 
Desena.- Seguiment i control del conveni 

Es crea una Comissió que vetllarà perquè el conveni s’executi en els seus termes i pugui 
resoldre les controvèrsies que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment. 
S’estableix que la Comissió es reunirà tantes vegades  com les parts considerin oportú i que 
estarà integrada: 

- Per part de l'INCASÒL, un representant de la Direcció d’Operacions. 
- Per part de l’Ajuntament, un representant del Servei d’Habitatge  
- Per part de l’AHC, un representant de la Direcció de Promoció de l’Habitatge. 

La secretaria d’aquesta Comissió serà gestionada per l’Ajuntament, que procedirà a les 
corresponents convocatòries, actes i acompliment d’acords. 
 
Onzena.- Naturalesa i règim jurídic 

 
Aquest conveni té caràcter administratiu i es regeix pel que estableix la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.  
 
Dotzena.- Controvèrsies  

 
Les parts resoldran de mutu acord les diferències que puguin sorgir en l’execució i la 
interpretació d’aquest conveni, amb caràcter previ a la seva submissió, si s’escau a la via 
judicial. Per qualsevol qüestió litigiosa que es derivi de les diferències sobre la interpretació i el 
compliment d’aquest conveni, les parts se sotmetran expressament als òrgans de l’ordre 
jurisdiccional contenciós- administratiu que correspongui per llei. 
 
Tretzena.- Vigència i efectes 

 
D’acord amb el que disposa l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
sector públic, el conveni serà vigent i produirà efectes durant el termini de quatre anys 
comptadors des de la data de la seva signatura electrònica, i podrà ser prorrogat abans de la 
seva finalització i de manera unànime per les parts per un termini de fins a quatre anys 
addicionals. 
 

El conveni desplegarà els seus efectes durant el temps en el qual estigui vigent el dret de 
superfície que configura el seu objecte i fins a la seva cancel·lació.  
 
Catorzena.- Aprovació del conveni 

 
Aquest conveni, en la seva redacció actual, ha estat aprovat pel Consell de Direcció de 
l'INCASÒL, en data *******  i pel Ple de l’Ajuntament celebrat el dia *******. Així mateix, se 
n’haurà de donar compte al següent Consell d’Administració de l' INCASÒL. 
 
Quinzena.- Causes de resolució 
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Aquest conveni es podrà extingir per alguna de les clàusules següents:  
 
a) El compliment del seu objecte. 
b) Expiració del termini de vigència acordat en la clàusula tretzena, i si escau, de les seves 

pròrrogues. 
c) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
d) Incompliment de les obligacions assumides per les parts en aquest conveni i/o les 

disposicions legalment aplicables. En aquest cas, la part interessada pot exigir-ne el 
compliment efectiu i, en el cas que no es produeixi, haurà de comunicar a l’altra part la 
seva intenció de resoldre anticipadament el conveni, amb una antelació mínima de 15 
dies. 

e) Denúncia anticipada per qualsevol de les parts, que haurà de ser comunicada a l’altra 
part amb una antelació mínima de tres mesos, perquè existeixin causes excepcionals i 
justificades que dificulten o impossibiliten el compliment del contingut del conveni.  

f) La impossibilitat sobrevinguda legal o material de continuar amb l’objecte del conveni.  
g) Les generals establertes per la legislació vigent. 
 
 
Setzena.- Conformitat de les parts  

 
El senyors compareixents, tal com actuen, mostren la seva plena conformitat amb el contingut 
d’aquest conveni, aprovant tots els seus punts, i obligant-se recíprocament al seu compliment. 
 
Dissetena.- Publicitat 

En aplicació de l’article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques, aquest conveni es publicarà en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al web del Registre general de convenis de col·laboració i cooperació 
de la Generalitat. Les parts vetllaran per la tramesa del conveni de col·laboració a la Sindicatura 
de Comptes, de conformitat amb l’article 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic  
 
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni electrònicament. 

 
 
 
 
 

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

seu vot favorable a aquest punt.  

Como he dicho antes, la principal política en relación con la vivienda tiene que ser la 

construcción o creación de vivienda social. Otras políticas retrógradas que se están llevando 

a cabo y que ya se pusieron en práctica en tiempos del dictador y en países comunistas está 

claro que no funcionan.  

En cambio, sí que creemos en la verdadera política que se tiene que seguir, es decir, 

incrementar el parque público de vivienda, y que debe impulsarse desde el Govern de la 
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Generalitat, que es quien tiene la competencia, y desde los ayuntamientos, que hacen lo que 

pueden en la medida de sus posibilidades. 

 

 

 

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

mostra a favor del conveni.  

Aquest conveni és el camí necessari que hem de seguir per aconseguir els nivells 

d’habitatge de protecció que requereix la ciutadania, perquè efectivament hi ha una 

emergència d’habitatge evident que només podrem pal·liar amb mesures com aquesta. 

Jurídicament se cedeix aquest dret de superfície a l’Incasòl per poder sortir d’aquesta 

situació. 

D’altra banda, cal tenir en compte la urbanització que es faci al voltant d’aquests solars 

perquè tampoc no interessaria crear guetos, tal com ha passat en altres ciutats de l’àrea 

metropolitana. Hi hauria d’haver una harmonització entre aquestes promocions i la resta de 

la ciutat, a través del posicionament estratègic d’equipaments i d’un urbanisme amable i 

integrador amb l’entorn. 

Finalment, tingui en compte, Sra. Martínez, que vostès veuen només les plusvàlues dels 

promotors com l’enemic número 1 de tot el tema de l’habitatge en aquest país. Però 

l’administració pública ha estat l’organisme més beneficiat de tots aquests anys de 

plusvàlues en l’especulació immobiliària, cosa que ens hauria de fer plantejar moltes 

preguntes. 

 

 

 

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

és un bon acord i que n’hem d’estar contents. 

La Generalitat ha de tocar diferents tecles i ha de promoure, juntament amb el Sindicat de 

Llogateres, mesures per controlar els preus dels lloguers, però també, en la mesura en què 

les inversions ho permetin, ha d’invertir i construir habitatges assequibles de lloguer a tot el 

país. 

Feia molts anys que la Generalitat no feia cap inversió a Mataró en aquest sentit i crec que 

cal felicitar el Govern, tot el consistori i la regidora Martínez, perquè ha aconseguit un bon 

acord. 
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El fet que la propietat es mantingui en poder de la comunitat, de l’Ajuntament, i que es faci 

via un dret de superfície, és una novetat interessant i positiva. 

Sobre la creació de guetos, a la qual feia referència el Sr. Canela, penso que quan estem 

fent aquest tipus d’operacions dirigides a generar habitatge assequible, no estem creant 

guetos, sinó que estem donant una via de sortida a persones i joves (els nostres fills, nebots 

i amics) que no tenen possibilitat d’emancipar-se i aconseguir un habitatge digne. 

Sí que és veritat que en el conjunt de promocions de la ciutat, en algunes operacions del ple 

passat, com les del Rengle, PUMSA sí que concentrava l’habitatge protegit i seria molt millor 

que en aquestes promocions s’hi apliqués una barreja de tipologies d’habitatge, cosa que 

també es vol aconseguir a través del 30% d’habitatge assequible introdu ït dins les grans 

promocions i que encara no veiem que es desenvolupi a l’Ajuntament de Mataró.  

Així doncs, estem contents que la Generalitat no només faci accions dirigides a controlar el 

mercat de lloguer, sinó que s’impliqui en la construcció d’habitatge i que ho faci amb un bon 

acord amb l’Ajuntament de Mataró, que en conserva la propietat via el dret de superfície. 

Esperem que sigui una realitat ben aviat. 

 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 
 

 
 
 

Agència de Suport i Serveis a les Entitats 
    

19 - APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DE LA 

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE SUBVENCIONS PER AL 

SOSTENIMENT DE LES ENTITATS AFECTADES PER LA PANDÈMIA 

DE LA COVID-19 (PLA DE RECONSTRUCCIÓ). 

 

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

i Participació, presenta la proposta següent: 
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“Fets 

 
1.- La situació generada per l’estat d’alarma davant de les conseqüències derivades de la 
crisi econòmica provocada per la COVID-19, ha suposat l’adopció de mesures 
socioeconòmiques implementades per l’Ajuntament de Mataró, per tal de mitigar les seves 
conseqüències per a les entitats de la ciutat. 
 
La voluntat d’aquests ajuts és el suport a l’activitat socioeconòmica a través d’una aportació 
econòmica de 60.000 euros per al manteniment del teixit associatiu del municipi de Mataró 
que s’ha vist alterat com a conseqüència de les mesures de l’estat d’alarma obligant a tancar 
i aturar les activitats pròpies de les associacions com ara formacions o organització 
d’esdeveniments amb la conseqüent disminució d’ingressos que això ha comportat per les 
entitats que sovint no han vist disminuïdes les seves despeses fixes. 
 
2.- La finalitat de la subvenció és compensar, parcialment, a les entitats municipals per les 
despeses que hagin assumit des de l’1 de gener de 2021 fins l’últim dia de presentació de la 
sol·licitud de subvenció, relatives a l’aigua, llum, gas, neteja, telèfon, internet, comunitat, 
assegurança, impostos i taxes, lloguer o adquisició de local social de l’entitat, despeses de 
gestoria, i material específic per a la prevenció i desinfecció de la Covid19.     
 
3.- El Cap de Projectes Transversals de l’Ajuntament de Mataró ha emès informe favorable a 
l’aprovació d’unes bases reguladores de subvencions per donar suport al manteniment i 
funcionament de les entitats afectades per la COVID-19 durant el 2021, per import de 
60.000,00 €, i que anirà amb càrrec a la partida 850300 924310 48900  del pressupost 
municipal vigent. 
 
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 les bases reguladores de la convocatòria «extraordinària» de subvencions 

per al sosteniment de les entitats afectades per la pandèmia de la Covid-19 de l’Ajuntament 
de Mataró,  d’acord amb els termes que consten al document annex que consta a 
l’expedient. 
 
Segon.- Autoritzar l’import de 60.000.-EUR. a càrrec de la partida núm.  850300 924310 

48900 – Ajuts directes COVID-19, del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 
del 2021. 
 
Tercer.- Sotmetre les bases a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, 

mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró. Transcorregut el termini fixat sense que s'hi hagin 
presentat al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades. 
 
 
 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DE 
SUBVENCIONS PER AL  SOSTENIMENT DE LES ENTITATS AFECTADES PER LA 
PANDÈMIA DE LA COVID-19 DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ  
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La crisi sanitària, econòmica i social provocada per la  COVID-19, ha impactat greument en 
el teixit associatiu de la ciutat de Mataró. La dificultat o impossibilitat de les entitats per dur a 
terme les seves activitats ordinàries sovint han suposat una davallada important dels 
ingressos sense que necessariament hagin disminuït les despeses fixes. 
Davant aquest context l’ajuntament de Mataró vol donar suport a les  entitats de la ciutat 
afectades per la pandèmia mitjançant una convocatòria extraordinària de subvencions per 
import de 60.000 euros. 
 
I.OBJECTE DE LA SUBVENCIÓ 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits 
establerts al pressupost municipal vigent, per donar suport al manteniment i funcionament de 
les entitats afectades per la COVID-19 durant el 2021. 
La finalitat de la subvenció és compensar, parcialment, a les entitats municipals per les 
despeses que hagin assumit des de l’1 de gener de 2021 fins a l’últim dia de presentació de 
la sol·licitud de subvenció, relatives a l’aigua, llum, gas, neteja, telèfon, internet, comunitat, 
assegurança, impostos i taxes, lloguer o adquisició de local social de l’entitat, despeses de 
gestoria, i material específic per a la prevenció i desinfecció de la Covid19.     
 
II. PROCEDIMENT 
El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és el 
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 
 
 
III. ENTITATS BENEFICIÀRIES 

Poden sol·licitar la subvenció les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, 
domiciliades  al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, 
com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds. 
No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en 
aquestes bases  les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a 
l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
IV. REQUISITS PER PRESENTAR-SE A LA CONVOCATÒRIA 

Les entitats sol·licitants hauran de complir obligatòriament amb els següents requisits: 
- Haver reintegrat dins del termini previst qualsevol subvenció anteriorment revocada per 

l’Ajuntament de Mataró. 

- Haver justificat qualsevol subvenció rebuda per la qual hagi finalitzat el termini per a la 
seva justificació. 

- Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat 
Social i amb l’Ajuntament de Mataró, abans de la concessió de la subvenció. 

 
V. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES 
 

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents, 
aportant tota la informació que els sigui requerida. 

- Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les 
despeses subvencionades. Aquesta comunicació haurà d’efectuar-se tan aviat com es 
coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels fons percebuts. 
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- Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els 
documents electrònics, en tant que puguin ser objecte de les actuacions de comprovació 
i control. 

- Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l’avaluació del compliment de les obligacions establertes en les bases de la 
convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a 
aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa 
als adjudicataris en relació amb l’administració de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal, en els supòsits establerts en la Llei de transparència. 

- Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament 
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l’entitat 
beneficiària en cada cas, amb la finalitat de garantir l’adequat exercici de les facultats de 
comprovació i control. 

- Reintegrar els fons percebuts als supòsits recollits en l’article 37 de la Llei general de 
subvencions. 

- Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte 
d’interessos. 

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi d’aquestes bases o d'altres disposicions 
generals vigents. 

 
VI. DOCUMENTACIÓ, TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE 
SUBVENCIÓ 

L'Ajuntament, a través de la seva seu electrònica, facilita un model per sol·licitar 
electrònicament la subvenció, que inclou la següent documentació necessària: 
 
a) Instància de sol·licitud de subvenció subscrita per la presidència de l’entitat.  

b) Declaració de protecció de dades.  

c) Autorització a l’Ajuntament per a la consulta del Registre d’Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya les dades de l’entitat, i per obtenir de manera directa, 
mitjançant els certificats telemàtics, l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social. 

d) Declaració responsable de no haver estat beneficiat per a la mateixa finalitat, per altres 
administracions o ens públics o privats, o en tot cas que la suma dels diferents ajuts no 
superi l’import total de les despeses contretes. 

e) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, data d’emissió i data de pagament. 

f) Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades a la 
concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 
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g) Si s’escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així 
com dels interessos derivats d’aquests. 

Les sol·licituds i la documentació requerida s’han de presentar de l’1 al 18 d’octubre de 
2021, ambdós inclosos, per via telemàtica, utilitzant l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament de Mataró (www.mataro.cat/oficinavirtual). 
 

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es requerirà a l’entitat sol·licitant el 
complement o la rectificació necessària en el termini de deu dies hàbils i s'advertirà que la no 
complementació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud prèvia 
resolució que serà dictada en els termes previstos per l’art. 68 de la Llei 39/2015 d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.  
La presentació d’una sol·licitud de subvenció comporta la plena acceptació d’aquestes bases 
i  l’autorització de qui la sol·liciti perquè l’òrgan que la concedeix obtingui de manera directa 
l’acreditació de l’acompliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, 
mitjançant certificats telemàtics i, en el cas de tractar-se d'una entitat, a més a més 
l'autorització perquè l'òrgan que la concedeix consulti al Registre d’Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya les dades de l’entitat. En el supòsit que qui faci la sol·licitud 
denegués  expressament aquest consentiment, haurà d’aportar davant l’òrgan  que la 
concedeix els documents acreditatius corresponents.  
 
VII. ORGANS COMPETENTS PER A LA INSTRUCCIÓ I CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ 

El servei  responsable de la instrucció del procediment correspon a l’Agència de Suport i 
Serveis a les Entitats, i el seu cap, persona en la que delegui o superior jeràrquic formularà 
la proposta de resolució i efectuarà la instrucció del present procediment.  
El servei instructor comprovarà que les sol·licituds reuneixin els requisits exigits en la 
convocatòria, que s'aporta la documentació referida en el punt anterior i verificarà el 
compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari de la 
subvenció. 
La proposta de resolució del procediment serà elaborada d’acord amb l’informe emès per 
una comissió tècnica qualificadora, un cop estudiades i valorades les sol·licituds 
presentades, d’acord amb els criteris de valoració indicats a l’apartat IX d’aquestes bases. 
La proposta de resolució definitiva s’elevarà a l’òrgan competent per resoldre la concessió. 
La resolució de concessió serà publicada i notificada als beneficiaris amb els efectes 
oportuns. 
La resolució d‘atorgament o denegació corresponent es notificarà electrònicament i s’emetrà 
en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data final de la presentació de 
sol·licituds en el Registre de l’Ajuntament. 
Les subvencions s’entendran acceptades de forma tàcita si en el termini d’un mes des de la 
notificació del seu atorgament els beneficiaris no manifesten la seva renúncia o impugnació a 
l’acord d’atorgament  de la subvenció, i seguidament es podrà procedir a l’abonament de la 
subvenció.  
En relació a les sol·licituds desestimades, l’informe-proposta haurà de contenir, de manera 
motivada, les causes de la desestimació. 
La comissió tècnica qualificadora està formada pels membres següents:  
- Presidència: la cap del Servei d’Assessorament i Gestió de l’Àrea de Serveis a la 

Ciutadania, o persona en qui delegui. 

- El cap de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, persona en qui delegui o superior 
jeràrquic. 
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- Una tècnica de l’Agència de Suport i Serveis a les Entitats, o persona en qui delegui.  

- La responsable de Gestió Administrativa del Servei d’Assessorament i Gestió de l’Àrea 
de Serveis a la Ciutadania, o persona en qui delegui. 

- Secretaria: un/a administratiu/va del Servei d’Assessorament i Gestió de l’Àrea de 
Serveis a la Ciutadania. 

 
VIII. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS  

L’import previst per a aquesta convocatòria és de 60.000 euros a càrrec  de l’aplicació 
pressupostària 850300 924310 48900 – Ajuts directes COVID-19, afectades pel COVID-19 
del pressupost de despeses 2021. 
 
IX. QUANTIA DE LES SUBVENCIONS, VALORACIÓ I PAGAMENT 

Aquestes subvencions estan destinades a fer front a despeses estructurals i de 
funcionament  de les entitats afectades per la pandèmia.  
Les despeses subvencionables seran les efectivament realitzades i pagades  des de l’1 de 
gener de 2021 i fins l’últim dia del termini per a la presentació de les sol·licituds, i les 
despeses imputades a la subvenció atorgada no poden ser objecte d’imputació en altres 
subvencions.  
L’Ajuntament subvencionarà un màxim del 50% de la quantitat acreditada per l’entitat pel 
que fa a despeses de funcionament i sosteniment i fins a un màxim de 1.000 euros per 
entitat, excepte: 

A) En el cas de no disposar de crèdit suficient per totes les sol·licituds presentades es 
reduirà l’aportació municipal de forma proporcional entre totes les entitats 
presentades; 

B)  en cas de que existeixi sobrant es repartirà proporcionalment entre totes les 
sol·licituds, fins a esgotar el pressupost disponible amb un màxim de 1200 euros per 
entitat. 

Tindran la consideració de despeses subvencionables les relatives als següents conceptes: 
1. Neteja i material específic per a la prevenció i desinfecció de la COVID-19 

(mampares, mascaretes, tel hidroalcohòlic, viricida, ozó...) 

2. Aigua 

3. Llum 

4. Gas 

5. Telèfon fix, mòbil i accés a Internet 

6. Comunitat de propietaris 

7. Assegurança de la seu social 

8. Impostos i taxes 

9. Lloguer o adquisició  de local social de l’entitat 

10. Despeses de gestoria  

11. Despeses de personal 
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Les subvencions atorgades dins d’aquesta convocatòria seran compatibles amb qualsevol 
altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, sense que l’import total de 
les ajudes rebudes pugui superar el cost total de les despeses executades.  
La subvenció atorgada serà compatible amb les subvencions atorgades per aquest 
Ajuntament per a les activitats realitzades durant l’exercici 2021.  
Qualsevol alteració de les condicions que s'hagin tingut en compte per a la concessió de les 
subvencions podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió. 
 
X.  JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DE LES AJUDES 

La justificació d’aquesta ajuda i el compliment de la seva finalitat es consideren realitzades, 
mitjançant la presentació de tota la documentació exigida en aquestes bases, pel que una 
vegada resolta la concessió de l’ajuda, es tramitarà el pagament de la mateixa a la persona 
beneficiaria. 
 
L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament de conformitat amb el procediment 
establert pel servei de comptabilitat i tresoreria de l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament comprovarà les subvencions que consideri oportunes per tal d’obtenir 
l’evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la subvenció, a través  de les auditories 
ordinàries de l’Ajuntament de Mataró durant l’anualitat 2022, i es requerirà a l’entitat que 
resulti objecte de comprovació per tal de que en el termini de 10 dies hàbils aporti a 
l’Ajuntament la documentació acreditativa de la justificació de la disposició dels fons 
municipals. En cas de no ser atès el requeriment en el termini atorgat es procedirà a la 
revocació de la subvenció i al reintegrament de la mateixa. 
 
Aquesta comprovació comportarà la remissió dels justificants de despesa que hauran de 
complir els requisits següents: 
 
Factures i la documentació acreditativa del seu pagament que justifiquin, com a mínim, el 
doble de la subvenció concedida. Les factures que justifiquin l’import subvencionat hauran 
de reunir els requisits següents: 
 
- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció 

- anar obligatòriament a nom de l’entitat beneficiària de la subvenció  

- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de la subvenció 

- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les 
característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de qui 
expedeix la factura o raó social i de a qui s’adreça, NIF, descripció de l'operació i 
contraprestació total, tipus impositiu aplicat o referència als preceptes aplicables en 
cas d’operacions exemptes de l’impost, lloc i data de l'emissió) 

 
Així mateix, les factures s’hauran d’ajustar als requisits que estableixi la normativa vigent i  
les clàusules específiques. 
 
La despesa imputable per treballs o serveis fets per membres de la Junta de l’entitat 
beneficiària, diferents al desenvolupament del propi càrrec,  i/o per empreses de les qual en 
siguin titulars o socis no podran excedir el 20 % de la subvenció atorgada.  
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La justificació del pagament de les factures presentades es farà  mitjançant: rebut, 
transferència bancària, taló nominatiu i conformat, etc. Els rebuts han d’indicar, almenys, les 
circumstàncies següents: nom i cognoms o raó social o denominació completa i NIF del 
deutor; número de rebut, import i factura a la que es refereix; data de pagament; òrgan, 
persona o entitat que l’expedeix amb segell i signatura.  
 
No podran pagar-se en efectiu les operacions en les quals alguna de les parts intervinents 
actuï en qualitat d’empresari o professional amb un import superior al que estableixi la 
normativa vigent. 
 
Quan s’acrediti el pagament mitjançant el timbrat de segells (pagat, cobrat, rebut, etc.), hi 
haurà de constar la signatura i el segell  que identifiquen el proveïdor.  
 
Les despeses de remuneracions de personal i l’acreditació del  pagament es justificaran 
mitjançant la presentació dels documents següents: 

- nòmina i signatura de qui percep o comprovant de transferència bancària  

- RLC (antic TC1), i RNT (antic TC2) i comprovant d’ingrés a la Seguretat Social  

- ingrés de l’IRPF a l’Agència Estatal Tributària i comprovant de pagament  

 
Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable  requerirà a 
l’entitat  beneficiària per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de deu dies 
hàbils. 
 
L' incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la justificació 
presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les despeses o la falta de 
presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la 
subvenció concedida d’acord amb el que preveu  la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
 
XI. INVALIDESA DE LA CONCESSIÓ, INFRACCIONS I SANCIONS 

L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de la sol·licitud 
comporta la indadmissió de la sol·licitud. 
La manca de presentació de qualsevol dels documents que es sol·licitin o la manca de 
d’esmena dels requisits esmenables, dins el termini atorgat i amb requeriment previ 
comportarà el desistiment de la sol·licitud. 
Qualsevol sol·licitant podrà desistir per escrit de la seva sol·licitud de subvenció abans de la 
concessió i l’òrgan instructor l’haurà d’acceptar. 
Si un cop concedida i pagat l’import de la subvenció, es requerís documentació i aquest 
requeriment no fos atés per la beneficiària es revocarà l’ajut.  
Són causes de nul·litat o anul·labilitat els incompliments següents: 
a. La manca de justificació o la justificació incompleta dels fons rebuts. 
b. El no compliment de la finalitat i/o les condicions en base a les quals l’ajut econòmic va ser 
concedit. 
c. El no compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables, laborals o de conservació 
de documents. 
d. La resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control per 
part de l’òrgan municipal que gestiona el present ajut.  
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En aquests casos, l’Ajuntament procedirà a la revocació total o parcial de l’assignació 
económica atorgada, sense perjudici de les responsabilitats que s’escaiguin, de conformitat 
amb allò que preveuen, el Títol III del Reintegrament, del Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS, i articles 40 a 42 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 
Les entitats beneficiàries de les subvencions restaran sotmeses a les responsabilitats i règim 
sancionador previst al Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
XII. RESOLUCIÓ 

El termini per a l'atorgament de la subvenció no serà superior a tres mesos des de la data de 
la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes 
desestimatoris de la sol·licitud. 
 
XIII. PUBLICITAT  

Es procedirà a la publicació de les bases reguladores d’aquesta subvenció extraordinària, 
així com de les subvencions concedides en la Base de Dades Nacional de Subvencions en 
els termes establerts a la Llei general de subvencions. 
L’Ajuntament de Mataró publicarà al web les bases i la convocatòria, així com la relació de 
subvencions concedides amb indicació de l’ import, entitats beneficiàries i objecte de la 
subvenció segons estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, sense perjudici de la seva publicació en altres diaris  o 
butlletins oficials. 
 
XIV. DISPOSICIÓ FINAL 

En tot  el no previst en aquestes bases particulars serà d’aplicació les bases generals 
reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus 
organismes autònoms, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 
(BOP de data 23/12/1997), la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de 
desenvolupament aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol  i la resta de disposicions legals 
aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de 
subvencions públiques. 
 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 

IMPULS I CONTROL DEL GOVERN 

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
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20 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES 

PEL DEBAT CONJUNT D’ORDENANCES FISCALS I PRESSUPOST 

MUNICIPAL ABANS DE 31.12.2021. 

 

El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MES, explica que avui 

ha parlat amb el Sr. Jerez respecte a aquesta qüestió i, com que s’han posat d’acord, passa 

a retirar la proposta de resolució. 

Malgrat que les bases d’execució del pressupost del 2020 marcaven ja que el debat conjunt 

d’aprovació definitiva d’ordenances i inicial de pressupostos es fes abans del 31 de 

desembre, tant el del 2020 com el del 2021 no s’han aprovat fins ben entrat el mes de març. 

La nostra petició era desenvolupar de forma conjunta aquest debat perquè facilita discutir 

l’origen dels diners i el seu destí, entendre tot el procés per part de tots (sobretot de la 

ciutadania) i l’aprovació dintre de l’any en curs sense que hi hagi incidències inesperades. 

Com que amb el Sr. Jerez hi estem d’acord i s’ha compromès que aquest any serà d’aquesta 

manera, no tenim cap inconvenient a retirar la proposta de l’ordre del dia del ple. 

   

 

 

 

21 - PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP 

MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA PER A 

LA IMPLEMENTACIÓ D'UN PLA D'AVALUACIÓ I CONTROL DE LA 

QUALITAT AMBIENTAL INTERIOR DELS EDIFICIS I LOCALS 

MUNICIPALS. 

 

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

la proposta de resolució següent: 
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“La pandemia de la COVID-19 ha traído la preocupación por el aire que respiramos en los 
lugares cerrados, en especial en los lugares de trabajo y edificios públicos que, a pesar de 
las restricciones de aforo, siguen sometidos a intenso tráfico de personas y alta presencia de 
usuarios. 
 
La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) desde enero de 2020 ha proporcionado 
recomendaciones sobre la ventilación incluidas en las orientaciones sobre la COVID-19. En 
la etapa temprana de la pandemia, la OMS estableció el Cuadro consultivo de expertos de la 
OMS sobre control ambiental y de ingeniería (ECAP) para la COVID-19 a fin de revisar las 
prácticas y los datos empíricos científicos y actualizar las recomendaciones sobre los 
controles ambientales y de ingeniería. Esa red multidisciplinaria reúne a expertos técnicos de 
diversos ámbitos, tales como especialistas en el control de infecciones, ingenieros, 
arquitectos, aerobiólogos y expertos en medio ambiente.  
 
En junio de 2020, la OMS contribuyó a la elaboración de orientaciones sobre los sistemas de 
ventilación y aire acondicionado en el contexto de la COVID-19. En febrero de 2021, la OMS 
publicó una hoja de ruta para mejorar la ventilación. 
 
Con fecha 18 de noviembre de 2020, el Ministerio de Sanidad publicó un documento técnico 
al respecto: “Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante aerosoles. 
Medidas de prevención y recomendaciones.” 
 
El Gobierno de España también ha publicado una guía con recomendaciones sobre el uso y 
mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales: 
“Recomendaciones de operación y mantenimiento de sistemas de climatización y ventilación 
de edificios y locales para la prevención de la propagación del sars-cov2”. 
 
El documento establece una serie de criterios técnicos para proteger la salud pública, con el 
objetivo de prevenir la propagación del COVID-19 en espacios y locales públicos con 
ventilación o climatización mecánica, como pueden ser oficinas, instalaciones deportivas o 
culturales, entre otras. 
 
Esta guía ha sido coordinada por técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de 
Transición Ecológica y Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía, con la participación de expertos en salud pública, sanidad ambiental, aerobiología e 
instalaciones de climatización y ventilación. Se ha tenido en cuenta las recomendaciones de 
las agencias internacionales, organizaciones profesionales y sociedades científicas.  
 
La guía enfatiza que la renovación de aire es el parámetro más importante. Si es posible, se 
recomienda un mínimo de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante, que es el valor que el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios atribuye a un aire de buena calidad.  
 
El Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo aborda esta problemática desde la 
perspectiva de la evaluación de riesgos de los lugares de trabajo y publicó una ficha 
actualizada en enero de 2021: “La ventilación como medida preventiva frente al coronavirus 
sars-cov-2” en la que se indica que “la ventilación juega un papel clave como medida 
preventiva frente a la propagación del virus en ambientes interiores, contribuyendo a la 
reducción de los contagios”. 
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Medidas preventivas ligadas a la ventilación en los centros de trabajo se establecen ya en el 
Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y 
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya también ha editado guías como el 
material de divulgación “Coronavirus SARS-COV2: ventilació i sistemes de climatització en 
establiments i locals de concurrència humana” en la que se asegura que “és important 
considerar la ventilació com una mesura efectiva de prevenció de la malaltia”. 
 
Seguramente, nadie pone en cuestión la importancia de la calidad ambiental interior de los 
edificios y establecimientos de concurrencia pública como factor determinante a la hora de 
aminorar el riesgo de contagio en los usuarios, sean empleados o sean visitantes. 
 
La administración municipal es titular de un gran número de locales y edificios públicos y 
tiene la responsabilidad de velar por la seguridad y salud de los trabajadores y visitantes, de 
los empleados y ciudadanos.  
 
La finalización del estado de alarma y la disolución de las decisiones en materia de salud en 
las diferentes administraciones, que puede llevar a una relajación de las restricciones 
mantenidas hasta ahora (por ejemplo, uso de mascarillas) aún le confiere más importancia a 
esta responsabilidad. 
 
Porque velar por la seguridad y salud de los empleados y ciudadanos no solamente se limita 
a pensar que se cumple la normativa y recomendaciones en materia de ventilación y calidad 
ambiental interior sino, especialmente, en comprobar que esto es así, y comprobarlo de una 
manera indubitada y completamente objetiva. 
 
En Cataluña disponemos de Entidades u  Organismos de Control Autorizados y acreditados 
por ENAC en instalaciones térmicas y de renovación de aire en los edificios que pueden 
evaluar la eficacia de la implantación de los protocolos recomendados por el Organización 
Mundial de la Salud y las diferentes administraciones públicas ya sean estatales o de la 
Generalitat y de las distintas normas UNE de aplicación al vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y que pueden verificar y certificar la calidad 
del aire interior mediante la evaluación de los diferentes parámetros medioambientales y 
microbiológicos establecidos en las normas UNE 100.012 «Higienización de sistemas de 
climatización» y UNE 171.330-2 «Calidad ambiental en interiores. 
 
Las administraciones, en este caso la municipal, deben garantizar la seguridad de sus 
inmuebles, pero también han de transmitir a sus empleados y a los ciudadanos, que hacen 
uso de sus edificios y locales, su compromiso por el control ambiental interior y 
microbiológico de los mismos y acreditar de manera fehaciente que esto es así. 
 
Reducir los riesgos de contagio es una prioridad y garantizar que se dispone de 
procedimientos de limpieza y desinfección eficaces y sistemas de tratamiento del aire interior 
adecuados y correctamente mantenidos es una obligación que ninguna administración 
puede eludir. 
 
Es por todo ello que se proponen los siguientes ACUERDOS al Pleno: 
 

1. Instar al gobierno de Mataró a la contratación de una Entidad u Organismo de Control 
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Autorizado para que realice la evaluación del control ambiental interior y determine su 
idoneidad. 
 

2. Instar al gobierno de Mataró que realice las acciones necesarias para la implementación de 
un plan de evaluación y control de la calidad ambiental interior y microbiológico de los 
edificios y locales municipales con el objetivo de obtener un certificado de idoneidad 
favorable de los mismos emitido por una entidad de control acreditada. 
 

3. Instar al gobierno de Mataró a que, en el caso de deficiencias y en función de su gravedad, 
establezca un programa de medidas correctoras que restablezca la seguridad de las 
instalaciones hasta la obtención del certificado favorable.  
 

4. Instar a que se comuniquen los presentes acuerdos a todas las entidades del municipio y se 
haga difusión mediante los medios de información pública municipal a los vecinos de 
Mataró.” 
 
 

 

 

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, anuncia el seu 

vot favorable a la proposta. 

Això no obstant, després de llegir el text, ens agradaria fer-hi cinc reflexions:  

El resum de la proposta que presenta Ciutadans és molt fàcil: ventilar, certificar i mesurar. El 

que passa és que dintre de la relació de normatives i catàlegs de l’Administració ens hem 

deixat el Codi Tècnic de l’Edificació, que és el més important i el que fem servir per donar les 

llicències municipals relacionades amb tot això. 

Aquest Codi té un apartat que parla sobre la qualitat de l’aire a l’interior. Ho dic perquè, a 

part dels edificis municipals, des de Junts pensem que això s’hauria d’extrapolar a tots els 

edificis de pública concurrència: bars, restaurants, escoles. 

Una altra idea que volem transmetre és que la ventilació complementa però no substitueix 

les mesures preventives i, per tant, hem de seguir aplicant totes les mesures anticovid. 

D’altra banda, per avaluar la ventilació, una proposta que fem des de Junts és la instal·lació 

de sensors de diòxid de carboni. Un sensor val 90 € i amb això ens podríem estalviar molts 

diners i entitats certificadores, la qual cosa no vol dir que no s’hagin de fer les certificacions. 

També trobem a faltar en la proposta un apartat que no només sigui renovar els equips 

d’aire, sinó que parli del seu manteniment periòdic. Això cal afegir-ho. 

Així mateix, pel que fa a la salut dels edificis, suposo que tots vostès recorden que hi va 

haver una època en què es parlava dels edificis “malalts”. Ho dic perquè ja que estem donant 

ajudes i estem intentant buscar l’eficiència energètica dels edificis, també s’hi hauria 
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d’incloure el tema de dissenyar edificis més saludables. És a dir, que la salut estigui dintre de 

la pròpia execució i definició dels edificis. 

Finalment, la reflexió sobre la ventilació i els espais tancats ens ha de portar a fer més vida 

al carrer. Ens hem d’acostumar al fet que hi ha vida entre els edificis i que hem de gaudir de 

l’espai públic. Si el nostre espai públic té una bona qualitat, farem més vida fora i millorarem 

la ventilació dels edificis, i un dels paràmetres que perjudica la qualitat de l’aire dels edificis 

és justament l’acumulació de molta gent a dins.  

 

 

 

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

el vot favorable del seu grup. 

Ens sembla assenyat tot el que es proposa, tot i que estem d’acord amb el que comenta el 

regidor Font en el sentit que la ventilació és necessària però no suficient. Els edificis no són 

intrínsecament segurs o insegurs, sinó que ho són sobre la base del compliment de les 

normatives de les autoritats sanitàries.  

No sabem si la manera de fer-ho és a través d’empreses externes que ho dictin, o bé amb 

altres sistemes. En qualsevol cas, votarem a favor de la proposta i ens agradarà veure quin 

és el sistema que proposa el Govern per donar compliment a la iniciativa que planteja el grup 

de Ciutadans.  

 

 

 

 

La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, anuncia el seu vot favorable a la proposta de resolució, 

perquè el que es demana coincideix amb les prioritats i preocupacions del Govern en la 

gestió de la nova normalitat postpandèmia i en com es poden prevenir riscos per a la salut 

de treballadors i usuaris dels equipaments municipals. 

Informarle que desde diciembre de 2020 se está desarrollando un proyecto conjunto 

coordinado entre varios servicios del Ayuntamiento para revisar y evaluar los sistemas de 

ventilación de los equipamientos municipales. Desde los servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales y Salud Pública han considerado iniciar una evaluación de 15 equipamientos 
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municipales considerados prioritarios en base a diferentes criterios de carácter técnico, como 

son la concentración de profesionales y la afluencia de usuarios. 

Desde el Servicio de Equipamientos Municipales se están llevando a cabo trabajos de 

evaluación. 

De este trabajo conjunto se derivará un plan de acción de cada equipamiento que recogerá 

una serie de medidas correctoras, que es una de sus demandas, que tendrán que adoptarse 

para adecuar los sistemas de ventilación a los nuevos estándares de prevención y seguridad 

en el trabajo. 

Respecto a la contratación de este servicio de evaluación que propone, sería un refuerzo a 

esos trabajos que ya se están llevando a cabo y, por lo tanto, es una opción que está sobre 

la mesa, pero será el Servicio el que decidirá finalmente si recurre a la posibilidad de reforzar 

la acción. 

En todo caso, el objetivo es compartido y la respuesta a su PdR es dar solución a esta nueva 

situación. Entiendo que estará de acuerdo en que el cómo se decida técnicamente.  

Por todo ello, nuestro posicionamiento será favorable. 

 

 

 

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

les aportacions fetes pels grups de Junts i d’ERC, que considera molt interessants. 

En segundo lugar, agradecer a la Sra. Ruiz la gran sensibilidad que ha tenido en relación 

con este tema y su buena predisposición al cumplimiento y al seguimiento de la calidad del 

aire y las medidas sanitarias en los edificios municipales. 

Obviamente, dejamos a su criterio y al de los técnicos si tiene que ser una empresa 

certificadora quien realice estas tareas. Nosotros lo preferimos, pero si el departamento de 

Riesgos Laborales está preparado para certificar la calidad del aire, adelante. Eso sí, nos 

gustaría que nos hicieran partícipes de cómo está yendo la auditoría y si se tienen que 

aplicar medidas correctoras.  

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

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

MUNICIPAL DE JUNTS PER MATARÓ PER LA REDACCIÓ D’UN 

MANUAL DE QUALITAT DE LES OBRES A LA CIUTAT DE MATARÓ. 

 
 

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

proposta de resolució següent 

 

“Les ciutats i les persones que hi viuen demanden un hàbitat urbà de qualitat. L’espai públic 
forma part d’aquest hàbitat, és el lloc on s’articulen i conflueixen el conjunt d’usos i activitats 
dels ciutadans; d’aquesta demanda neix la necessitat de transformar-lo i mantenir-lo en 
condicions òptimes. Les obres a la ciutat formen part de les actuacions que Mataró ha de dur 
a terme per garantir una millora contínua en l’àmbit de, serveis urbans, equipaments, espais 
verds, vials, infraestructures, etcètera, orientant la seva estratègia per garantir a les persones 
qualitat de vida, millora social i urbana, millora als barris, i fomentar el desenvolupament 
sostenible i avançar cap una ciutat autosuficient i ben connectada internament i externament, 
amb respecte per la natura i voluntat de reintegració. Les obres, com a mitjà per assolir 
aquests objectius, són generadores impactes importants en l’entorn més proper, provoquen 
molèsties a les persones, als comerciants, dificulten la seva mobilitat i produeixen diferents 
impactes mediambientals. L’Ajuntament ha de vetllar per minimitzar aquests impactes, tant 
en la planificació com durant la implantació i l’execució del projecte . En aquest context, és 
necessari un compromís per millorar i garantir la qualitat de les actuacions en l’àmbit de 
l’espai públic, aquesta és la raó de la proposta presentada per Junts per Mataró. Demanem 
la redacció d’un  Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró. Ens cal saber 

com hem d’implantar i quina incidència  es provoca en l’àmbit de l’espai públic  
 
En aquest moment de transformació urbana de la ciutat, ha arribat l’hora de disposar d’una 
eina útil i necessària per a tots els professionals que actuïn en les obres de la ciutat a fi de 
millorar-ne l’impacte, la qualitat i la seguretat. El Manual de qualitat ha d’incloure nous 
conceptes necessaris a l’hora de gestionar les obres a l’espai públic, com ara: la 
comunicació, l’aplicació de mesures per minimitzar l’afectació al medi ambient i a la mobilitat, 
prioritzar la seguretat dels vianants i ciclistes, aplicació de criteris relacionats amb la 
sensorització i auscultació de les obres. Fer-ho no ha de representar esforç, sinó que ha de 
formar part de l’estil i la manera de treballar dels promotors, tècnics i treballadors en les 
obres a la ciutat. Creiem que el seu compliment tindria que ser obligatori per a tots els 
promotors públics i privats.  
 
L’objecte d’aquest document és facilitar a promotors, contractistes, direccions d’obra, tècnics 
i treballadors de les obres la informació, les indicacions i els criteris que cal seguir per reduir 
l’impacte que les obres que s’implanten i desenvolupen a l’espai públic produeixen en l’àmbit 
d’afectació i que alteren la dinàmica de la ciutat i dels seus ciutadans. És per aquest motiu 
que,  l’Ajuntament de Mataró, hauria d’impulsar l’elaboració del Manual de qualitat de les 
obres, tot desitjant que sigui una bona eina de treball per als diferents agents que participen 
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en les obres que s’executen a la ciutat des del moment de la seva concepció. En la seva 
redacció és necessari incorporar l’experiència adquirida en aquests darrers anys pels 
operadors municipals que intervenen en el seguiment i el control de les obres a la ciutat, 
actualitzar la informació d’acord amb la normativa vigent i crear un document funcional i 
entenedor. 
 
Les especificacions d’aquest manual es tindran en compte en totes les obres que s’implantin 
i es desenvolupin a l’espai públic de la ciutat de Mataró i seran aplicables a totes les obres 
executades per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms o les empreses municipals. Pel 
que fa a les obres desenvolupades per empreses privades, el contingut d’aquest manual es 
tindrà en compte en tots els aspectes de l’obra que comportin una afectació o puguin tenir 
una incidència a l’espai públic. 
 
Al Manual de qualitat de les obres es definiran uns criteris d’actuació i uns estàndards de 
qualitat que han de tenir en compte promotors, projectistes, directors facultatius, 
coordinadors de seguretat i salut, contractistes d’obres i responsables d’execució i supervisió 
de les obres, per tal de minimitzar l’impacte de les obres a l’espai públic, millorar-ne la 
qualitat i la convivència d’aquestes amb la vida quotidiana de la ciutat. S’hi tracta la 
comunicació de les obres, la implantació, l’ocupació i l’afectació de les obres a l’espai públic; 
l’afectació a elements urbans que proporcionen un servei públic; les previsions i les 
actuacions en aspectes vinculats a la mobilitat de vianants i vehicles, la protecció, la 
seguretat dels ciutadans durant les obres i els impactes mediambientals que poden produir. 
També s’especificaran els criteris en actuacions puntuals a l’espai públic o actuacions que 
provoquen una afectació especial a la ciutat, ja sigui per condicionants interns o externs de 
l’obra. Pel que fa a la seguretat, aquest manual es limita a referir allò que es considera 
convenient i necessari des d’una perspectiva general de protecció a terceres persones. No 
entra en la definició concreta de les solucions tècniques que cal adoptar, ni recull la 
seguretat de l’execució de l’obra. 
 
Les implantacions de les obres s’han de planificar i organitzar per tal de minimitzar l’afectació 
a l’espai públic i el contractista i el seu personal les han d’executar amb la màxima cura i 
sensibilitat envers els ciutadans i les activitats econòmiques afectades. L’ocupació ha de 
permetre, en qualsevol circumstància, l’accés als habitatges, sens perjudici de les 
restriccions o la supressió d’aquest accés derivat de situacions d’emergència generades per 
l’obra (plans d’emergència). Així mateix, l’ocupació ha de permetre l’accés als edificis d’ús 
terciari o activitat empresarial, comerços i pàrquings. En el cas que no sigui possible, s’ha de 
tractar amb els afectats els detalls de l’afectació i la compensació amb mesures 
complementàries, si escau. S’ha de garantir l’accés i el pas dels vehicles d’emergència, tant 
dins de l’àmbit de l’obra com a l’exterior. En cas que els itineraris de vianants quedin afectats 
durant les obres, els itineraris provisionals han de garantir, com a mínim, les condicions 
d’accessibilitat establertes en la normativa vigents.  
 
Passejant per Mataró, podem observar obres de diverses tipologies (urbanització, 
infraestructures de serveis, infraestructures del transport, edificació, enderroc,...). En moltes 
d’elles podem observar incidències, per exemple:  
 

1. Les implantacions de les obres, en la majoria dels casos, restringeixen o modifiquen 

les condicions prèvies de mobilitat de vianants i vehicles o alteren qualsevol dels 

elements que garanteixen aquesta mobilitat. Cal definir els criteris generals perquè 

els responsables de les obres puguin prendre les mesures necessàries per garantir la 



 114 

mobilitat i la seguretat dels itineraris i minimitzar, tant com es pugui, l’impacte als 

ciutadans afectats per l’àmbit d’actuació de les obres. 

2. Una de les primeres imatges que els ciutadans tenen de les obres és el tancament. 

L’estat i la disposició de l’obra transmet de manera subjectiva la qualitat de les obres i 

la professionalitat dels executors i gestors. Una disposició del tancament homogènia, 

ben conservada i adequada a cada situació genera un benefici en la disminució de 

riscos i fa que els ciutadans tinguin una percepció més positiva de les obres. El 

tancament és el límit entre la zona ocupada per les obres i la zona que poden utilitzar 

els ciutadans. 

3. La implantació de l’obra o de les actuacions generen ocupacions que, en la majoria 

dels casos, obligaran a modificar els itineraris dels vianants o dels vehicles. Aquestes 

alteracions en la normalitat de l’entorn s’han de comunicar als ciutadans, siguin 

vianants o conductors, mitjançant la senyalització d’obres cor - responent. La 

senyalització ha d’indicar els nous recorreguts, informar i crear les condicions de 

seguretat en les situacions temporals generades a causa de la implantació i el 

desenvolupament de l’obra 

4. Fent referència a un exemple pràctic les bastides a la ciutat impliquen un obstacle 

temporal en els itineraris de vianants que cal resoldre de la millor manera possible 

per garantir la convivència de l’obra amb la resta de la ciutat i respectar en tot 
moment l’accessibilitat de la zona afectada.  

 
 
Per tant, el grup municipal de Junts per Mataró, PROPOSA 
 
-Tenint en compte que l’ocupació de les obres d’urbanització és un dels aspectes més 
sensibles, ja que afecta directament vianants, veïns i comerciants.  
-Tenint en compte, que disposar d’un espai urbà de qualitat és clau per la prosperitat i 
desenvolupament de la ciutat. 
 

Proposem que es valori l’opció per iniciar els treballs de redacció del Manual de Qualitat de 

les Obres a la ciutat de Mataró.” 

 
 
 
 
 
 
 

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

dient que des del seu grup municipal sempre han defensat la gestió i l’estandardització de 

processos, que són molt necessaris no només en l’àmbit de les obres sinó en molts altres 

àmbits de l’Ajuntament. 

Creemos que la creación de un manual de calidad puede ayudar a ello y, por tanto, nuestro 

voto será favorable.  
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El senyor Francesc Teixidó i Pont, portaveu del grup municipal d’ERC-MÉS, confirma també 

el seu vot favorable.  

És cert el que explica el Sr. Font en relació amb la imatge de moltes obres i la seva afectació 

en un espai públic que ja està prou afectat, però no només parlem de les obres privades, 

sinó també de les públiques. 

Pensem que és una bona proposta, però creiem també que ara no estem en aquest nivell. A 

parer nostre, serà absolutament impossible portar a la pràctica qualsevol mesura racional 

com és aquesta sense que el Govern municipal reconegui l’enorme problema que des de fa 

anys s’arrossega a l’àrea de Llicències. Aquest seria el primer pas per poder assumir 

després una proposta com la que vostès molt bé estan posant sobre la taula.  

Hi votarem a favor, però pensem que l’obstacle principal és que caldria solucionar 

prèviament la problemàtica que tenim a Llicències. 

 

  

 
 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme i Promoció de Ciutat i 

Comerç, comparteix plenament l’objecte de la proposta.  

La imatge, el paisatge i el gaudi de l’espai ciutadà és un tema de tots nosaltres. I és cert 

que, tal com s’explica en el text, les obres hi impacten de diverses maneres i no sempre 

positivament.  

Les obres són símptoma d’activitat econòmica de ciutat que bull i millora les condicions de 

vida i de treball, però és cert que ens hi podem esforçar més entre tots els que hi intervenim 

de manera directa: promotors, tècnics, propietaris, empreses de serveis i Administració. 

Tots tenim marge de millora per fer que aquest impacte sigui el menor possible.  

Ens ha agradat la proposta i ara ens hem de posar a treballar-la. Ser capaços d’identificar 

quins són aquests impactes i com podem intervenir sobre la mobilitat, els itineraris de 

vianants i especialment per a persones amb mobilitat reduïda, el tema acústic, la imatge i la 

salubritat. Haurem d’identificar allò que habitualment fem malament i que causa un impacte 

negatiu i trobar la manera de millorar-ho o suprimir-ho. Podríem començar per convertir-ho 

en unes recomanacions que ens obligaríem a complir les empreses, els ciutadans i 
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l’Administració, i a fer-ne difusió a través del Gremi de Constructors i dels col·legis 

professionals i del propi Ajuntament.  

Creiem que té molt de sentit treballar aquest tema i vincular-ho a qualsevol indret de la 

ciutat, i especialment al PIC, que busca embellir l’espai públic.  

El que sí que li demano és que deixem oberta la possibilitat que sigui un manual, decàleg o 

recomanacions, o un conveni amb diferents entitats. La fórmula ja la trobarem quan 

comencem a treballar el tema. 

En tot cas, sí que creiem que han de ser mesures de moment no tant coercitives sinó que 

ens obliguem a complir-les tots de mutu acord.  

Evidentment, com que la proposta pretén preservar l’ús de l’espai públic per a la ciutadania i 

l’exercici de l’activitat econòmica, el nostre vot serà favorable.  

 
 
 
 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, agraeix el 

suport de tots els grups. 

Perquè un territori pugui crear riquesa i ser pròsper, hi ha tres elements fonamentals: saber 

captar el talent, fer la transformació tecnològica i optimitzar la qualitat de l’espai públic, tal 

com recullen molts estudis i com ja estan aplicant moltes ciutats.  

Per tant, tot el que fem per millorar l’espai públic és millorar la prosperitat de Mataró.  

M’ha agradat que la Sra. Sancho hagi fet servir la paraula “estandardització”, perquè tenir 

una imatge estandarditzada de la ciutat és positiu. 

Respecte a les intervencions del Sr. Teixidó i la Sra. Moreno, dir-los que jo crec que sí que 

ho podem aconseguir. La fórmula és fàcil.  

Amb el tema de les llicències estem treballant molt, conjuntament, i crec que ho podrem 

combinar amb tot el projecte de llicències que vam presentar per canviar la gestió del 

departament. Això ens hi ajudarà molt. 

Estic d’acord que potser no ha de ser un manual, potser ha de ser un decàleg, però cal 

posar-s’hi. Crec que la fórmula l’hem trobat i si sabem tirar endavant aquest conveni de 

col·laboració per millorar el departament de Llicències, serà fàcil aplicar-ho i podrem 

avançar.  
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (27). 

 

 

 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

23  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE 

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE LES SALES 

D’ESTUDI A LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT. 

 

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

pregunta següent: 

 

“Como este Grupo Municipal viene manteniendo desde hace años las bibliotecas públicas de 
la ciudad no son suficientes para una ciudad como la de Mataró, quedando algunos barrios 
de la ciudad desatendidos. Ya, en el pleno de febrero de 2017, este Grupo Municipal les 
pedimos la habilitación de salas de estudio por todo el territorio y no solo en época de 
exámenes, ya que existen barrios muy alejados de las bibliotecas públicas como pueden ser 
La Llantia, Cirera o Los Molinos. 
 
Respecto a los horarios de la biblioteca, si no temenos en cuenta el mes de Agosto en que 
los horarios son más reducidos, durante las mañanas de todo el año, sólo hay una biblioteca 
abierta en todo Mataró por la mañana. Los fines de semana, los horarios son incluso más 
reducidos: sábado tarde sólo hay una biblioteca abierta y los domingos ninguna de las dos.  
 
Durante la época de exámenes universitarios se han habilitado nuevas salas para el estudio. 
Una vez finalizado este periodo de exámenes, este grupo Municipal está interesado en que 
se le responda. 
 

1. ¿Qué valoración se hace por parte del Ayuntamiento de la asistencia a estas salas 
de estudios? ¿Cuántos estudiantes han hecho uso de esos servicios? 

2. ¿Qué medio de publicidad ha utilizado el ayuntamiento para llegar a los jóvenes? 
3. ¿Se ha estudiado la posibilidad de aumentar las salas de estudio fuera de la 

temporada de exámenes? 
4. Dado a los cambios en el Sistema educativo, en el pleno de febrero de 2017 ya 

insistimos en la necesidad de la existencia de salas para la realización de trabajos 
en grupo. ¿Cuál ha sido la evolución de las aulas de estudio desde ese momento? 
¿Cuántas aulas públicas existen? y, ¿tiene este Ayuntamiento incrementar su 
número?” 
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El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat d’Estratègia Agenda Urbana Mataró 2030, 

Joventut i Emancipació Juvenil, agraeix la pregunta.  

En el marco de la última campaña de exámenes entre mayo y junio, desde el Ayuntamiento 

se ha llevado a cabo una prueba piloto en la biblioteca Pompeu Fabra para abrir una sala 

de estudio en horario no habitual, de 20 a 23 horas. Y domingos, de 10 a 23 horas. Para 

facilitar a los estudiantes de Mataró un sitio tranquilo y con wifi donde poder preparar sus 

exámenes de fin de curso o la selectividad, o para incluso hacer trabajos. 

Esta prueba piloto no solo responde al Pla Jove de Mataró, sino también a una demanda 

histórica por parte de muchos estudiantes de la ciudad que reclamaban poder disponer de 

un sitio donde estudiar de forma tranquila, sobre todo ampliando los horarios de la biblioteca 

en época de exámenes.  

La valoración que hacemos desde el Gobierno, con los jóvenes con los que estamos en 

contacto y con el Servicio de Juventud, la biblioteca Pompeu Fabra, etc., es muy positiva. 

Hemos habilitado 62 puntos de estudio hasta el 9 de junio y, visto el éxito en el incremento 

del uso desde el primer día, porque hemos llegado incluso a tener colas para entrar, hemos 

ampliado hasta 86 los puntos de estudio hasta el 30 de junio. De hecho, hemos tenido el 

aforo completo la mayor parte del tiempo. 

En cuanto a cómo hemos publicitado la acción, hay que decir que hemos usado la web 

municipal como soporte principal, las redes sociales del Ayuntamiento, las propias del 

Servicio de Juventud junto con Ensenyament y Cultura, la red de bibliotecas, además de la 

publicación de los boletines informativos de la Oficina Jove, e incluso hemos hecho alguna 

aparición en directo en televisión. 

Respecto a las salas de estudio, hasta el momento la ciudad de Mataró ofrece unas salas 

de estudio durante todo el año para realizar trabajos en grupo o para estudiar, en los 

centros cívicos y en los Espais Jove. En 2016 ya realizamos una prueba piloto habilitando 

una sala de estudio en el Espai Jove de Cerdanyola en horario nocturno que no terminó de 

funcionar, porque lo que nos pedían los jóvenes era poder tener un sitio dentro de la 

biblioteca para poder seguir con su estudio y no tener que desplazarse a una sala nueva.  

Por eso se ha estado trabajando en esta prueba piloto, con la previsión de repetirla durante 

la temporada de exámenes de invierno en enero. Y esperamos que la situación sanitaria 
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nos permita poder ampliar el número de puntos de estudio, ya que la biblioteca tendría 

disponibilidad.  

Por otro lado, también estamos estudiando la posibilidad de ampliar el servicio a la 

biblioteca Antoni Comas. 

En definitiva, la voluntad del equipo del Gobierno es poder consolidar esta demanda 

histórica y ampliar los horarios de apertura de las bibliotecas dentro de las temporadas de 

exámenes.  

 

 

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

resposta.  

Respecto a la última pregunta sobre la evolución de las salas de estudio, que tiene que ver 

con el cambio de paradigma educacional, es decir, con el hecho de que los jóvenes 

últimamente tienen que juntarse para realizar sus trabajos, creo que no la ha contestado.  

Considero que hay que hacer una reflexión a este respecto: Granollers tiene 60.000 

habitantes y dos bibliotecas públicas, mientras que Mataró, con 138.000 habitantes, solo 

tiene dos bibliotecas. El barrio de Cerdanyola tiene 31.000 habitantes y no tiene ninguna 

biblioteca pública. 

No niego el esfuerzo ni la preocupación del Ayuntamiento por habilitar salas de estudio, 

pero creo que habría que esforzarse más y que habría que proyectar esa tercera biblioteca. 

Quizá el sitio ahora no sea lo más importante, pero nuestra ciudad necesita esa tercera 

biblioteca.  

Por otro lado, con dos bibliotecas los horarios de mañana son bastante escasos, por lo que 

habría que plantearse su ampliación.   

 

 

El senyor Daniel Hurtado Diaz, regidor delegat d ’Estratègia Agenda Urbana Mataró 2030, 

Joventut i Emancipació Juvenil, reitera, respecte a les sales d’estudi, que n’hi ha diverses 

arreu de la ciutat: als quatre Espais Jove, en centres cívics, etc.  

Le recuerdo que bibliotecas tenemos tres en Mataró, y no dos.  

Por la mañana, tanto la biblioteca Pompeu Fabra como la Antoni Comas se complementan 

para poder estar durante toda la semana en funcionamiento.  
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No obstante, seguiremos trabajando y le emplazo a una reunión para informarle de cómo 

estamos planteando este tema.  

 

 

 

24 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-

PARTIDO DE LA CIUDADANÍA SOBRE EL COST I LES FACTURES 

DELS FOCS ARTIFICIALS DEL 27 DE JULIOL DE 2020 (SANTES). 

 

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

el prec següent: 

 
“En el pleno de septiembre de 2020, este Grupo Municipal se interesó por el coste que había 
tenido para los ciudadanos de Mataró el lanzamiento de cohetes desde el Ayuntamiento a 
modo de fiesta privada para un grupo reducido de personas en pasado 27 de julio, ante la 
sospecha que pudiera haberse utilizado no sólo un edificio público, sino también dinero 
público para el pago de los fuegos antificiales. 
 
En ese mismo Pleno, el Regidor Sr. Xesco Gomar explicó a este Grupo Municipal que 
debido a su buena negociación el coste de dicha “fiesta” ascendía a la cantidad de 1.600 
euros +IVA. Con posterioridad, esta Regidora pidió la factura y recibió una factura de 1.600 
euros +IVA (1,936 €) 
 
Desde nuestro GM, revisando el listado de contratos menores del tercer trimestre del 2020 
(meses de julio, agosto y septiembre) del portal de transparencia de la GENERALITAT DE 
CATALUNYA encontró un contrato menor correspondiente a este ayuntamiento con el 
concepto “FOCS ARTIFICIALS DIA 27” por un importe de 14,950 €.  
 
Esta regidora pidió dicha factura y después de varios meses, no ha recibido respuesta.  
 
Es por ello que este Grupo Municipal está interesado que se le conteste: 
 

- ¿A qué se debe la diferencia de importe entre los 1,600 euros y los 14,950 euros 
que constan en la factura? 

- ¿Cuándo podré tener disponible la factura, el contrato relativo a dicha factura? 
- ¿Cuál será el coste de los fuegos artificiales del día 27 de este año?” 
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El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, agraeix la pregunta.  

Desde la Dirección de Cultura, como decía usted, le enviamos las facturas de los fuegos de 

los años 2018, 2019 y 2020. En concreto, el 21 de septiembre se hizo el envío de los años 

2018 y 2019. Después, usted solicitó que le enviáramos las facturas correspondientes al 

2020 de Matinades, Barram, Tronada y Focs Artificials, y estas facturas se le enviaron y son 

por un valor de 1.550 € más IVA, 1.600 € más IVA y 1.936 €, respectivamente.  

Como sabrán, durante el 2020, desde Cultura se trabajó en la programación cultural en 

fechas de Santes del “Mataró s’enlaira”, en el que se contemplaban, para la noche del 27 de 

julio, unos fuegos artificiales disparados desde cuatro puntos de la ciudad, compaginados 

con otros elementos visuales. El contrato al que usted se refiere, por el valor de ese importe 

(14.950 € más IVA), correspondía a esa actividad que finalmente fue suspendida. El 

contrato, entonces, no se ejecutó en su totalidad, y solo se ejecutaron 2.916,10 €, 

correspondientes al diseño del acto; 1.980,10 € y el castillo de fuegos del día 27 de 1.936 € 

en total. 

Este año ya se han tramitado los pliegos de condiciones para la ejecución del castillo de 

fuegos y la Tronada, que se publicaron el 7 de mayo y se han resuelto el 22 de junio de este 

año por un valor de 37.847,7 € más IVA. 

 

 

 

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

que de la resposta es desprèn que algú s’ha equivocat a l’hora de pujar la factura de 14.950 

€ al Portal de Transparència de la Generalitat, on l’Ajuntament informa de les despeses que 

ha tingut.  

La factura refleja un diferencial de dinero o es que alguien se ha gastado un dinero que no 

se sabe dónde está y se ha subido allí.  

Además, quería recordarle que usted me dijo que no habían sido fuegos artificiales, sino que 

había sido una Tronada, y en el Portal figura como fuegos. Pero ahora me dice que fueron 

fuegos y no una Tronada.  

Aquí falta el diferencial entre esos 14.950 € y los 1.600 €, y yo he preguntado de qué es 

exactamente esa factura, y desde el mes de enero a mí nadie me ha informado. 
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Entonces, lo que yo pregunto es: ¿alguien se ha equivocado al subir esa documentación a la 

web de la Generalitat de Catalunya? De ser así, ¿desde enero nadie ha corregido ese fallo 

que figura publicado? ¿O en qué se han gastado el diferencial? ¿Nadie se interesa por saber 

qué ha pasado? Nosotros, sí. 

Estoy atónita de que ustedes no se preocupen por saber dónde está el diferencial del dinero. 

 

 

 

El senyor Francisco Javier Gomar Martin, regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i 

Transició Ecològica i Cultura, respon que demà mateix informaran la Sra. Sancho de què ha 

passat i per què s’ha publicat aquesta factura.   

Insisto en que ese castillo de fuegos no se llevó a cabo como estaba previsto. Se hizo en su 

lugar una Tronada, cuyo coste es el que le hemos enviado.  

¿Por qué está esa factura subida? Si es por error, lo solventaremos. Lo que sí espero es que 

pueda venir alguna vez a las reuniones de las CIM de Cultura para que podamos debatirlo 

allí este tipo de cuestiones. 

 

 

 

 

25 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER 

MATARÓ SOBRE EL BICIBÚS. 

 

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

prec següent 

 

 “En aquest moment de transformació urbana de la ciutat, ha arribat l’hora de disposar 
d’eines i projectes que ens ajudin com a societat a ser corresponsables d’aquests canvis. 
Com a ciutadans i ciutadanes ser part activa és clau i l’Ajuntament té el deure de fomentar i 
dirigir aquest canvi cultural envers a una nova ciutat renovada i sostenible. El futur està en 
mans de tots, pedalem junts. 
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Junts per Mataró coneixedors de la iniciativa del Bicibús, promoguda per l’entitat Canvis en 
Cadena, presentem aquest prec per promoure aquesta inicitava a la nostra ciutat. Un Bicibús 
és un grup d'infants que es mouen amb bicicleta cap a l'escola acompanyats de persones 
adultes. De la mateixa manera que un autobús, disposa d'un recorregut definit i uns horaris 
de pas. 

En els últims plens municipals hem aprovat diferents documents que tenen a veure a amb la 
mobilitat sostenible, ineludible davant l’emergència climàtica. Per exemple el Plà de mobilitat 
urbana sostenible i la nova ordenança de mobilitat. Com sempre diem, ens cal passar a 
l’acció, deixar el paper i trepitjar els carrers. 

Un Bicibús és molt més que un grup d’infants que es mouen cap a l’escola amb bicicleta. 
Com diuen els promotors del projecte: circular en grup té moltes avantatges i es creen  
sinergies entre alumnes i entre famílies, però la més important és la seguretat, ja que la resta 
de vehicles respecten més les bicicletes quan van en grup. “Infants feliços, millors municipis”. 
 
L’entitat Canvis en Cadena descriu diverses avantatges que comporta aquest projecte: 
Infants més autònoms i feliços; Més salut física i mental; Menys cotxes als carrers; Millors 
habilitats en l’ús de la bici i formació vial; activació de la comunitat educativa.  
 
El Bicibús té un gran impacte social i una gran capacitat transformadora a les nostres viles i 
ciutats. És un projecte col·laboratiu i comunitari, de compromís a escala global. Suposa un 
treball amb tots els agents de la comunitat educativa, amb una participació autèntica.  
 
Creiem que aquest projecte ens pot servir per incrementar l’ús de la bicicleta entre els infants 
de la nostra ciutat. Educar des de les escoles en els nous hàbits de mobilitat i donar a 
conèixer com moure’ns de forma sostenible per la nostra ciutat és fonamental i necessari pel 
futur del Mataró sostenible que desitgem. 
 
 
Per tant, Junts per Mataró presenta el següent prec: 
 

1. Que l’ajuntament de Mataró, estudiï les possibilitats d’execució del projecte del 
Bicibús promogut per l’entitat Canvis en Cadena. 

2. Que l’ajuntament de Mataró, estudiï com participar-hi. A nivell d’adaptació de la xarxa 
carril bici existent i instal·lació de zones d’aparcament de bicicletes davant les 
escoles adherides al projecte.” 

 
 

 

 

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

Mobilitat, accepta el prec.  

Compartim la idea i l’objectiu de promoure itineraris segurs i, alhora, la mobilitat sostenible, 

és a dir, que els escolars vagin a l’escola amb bicicleta i que ho facin de manera segura, 

cosa que ens permet promoure els valors de l’acompanyament responsable de persones 
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adultes, en general de la comunitat educativa i especialment familiars dels alumnes, i fins i 

tot l’obtenció d’un altre tipus de coneixement de la ciutat, atès que anant a peu i amb bici 

s’interactua més amb l’entorn i la resta de ciutadans. 

L’ordenança i el nou Pla de mobilitat no recullen específicament un projecte d’aquesta 

naturalesa, però sí la promoció de la mobilitat activa i els camins escolars segurs. Per tant, 

no veiem cap problema a tirar endavant aquesta experiència. El que sí que caldrà és 

demanar la col·laboració dels centres educatius per tal que promoguin aquesta modalitat i 

facin participar-hi les famílies acompanyant els infants a l’escola.  

Pel que fa als aparcaments de bicicletes davant les escoles, actualment n’hi ha, però ara 

com ara no estem en disposició de comprometre’ns a que n’hi hagi davant de totes les 

escoles. En tot cas, caldrà valorar-ne el volum i ampliar, si s’escau, els aparcaments 

actuals, o que el centre ens faciliti lloc a l’interior. 

Amb el nou contracte de manteniment de senyalització horitzontal i vertical que hem aprovat 

a la darrera Junta de Govern, instal·larem nous aparcaments a la calçada. 

Els informarem de tot plegat en comissió informativa quan tinguem aquesta planificació que 

ens demana.  

En el propers dies, a més, mantindrem una altra reunió entre Mobilitat, Educació i l’empresa 

que té l’aplicació Atmoos, que disposa d’aquesta eina que permet projectar itineraris segurs 

a partir de l’estudi dels moviments reals d’arribada i sortida de les escoles i que ja ha estat 

provada amb èxit en altres municipis de Catalunya, com ara Granollers.  

Així mateix, he donat instruccions al Servei de Mobilitat perquè contacti amb l’entitat Canvis 

en cadena per conèixer de primera mà aquest interessant projecte que presenta amb el seu 

prec.  

 

 

El senyor Xavier Font Mach, regidor del grup municipal de Junts per Mataró, va entendre que 

el Pla de mobilitat urbana sostenible era un document obert i que, per tant, podia incloure 

projectes com aquest.  

D’altra banda, cal comunicar bé tots aquests canvis culturals que fem i que la ciutat 

necessita. Hem d’educar des de l’escola, ja que és una bona eina per comunicar l’ordenança 

municipal que els nens i les nenes vagin pedalant a les escoles. És molt més fàcil que així es 

comencin a impregnar de tots aquests canvis. 

M’he posat en contacte amb l’organització Canvis en cadena i tenen moltes ganes de 
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col·laborar-hi, fins i tot hem estat parlant de per què bicicletes sí i patinets no. Això va 

aparèixer a Osona, que té ciutats i pobles més petits, i Mataró és molt més densa, i els 

patinets, com que van a una velocitat diferent, no són tan estables. Cal fer-ho amb bicicletes.  

Tot plegat està relacionat amb el tema de tenir aparcaments per a bicis, tant dins com fora 

dels centres escolars, i aquí l’Ajuntament hi té un paper facilitador important. 

Respecte a l’aplicació, Canvis en cadena ja té una aplicació per a això: per posar en 

contacte els diferents centres educatius i començar a moure’s.  

Repeteixo que aquesta pot ser una bona eina per educar i comunicar als infants la nova 

mobilitat que necessitem a Mataró. 

 

 

 

 

26 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS 

PER MATARÓ RESPECTE D’UNA POSSIBLE PLAGA DE RATES A LA 

CIUTAT DE MATARÓ. 

 

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

la pregunta següent 

 

“D’acord amb la informació a la pàgina web de l’Ajuntament, es realitza un control de plagues 
integrat per mantenir la via pública i els edificis municipals d’ús públic sanejats d’artròpodes i 
rosegadors, per tal de prevenir la transmissió de les malalties anomenades zoonosis i 
garantir la salubritat dels llocs i edificis públics. 
 
Segons la mateixa es fa una planificació de les estratègies de vigilància i control d’acord amb 
un diagnòstic previ del problema i escollint el mètode més adequat, tenint en compte les 
característiques de la plaga i seleccionant els biocides menys perillosos per a la salut de les 
persones i per al medi ambient. 
 
Contactats al nostre grup municipal hem tingut coneixement de queixes de veïns als barris 
de El Palau i Escorxador que diuen que cada estiu els baixos i patis dels habitatges són un 
niu de rates i que són molt grosses. Segons ens manifesten, entre els veïns s’ajuden posant 
bossetes de verí per tot arreu fins i tot a dins de les cases però lamenten no poder gaudir 
dels patis i més en aquesta època. També diuen que les rates campen lliurement i de dia per 
la Plaça Puerto Rico i, fins i tot, pel carrer Prat de la Riba. També hi ha veïns que les han vist 
davant de la biblioteca Antoni Comas, entre els matolls del parc. 
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Ens arriben queixes similars des del barri de Peramàs, on hi ha veïns que ens diuen que al 
vespre els fa por acostar-se a les zones de contenidors a llençar la brossa per la presència 
de rates. 
 
Cal dir que membres d’aquest grup van veure com a la riera de Sant Simó campaven 
lliurement desenes de rates a plena llum del dia, impactant per veure que això passa a 
escassos metres de molts habitatges i comerços.  
 
Davant d’aquesta situació, presentem les següents preguntes: 
 
En què consisteix la programació de control de plagues i quines accions es duen al 
respecte? Són coneixedors de queixes al respecte per part dels veïns de Mataró? En cas de 
contractar una empresa externa per fer aquestes tasques, es fa un seguiment i control de la 
seva activitat?” 
 

 

 

 

La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, explica que el 

control de plagues en el medi urbà és un aspecte de vital importància per les implicacions 

que té en la salut pública i en la qualitat de vida de la ciutadania.  

A través d’aquest servei, de forma continuada i sistemàtica, es manté controlada la població 

d’insectes i rosegadors de la ciutat. A aquest respecte, el contracte del control de plagues 

conjuga serveis preventius, que tenen per objecte evitar la incidència de plagues als punts o 

zones on es detecta una presència recurrent, amb serveis correctius, pels quals es duen a 

terme actuacions per a l’exterminació de les plagues existents. 

Així, el control de plagues integral que es realitza a la ciutat es divideix en dues línies 

d’actuació:  

D’una banda, la campanya de tractament preventiu que, pel que fa al control de rosegadors, 

s’executa amb tècniques de sanejament del clavegueram i espais públics. I, de l’altra, la 

campanya de tractament correctiu, que es duu a terme seguint els avisos que arriben per 

part de la ciutadania.  

La campanya de tractament preventiu consisteix a realitzar de manera anual durant el 

primer semestre de l’any una revisió i tractament de tot el clavegueram, a través de la 

inspecció dels 1.700 pous de registre de la ciutat. En aquestes revisions es realitza una 

inspecció visual per detectar la presència de rosegadors i d’altres plagues. I en funció del 

resultat de la inspecció, s’hi aplica el tractament més adient.  
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En finalitzar el control preventiu, s’obté un mapa d’activitat de plagues que ens permet 

determinar els punts més actius de la ciutat, a fi de poder seguir fent-hi actuacions 

preventives, incidint en tractaments de reforç als punts de més activitat.  

Totes aquestes actuacions, que es duen a terme a través de l’empresa contractada per 

l’Ajuntament per a la prestació del servei de control de plagues, són supervisades per 

personal tècnic de la secció de Salut de l’Ajuntament. 

Com dèiem, a banda de la campanya de tractaments preventius, també s’atenen els avisos 

que arriben per part de la ciutadania a través dels diferents canals de comunicació oficials 

de l’Ajuntament, principalment la bústia ciutadana.  

El procediment, quan es rep l’avís, és la seva remissió a l’empresa contractada, que 

procedeix a revisar el punt afectat i a realitzar-hi el tractament corresponent. L’empresa que 

atén els avisos elabora un informe que també revisa el personal tècnic de la secció de 

Salut, i s’adjunta al corresponent expedient. 

A tall informatiu, l’any 2020 es van atendre 86 avisos de la ciutadania per presència de 

rosegadors. I en el que portem d’any, n’hem rebut 38.  

Aprofito l’avinentesa per informar la ciutadania que, en cas de patir algun tipus de molèstia 

derivada de la presència de plagues urbanes, és important que ho pugui posar en 

coneixement de l’Ajuntament a través de qualsevol canal habilitat per saber en quin punt 

concret s’ha detectat i poder dur a terme el tractament corresponent al més aviat possible.  

 

 

 

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

la resposta de la Sra. Villarreal.  

Si el tractament preventiu es fa durant els primers sis mesos de l’any, és a dir, que ha acabat 

tot just ara, i en el ple d’avui estem parlant d’aquest tema, és que realment ja necessitem 

corregir la situació. 

Vostè parla de 38 avisos, en la línia de l’any passat, però a mi em sembla que a dia d’avui no 

podem dir que això estigui donant els fruits que serien desitjables. Crec que aquestes línies 

d’actuació s’haurien d’intensificar per obtenir-ne una major eficàcia.  

Finalment, vostè sempre parla de la via pública i del clavegueram, i jo no sé si la riera de 

Sant Simó queda fora de les seves competències a efectes de la neteja. Si no fos així, 

caldria dur a terme una tasca important en aquesta riera. I si això quedés fora de les 
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competències, caldria avisar l’Administració competent perquè prengués mesures 

importants. Segurament el focus d’aquesta plaga pugui ser l’estat de brutícia que es detecta 

a la riera de Sant Simó.  

 

 

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

allò que es fa durant els sis primers mesos de l’any és la inspecció dels 1.700 pous i, sobre 

la base de la inspecció, es duu a terme el tractament durant tot l’any, incidint més en les 

zones on s’ha detectat que hi ha més activitat.  

Respecte al que comenta sobre la riera de Sant Simó, traspassaré la consulta al 

departament i, si ens pertoca a nosaltres, realitzarem l’actuació corresponent. I, si no, ho 

traslladarem a l’Administració que correspongui. 

  

 

 

 

27 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA INFORMACIÓ QUE 

ES DISTRIBUEIX ENTRE ELS GRUPS MUNICIPALS SOBRE LA 

PREVISIÓ DE DESNONAMENTS. 

 

 

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

prec següent: 

 “Fins a final del mandat passat, des del  Servei de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut 
Pública, Consum i Gent Gran es feia arribar als Grups Municipals la informació relativa a la 
previsió de desnonaments a curt termini.  

En aquests escrits s’informava de: la data prevista del desnonament, l’adreça de l’habitatge, 
la descripció dels ocupants (tipus familia, existència menors i edats, etc), del règim de 
tinença, motiu del desnonament iImpagament quotes o altres), si constava sol.licitud de 
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moratòria de la data de llençament, si constava Tràmit a la Mesa d’emergència i quin era 
l’estat del tràmit i si existia allotjament alternatiu i de quina tipologia. 

Des de 2019 no es rep cap informació al respecte.  

Amb el final de la moratòria dels desnonaments prevista pel proper 9 d’agost, es preveu que 
lamentablement, es dispari el nombre de desnonaments.  

Per altra banda, Al Ple Municipal del 4 d’octubre del 2018 els grups municipals d’ERC-MES i 
d’ICV-EUiA, amb el suport del grup municipal VOLEMataró i de les regidores no adscrites, 
vam presentar una proposta de resolució per facilitar l’ampliació del parc públic d’habitatge. 
La proposta de resolució es va aprovar amb una àmplia majoria de 21 vots favorables. 

A dia d’avui, no consta encara cap acció per part d’urbanisme del govern municipal al 
respecte. 

Més enllà d’esperar que s’acompleixin les peticions formulades al Govern d’Espanya 
respecte a la continuïtat de les mesures per contenir els desnonaments, el Grup municipal 
d’Esquerra Republicana - Mov.Esquerres, formula els següents precs:  

1. El Govern Municipal  tornarà a enviar als Grups Municipals la informació de la previsions 
de desnonaments i tornarà també a convocar la Taula de desnonaments (o Comissió Mixta o 
l’espai per a compartir informació que el Govern Municipal consideri més adient).  

2-  El Govern Municipal, a través de l’àrea d’Urbanisme, posarà en marxa les modificacions 
legals per tal que es destini el 30% dels habitatges d’obra nova i de grans rehabilitacions de 
venda o de lloguer a habitatge de protecció oficial situat en el mateix edifici.  

3- El Govern Municipal explicarà als portaveus dels Grups, quins són els protocols de 

coordinació entre les àrees d’Habitatge i de Benestar social.” 

 
 
 
 

La senyora Sarai Martínez Vega, regidora delegada d’Habitatge, accepta els precs.  

En resposta al primer, val a dir que el departament encarregat de proporcionar la informació 

requerida m’indica que la rebran tots els grups municipals de manera imminent, tal com es 

feia abans de la pandèmia. D’altra banda, demano disculpes per part del Govern perquè, 

com que es tracta d’un tema tan tècnic i que es distribuïa via mail, donàvem per fet que això 

era així. 

Pel que fa a la convocatòria de la Comissió Mixta, que està prevista per al 4t trimestre 

d’aquest any, allà podrem donar resposta o fer retorn de les diferents accions que s’estan 

duent a terme en polítiques d’habitatge. 
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No obstant això, més enllà d’aquesta convocatòria, recordo que he mantingut contactes 

bilaterals amb els principals agents de la comissió i amb els grups municipals, i resto a la 

seva disposició per a qualsevol informació que puguin necessitar.  

En relació amb el segon prec, un dels objectius que contempla el Pla de mandat és que s’hi 

destini el 30% dels habitatges d’obra nova de gran rehabilitació, que va ser aprovat per 

àmplia majoria durant el mandat passat. És una prioritat per a nosaltres i es desenvoluparà 

conjuntament amb la regidoria d’Urbanisme abans que s’acabi aquest 2021, si tot va bé. 

Respecte al darrer prec, els farem arribar tota aquesta informació, però deixin-me dir-los 

que el nucli principal de coordinació ara mateix entre els dos serveis es desenvolupa 

mitjançant el Servei Integral de Protecció a l’Habitatge, un servei que hem posat en marxa 

aquest mandat i que actua com a finestreta única per atendre i contenir la pèrdua 

d’habitatge. 

El servei té tres pilars fonamentals: la intermediació hipotecària o de lloguer de grans 

tenidors, el lloguer entre particulars i l’emergència habitacional.  

Es tracta d’un servei totalment transversal entre Benestar Social i Habitatge que duu a 

terme polítiques sobretot de prevenció. A dia d’avui podem afirmar que el servei ha millorat 

moltíssim la capacitat d’atenció a persones amb risc de perdre el seu habitatge.  

Els avanço que des de l’octubre del 2020, el servei ha atès un total de 341 llars. Quan 

convoquem la Comissió Mixta els farem tot el retorn d’aquesta informació, però abans 

seurem amb els grups municipals a la taula de treball política. 

Igualment, quedo a la seva disposició per atendre’ls en tot allò que necessitin. 

 

 

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

Respecte al primer punt, disculpes acceptades. El que els demanem és rebre amb més 

antelació o assiduïtat aquesta documentació. 

D’altra banda, si la Comissió Mixta es pot convocar abans del 4t trimestre d’aquest any, molt 

millor, per la moratòria que comentàvem que s’acaba el 9 d’agost. Això ens permetria 

avançar-nos-hi.   

Pel que fa a la proposta del 30% d’habitatge públic de les noves construccions, és una 

llàstima que aquesta sigui una de les propostes que quedin en el 48% de feina pendent del 

Govern, perquè ja hem passat l’equador del mandat. Esperem que aviat pugui ser una 

realitat. 
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Respecte a les 341 llars ateses, pensem que segur que hi ha molta més gent que pateix 

dificultats amb el tema de l’habitatge, i tampoc no sabem si tothom que ho necessita coneix 

l’existència d’aquest servei. Cal fer-ne la màxima difusió a través de l’Ajuntament.  

 

 

 

28 - PREC QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE LA SENYALITZACIÓ 

DELS PASSOS DE VIANANTS AMB ENCAMINADORS. 

 

La senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, 

presenta el prec següent: 

“Les persones amb deficiència visual necessiten mesures per poder creuar els carrers sense 
perill. 

Una de les mesures de seguretat són  les senyalitzacions dels passos de vianants amb 
encaminaments. 

Els encaminaments són els únics elements urbans que indiquen amb precisió la ubicació 
d’una zona de pas per a vianants i també afavoreixen la presa de decisions. 

Passejant per Mataró podem observar que a molts passos de vianants no hi ha 
encaminaments, altres són incomplets  i n’hi ha que estan mal posats. 

Per aquest motiu fem els següents precs: 

1-      El Govern Municipal  farà un inventari dels passos de vianants amb encaminaments 
inexistents o mal posats . 

2-      El Govern Municipal presentarà un pla de priorització abans de la finalització de l’any 
2021 per a la correcta col.locació dels encaminaments. 

3-      El Govern Municipal es compromet a no permetre que hi hagi cap nou pas de vianants 
sense els encaminaments posats correctament.” 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, accepta el prec.  

En totes les llicències de rases de la companyia d’Aigües i dels projectes de clavegueram 

es demana l’adaptació dels guals de vianants per fer-los accessibles, inclosos els 

encaminadors. A les obres d’urbanització també se n’instal·len, però n’hi ha de diferents 

tipus. 

A la Ronda Cervantes hem col·locat 24 (12x2) passos de vianants amb peces prefabricades 

de 120 cm d’amplada. Aquí només s’hi col·loca panot ratllat d’encaminador de 80 cm 

d’amplada, situat al centre del pas. Quan el gual es realitza amb vorera rebaixada es fan els 

dos paviments: l’encaminador i el paviment tàctil de separació entre vorera i calçada. 

En altres casos, sobretot quan la vorera no té les amplàries normatives, es rebaixa sencera 

i es col·loca un paviment ratllat que fa les dues funcions. 

En el cas de passos elevats i eixamplaments de voreres, a les cantonades els 

encaminadors es col·loquen tal com indica la normativa, com la vorera executada a l’accés 

de Can Quirze des de la carretera de Mata.  

Sobre el prec concret i pel que fa a l’inventari, els serveis tècnics municipals van elaborar el 

2017 l’inventari dels paviments urbans de la ciutat, identificant-ne tant les característiques 

del material com l’estat de conservació dels diferents trams del carrer. Aquest inventari 

serveix per prioritzar, en funció de la disponibilitat pressupostària, les actuacions a realitzar.  

Respecte al segon prec, aquest Govern municipal és completament conscient de la 

necessitat de tenir una ciutat amb els espais públics accessibles. En aquest sentit, apostem 

per prioritzar actuacions de millora i manteniment dels paviments urbans tant de calçades 

com de voreres. 

El pressupost 2021 preveu una inversió total de 820.000 € per aquests conceptes. El 

projecte tècnic, del qual ja es va informar a la CIM de l’àrea de Qualitat Urbana del 26 de 

maig, ja preveu, entre d’altres actuacions, la construcció de 15 passos elevats per eliminar 

barreres arquitectòniques i facilitar l’accés dels vianants.  

També cal indicar que la partida del pressupost municipal per a la millora de voreres, dotada 

amb 50.000 €, es destinarà completament a actuacions de millora d’accessibilitat.  

A banda d’aquestes actuacions, abans de finalitzar el 2021, es redactarà el projecte tècnic 

de millora de paviments que s’executarà al llarg del 2022.  
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Respecte al compromís que no hi hagi cap nou pas de vianants sense encaminaments 

posats correctament, la supressió de barreres i la millora de l’accessibilitat a l’espai públic 

ha estat, és i serà una prioritat d’aquest Govern. 

 

 

A la senyora Rosa Guanyabens i Casarramona, regidora del grup municipal d’ERC-MÉS, li 

ha semblat entendre que els tres precs han estat acceptats. 

És a dir, es farà un inventari abans d’acabar el 2021 dels encaminaments, se’n prioritzarà la 

col·locació i també que no es permetrà cap obra sense encaminaments. 

El que és clar és que al centre de Mataró hi ha molts passos de vianants que no tenen 

encaminaments, n’hi ha que en tenen però que els tenen mal col·locats i n’hi ha d’altres que 

estan posats fora de lloc, la qual cosa suposa un gran perill per a les persones que no hi 

veuen. Això cal resoldre-ho de manera imminent.  

 

 

 

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

Mobilitat, accepta el prec i, en funció de la disponibilitat pressupostària, confirma que es 

prioritzaran aquesta mena d’actuacions. 

 

 

 

 

29 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ESTAT DE LA XARXA ELÈCTRICA I DE TELECOMUNICACIONS A 

LA CIUTAT.. 

 

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

pregunta següent: 
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“Des de 2016, el Grup Municipal d’ERC-MES ha preguntat en diverses ocasions en aquest 
Ple per les accions dutes a terme pel govern municipal sobre l’estat de la xarxa elèctrica de 
baixa tensió. 
A molts carrers de tots els barris de la ciutat, i en uns barris més que d’altres, existeix una 
estesa aèria de línies de distribució elèctrica de baixa tensió. El no soterrament o grapat 
deficient d’aquestes línies de distribució, en molts casos absolutament obsoletes,  és un 
element de risc que cal corregir: cables que passen a poca distància de les finestres i 
balcons, entrebancs pels bombers o serveis sanitaris en casos d’emergència,  risc per l’acció 
del vent, impacte antiestètic, tant dels fils com dels ferros encastats als edificis, elements 
provisionals, com ara pals de fusta, que es troben en voreres, dificultant el pas de les 
persones amb mobilitat reduïda, incompliment en alguns trams del Reglament Electrotècnic 
vigent de Baixa Tensió… 
  
Des del govern se’ns ha explicat sovint que quan s’urbanitzen carrers s’aprofita per a 
soterrar totes el cablejat, però generalment no és així. Com dèiem en un dels exemples que 
posàvem l’any 2018, els carrers República Argentina, Uruguai i República Dominicana es 
van urbanitzar i no es va fer cap acció sobre el cablejat, que encara penja, presidint finestres 
i balcons.  
  
Els problemes amb el cablejat no només no s’han solucionat, sinó que s’han incrementat 
d’una forma molt significativa amb la proliferació de més cables (elèctrics, telefonia, dades...) 
penjats sense cap mena de criteri, a tot tipus d’edificis, també a alguns amb valor 
patrimonial. 
  
És necessari posar ordre en aquesta qüestió i fer els canvis pertinents a les ordenances que 
regulen aquesta qüestió per establir els criteris per grapar tota mena de cablejat a les 
façanes, i sobretot, fer-les complir. 
  
En conseqüència, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres formulem la següent 
pregunta:   
 

1. Quins han estat els resultats de la reunió amb el cap de la Xarxa de Baixa Tensió de 
l’Àrea del Maresme d’ENDESA respecte aquesta qüestió (La regidora responsable en aquell 
moment, es va comprometre a “convocar una reunió amb el cap de la Xarxa de Baixa Tensió 
de l’Àrea del Maresme, per tal de demanar-li formalment la renovació d’aquests línies de 
baixa tensió per millorar i donar un bon servei al ciutadà”).  
  
2. El Govern Municipal redactarà un pla per a la retirada dels cables obsolets i sense ús que 
hi ha tant a les façanes com a la via pública de la ciutat, de manera que les instal·lacions 
passin a través de canalitzacions subterrànies (cablejat elèctrics i de telecomunicacions). Ho 
farà en base a l’inventari que es va acordar de fer el Ple de febrer de 2018 de tots els punts 
on hi ha cablejat aeri a la vista i dels problemes que ocasiona, l’impacte visual que genera i 
el seu estat de conservació. 
 
3. El Govern Municipal posarà en marxa un pla d’ordenació del cablejat a les façanes de la 
ciutat, amb els canvis necessaris a les ordenances Municipals vigents, per tal d’establir 
criteris a l’hora de passar cables per les façanes i fent complir les actuals (per exemple el 
soterrament de les línies), i exigirà a les empreses elèctriques i de telecomunicacions el seu 

acompliment.  
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La senyora Elizabet Ruiz Moreno, regidora delegada d’Espai Públic i Equipaments 

Municipals i Gent Gran Activa, respon al Sr. Bernabeu que el seu plantejament de pregunta 

és més adient per a una proposta de resolució; no obstant això, passa a respondre les 

qüestions plantejades:  

El soterrament de línies elèctriques de baixa tensió és un tema que té una certa complexitat, 

ja que aquesta xarxa passa per la via pública però és propietat de la companyia 

subministradora d’electricitat. En aquest cas, Endesa. El soterrament d’aquest tipus de línies 

només es contempla en aquells projectes municipals de reurbanització en què s’aixeca tota 

la caixa del paviment del carrer i es reurbanitza el vial d’acord amb la normativa 

d’accessibilitat i el Pla de mobilitat vigent.  

I és en aquest tipus de projectes en què l’Ajuntament en justifica la necessitat perquè el 

titular de la xarxa s’avingui a soterrar-la, ja que el marc normatiu actual li permet mantenir la 

línia aèria. La normativa que regula actualment aquest tipus d’instal·lacions estableix que les 

xarxes de distribució existents han de complir la normativa vigent en el moment de la seva 

construcció o instal·lació. Per tant, tot i que amb el pas del temps vagin sortint noves 

normatives, les instal·lacions existents només tenen l’obligació d’adaptar-se a la normativa 

actual quan pateixen alguna modificació, ja sigui de traçat o tècnica. 

Des de l’Ajuntament es fa el control d’aquestes instal·lacions i es vigila que totes les obres 

que realitzen la companyia subministradora o els privats, a través d’una empresa 

autoritzada, es facin respectant la normativa vigent. 

Els pals, igual que els suports de cadireta que estan a les façanes, són elements de suport 

del traçat de la xarxa i, com el cablejat, si van ser col·locats a l’origen de la instal·lació, 

resten sotmesos a la normativa vigent d’aquell moment.  

Per tant, la companyia no té l’obligació de retirar-los. Tot i així, a requeriment municipal, la 

companyia ha retirat diversos pals de la ciutat a càrrec seu per motius d’accessibilitat. Per 

exemple: als carrers Esteve Cortils, Torrent de la Pólvora, Biada, Pizarro, Maragall, 

Berguedà i Calassanç Marquès.  

Des del servei municipal, es tenen identificats aquests elements de la via pública i amb la 

companyia s’intenta arribar a acords perquè, en cada projecte d’obra que afecti la xarxa de 



 136 

baixa tensió, aquesta soterri la línia i elimini els pals. És una directriu amb la qual treballa 

aquest Ajuntament des de fa temps i aprofitem qualsevol oportunitat per fer-ho. 

Des del 2018 s’han fet diferents trobades amb els responsables d’Endesa al territori, en què 

s’ha refermat el compromís de col·laborar en la retirada de les instal·lacions obsoletes i en el 

soterrament de les línies de forma coordinada amb l’Ajuntament, quan s’executi un projecte 

d’urbanització o d’intervenció integral a l’espai públic.  

En els projectes de reurbanització municipal i de PUMSA es procedeix a l’arranjament de les 

línies de façana. L’últim cas és el del Camí Ral, projecte que ja coneixen. Això té un cost que 

l’assumeix l’Administració i, segons el cas, es grapa o soterra segons la tipologia dels 

habitatges. 

Vostè fa referència als carrers República Argentina i República Dominicana al 2008. Aquesta 

era una obra d’AMSA que es va aprofitar per millorar els carrers, però no els podem 

demanar d’assumir-ne el cost perquè no té res a veure amb les seves xarxes.  

D’altra banda, amb els responsables d’Endesa a càrrec de les seves despeses de 

manteniment de la xarxa de baixa tensió, es van realitzant actuacions de millora i retirada 

dels elements. Un exemple recent n’és la retirada enguany del tram de la N-II entre Sant 

Antoni i Balmes.  

També, quan es demana alguna llicència de rasa per part d’algun privat, estudiem la 

possible modificació de la xarxa aèria existent per tal d’eliminar i d’adequar la xarxa elèctrica 

de baixa tensió, com és el cas de la cantonada del c/ Churruca amb Camí Ral.  

En referència a les telecomunicacions, la Llei 9/2014 dona la potestat als propietaris de no 

deixar passar cablejat per la seva façana, però no es pot obligar les companyies a soterrar el 

servei. Si no els hi deixen passar, no el donen. I quan hi ha algun problemes amb elles, el 

privat s’ha d’adreçar directament a la companyia corresponent i no a l’Ajuntament.  

El Govern no està en disposició de redactar aquest pla que vostè demana, ja que hi ha 

variables que no depenen de l’actuació municipal i que requereixen de la implicació d’altres 

factors i actors, com són les companyies subministradores i el marc regulador. I ara per ara 

no s’obliga aquestes companyies a assumir uns compromisos més enllà del compliment 

normatiu. 

La redacció d’aquest pla d’ordenació i exigència a les companyies aniria en contra també del 

marc normatiu i afectaria aquesta línia de col·laboració que aquest Govern treballa per 

desenvolupar amb elles i per aconseguir els objectius que vostè mateix proposa.  
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El senyor Ignasi Bernabeu i Villa, regidor del grup municipal d’ERC-MES, manifesta que 

se’ls està dient que els pals de fusta impedeixen de vegades la mobilitat de molts vianants, 

però com que estan fets abans de la normativa, no hi ha l’obligació de retirar-los i es poden 

quedar allà durant anys. Això no obstant, si la companyia Endesa té el compromís de 

col·laborar amb l’Administració que els vagi retirant. Ja els farem arribar un llistat de tots els 

pals de fusta que hi ha que impedeixen el pas. 

D’altra banda, la Companyia d’Aigües és propietat de l’Ajuntament, de manera que per què 

no els poden demanar el soterrament de les línies quan es van reurbanitzant carrers? O 

com a mínim, se l’hauria de dotar econòmicament perquè ho faci. 

Respecte al tema de les telecomunicacions, ara ens trobem que tenim una Mataró amb 

carrers de la ciutat deixats, la Riera també està deixada, la platja per molts motius també 

està deixada i no està en condicions, i moltes façanes de Mataró tenen un cablejat immens 

de companyies de telecomunicacions. És cert que hi ha una llei estatal que els ho permet, 

però l’Ajuntament de Mataró hi hauria de tenir alguna cosa a dir per defensar els interessos 

dels seus veïns i veïnes. Aquests cables de façana haurien d’estar en condicions, perquè 

ens trobem amb caixes mal posades, cables mig penjant... i ningú no hi fa res. 

Els demano, doncs, que facin un esforç i que facin com a Barcelona, que tenen una 

ordenança en aquest sentit.  

 

 

 

 

30  - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE EL 

RESULTAT DE L’EXPEDIENT INFORMATIU OBERT PELS FETS DE 

DESEMBRE DE 2020. 

 

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

pregunta següent: 
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“Arran del cas que va tenir com a conseqüència el tancament de la comissaria de la Policia 
Local de Mataró les nits d’un cap de setmana del passat mes de desembre, el Govern 
Municipal va anunciar l’obertura d’un expedient informatiu per saber què havia passat i 
dirimir responsabilitats 
 
En relació a aquesta qüestió, ara que ha passat ja més de mig any, el grup municipal 

d’Esquerra Republicana-Mov.Esquerres formula la següent pregunta: 

1. Quin ha estat el resultat de l’expedient informatiu obert per l’Alcalde el desembre de 
2020 per depurar responsabilitats? Quan faran públic el resultat?” 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Mobilitat, confirma que l’expedient s’ha acabat recentment.  

En donarem compte a la propera comissió informativa d’Administració del dia 8.  

 

 

 

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

n’estaran pendents. 

Pensava que contestaria la responsable de la Policia. Gràcies. 

 

 

 

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

Mobilitat, explica que l’expedient s’ha substanciat des de l’àmbit de Recursos Humans i ell 

n’és el responsable. 
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31 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES A PARTIR DE 

L’INCENDI A ARGENTONA DEL DARRER CAP DE SETMANA.  

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, presenta la 

pregunta següent: 

“Els diferents escenaris del canvi climàtic a Catalunya en general, i al Maresme i a Mataró en 
particular, estan comportant un increment del risc d’incendis forestals que, a més de la 
pèrdua de biodiversitat, producció forestal i increment del risc d’inundacions, causaria 
afectacions importants sobre persones i béns, especialment a urbanitzacions, nuclis urbans i 
edificacions i instal.lacions aïllades. 

Per tal de minimitzar aquest enorme risc, cal reduir l’exposició i la vulnerabilitat de les 
persones i béns als incendis forestals, aplicant la normativa que obliga als Ajuntaments a 
protegir dels incendis forestals els seus veïns i veïnes i els seus habitatges. 

En relació a aquesta qüestió, l’Ajuntament de Mataró:  

- Realitza correctament el manteniment de la xarxa de camins de prevenció d’incendis 
d’acord amb el pla elaborat per la Diputació de Barcelona,  

- Compleix també la normativa pel que fa als plans de protecció civil (que inclou el 
d’incendis), aprovats el 2017 

- Participa a l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF Serra de Marina)  

- Ha portat a terme, des de 2016, els treballs de gestió forestal per eliminar els pins morts 
afectats pel Tomicus.   

 

L’incendi declarat aquest passat cap de setmana a Argentona, ha posat de manifest diverses 

mancances que podrien haver tingut gravíssimes conseqüències:  

a) L’Ajuntament de Mataró no disposa del Mapa de Delimitació que obliga la Llei 5/2003, 
de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, adaptat a la Llei 2/14, ni del document 

d’acompanyament a l’esmentat plànol.  Caldria elaborar aquest plànol amb urgència.  
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b) No s’han executat els treballs de manteniment des de 2017 a les franges de protecció 
de nuclis urbans i urbanitzacions, quan, d’acord amb les condicions de la vegetació 
d’aquestes franges, els treballs s’haurien de fer cada 2 anys. Així, aquests treballs s’haurien 
d'haver executat el 2020/2021. En concret, les franges de nucli urbà no estan executades. 
Pel que fa a les franges d’edificacions i instal·lacions aïllades, la majoria no estan 
executades, excepte on s’ha fet gestió forestal. Finalment, en el cas de les parcel·les 
interiors, a la majoria no s’han executat els treballs que determina la pròpia normativa, en 
especial les edificades. 
c) La web de l’Ajuntament no dona la informació necessària en matèria de prevenció 
d’incendis forestals als veïns i veïnes del municipi, com ara explicar com haurien de 
mantenir-se les parcel·les per reduir el risc d’incendi i complir la normativa. La informació al 
web municipal es limita a un ban de prevenció d’incendis de 2019.                                                                  
. https://www.mataro.cat/ca/temes/proteccio-civil/documents-i-enllacos/ban-incendis forestals-2019.pdf   

d) Segons el calendari fiscal del contribuent de Mataró, el preu públic per manteniment 
de franges de protecció contra incendis s’ha cobrat anualment. Aquest any 2021, per 
exemple, el període de pagament no domiciliat va des de 20/05 a 20/07 i els domiciliats es 
giraran el dia 1/07. Per altra banda, desconeixem si s’han fet les gestions davant la 
Generalitat per obtenir la subvenció per a la realització dels treballs de manteniment de les 
franges.   

 

En conseqüència, el Grup Municipal d’ERC-Mov.Esquerres, formulem les següents 
preguntes: 

1. Per quin motiu el Govern Municipal no ha actualitzat encara el Mapa de Delimitació, 
adequant-lo a la normativa vigent? Quan ho facin, cal incorporar al mateix les franges de 
protecció perimetral dels nuclis urbans, edificacions i les instal·lacions que presentin risc 
d’incendi forestal, com repetidors de telefonia, transformadors elèctrics, etc, situades en 
zones forestals o al costat d’aquestes. 

2. Per quin motiu el Govern Municipal ha assumit el risc de no fer els treballs de 
manteniment de les franges de protecció perimetral contra incendis quan ho demanaven les 
condicions de la vegetació de les franges?  

3. Per quin motiu no s’han executat aquests treballs de manteniment però si que s’ha cobrat 
el preu públic establert a les Ordenances Fiscals respecte les franges de protecció contra 
incendis?  

4. Quin ha estat el resultat de la sol·licitud de subvenció al DARP de la Generalitat per a 
l’execució del manteniment de les franges perimetrals? Quin ha estat l’import rebut?  

5. Quan té previst el Govern Municipal l’inici de la revisió de les parcel·les interiors a fi i 
efecte de fer complir la normativa en matèria de prevenció d’incendis forestals? “ 
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La senyora Anna Villarreal Pascual, regidora delegada de Seguretat Pública, passa a 

respondre la pregunta:  

La prevenció dels incendis forestals sempre ha estat i continua sent una prioritat per a la 

protecció civil del municipi i, en aquest sentit, es treballa permanentment amb tots els 

agents i operadors que intervenen en aquesta política de seguretat.  

Pel que fa al cas concret de les urbanitzacions i espais forestals, la prevenció d’incendis es 

treballa amb els serveis municipals de Protecció Civil, Espais Públics i Disciplina 

Urbanística, així com amb els Bombers de la Generalitat, l’Associació de Defensa Forestal 

del Maresme i amb els propis particulars, tenidors de finques i espais forestals. Tot això, en 

el marc del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals  de Mataró, aprovat pel 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat al març del 2020 i vigent 

fins al 2023. 

En aquest sentit, la gestió del Programa de protecció d’urbanitzacions contra el risc 

d’incendis forestals es realitza a través del mapa de delimitació de franges que s’actualitza 

en aprovar els projectes de neteja que es fan periòdicament. 

Encara que la llei no estableix una periodicitat concreta per a les actuacions de neteja i 

desforestació de franges, l’Ajuntament ha pautat habitualment una intervenció cada dos 

anys.  

Així, la darrera actuació general en totes les urbanitzacions es va realitzar l’any 2019, i el 

2020 es va realitzar una actuació en parcel·les municipals no edificades a les urbanitzacions 

de La Cornisa i Can Quirze.  

Al 2021 ja s’ha elaborat el mapa i el projecte tècnic de franges de protecció, i la seva 

execució material es troba en tràmits de concreció. 

De la mateixa manera, està previst completar el mapa de delimitació de risc d’incendi amb 

la identificació de les zones vulnerables del nucli urbà, edificacions aïllades i altres 

instal·lacions que presentin risc d’incendi forestal i la seva posterior comunicació a la 

Generalitat de Catalunya.  

D’altra banda, en el marc de la revisió del Document Únic de  

Protecció Civil (DUPROCIM) que s’està duent a terme i que s’aprovarà abans de final d’any, 

està previst que s’estableixi un programa específic d’actuació sobre parcel·les interiors. 
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Tanmateix, al gener d’enguany es va sol·licitar a la Generalitat la subvenció per al 

manteniment de franges forestals a la qual vostè feia referència. En aquests moments, està 

pendent de resolució. 

Pel que fa a la comunicació de caràcter preventiu, recollim les seves aportacions i ens 

comprometem a treballar en la millora de la informació que actualment transmetem  

periòdicament via web, a través recomanacions i comunicacions, en què es difonen 

informacions relatives a la prevenció d’incendi, amb l’objectiu de complementar les 

campanyes generals que també desenvolupa la Generalitat. 

 

 

 

El senyor Joaquim Camprubí Cabané, regidor del grup municipal d’ERC-MES, considera 

que la Sra. Villarreal ha fet una descripció d’algunes de les actuacions que efectivament 

l’Ajuntament ha dut a terme. 

Això no obstant, algunes de les paraules que vostè ha fet servir són: “en tràmit”, 

“parcialment”, “previst”, “revisió del document”, “s’aprovarà” i “pendent de resolució”, en 

aquest últim cas, en referència a la Generalitat.  

Aleshores, sí que hi ha moltes actuacions, però en la seva intervenció es posa de manifest 

que hi ha una feina incompleta. Per tant, nosaltres l’animem a completar-la al més aviat 

possible. És a dir, és un problema de seguretat i en el meu ànim no està buscar els 

problemes per posar-los en evidència, sinó buscar els problemes per ajudar a resoldre’ls, 

aportar informació i estar vigilants per impulsar l’Ajuntament a solucionar la situació. 

D’altra banda, respecte a la intervenció anterior de la Sra. Ruiz, com a conseller de la 

Companyia d’Aigües de Mataró, he de dir que totes les obres que realitza la companyia 

venen autoritzades i estan regulades pel propi Ajuntament.  
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32 - PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 

D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MES SOBRE 

L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA.  

 

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

presenta la pregunta següent: 

“En relació als nous plecs d’adjudicació del contracte pel servei a l’EMMM, el govern 
Municipal havia informat a diferents Comissions Informatives, que es pretenia fer un ajust 
pressupostari pel que fa a alguns dels seus serveis.  
 
Concretament es va explicar que hi hauria una retallada del pressupost de 45.000 euros, que 
signifiquen un 4-5% de disminució del pressupost, i que suposen un 8’5% del total d’hores 
de classe anuals.  
 
Es va explicar que aquestes reduccions afectarien especialment als cursos de preparació i 
perfeccionament per alumnes que volen fer les proves d’accés al Grau Superior, però que es 
mantindria tota l’oferta de cursos més bàsics. 
 
La proposta del Grup Municipal d’ERC respecte aquesta  qüestió, va ser insistir en la 
necessitat d’incorporar a les quotes el concepte de progressivitat en funció de la capacitat 
econòmica familiar. 
 
En tot cas, el que es va comentar és que en cap cas en resultaria afectada l’oferta general, ni 
qualitativament ni quantitativa, ni tampoc l’objectiu troncal de l’EMMM.  
 
Però la realitat és que hi ha professors que han hagut de marxar, s’hauran de reduir entre 40 
i 50 hores setmanals entre gestió i classes i per bé que no es perdrà l’oferta general s í que hi 
haurà una disminució del nombre de grups i de les franges horàries. 
 
Les notícies que ens arriben de la pròpia EMMM i les explicacions del Govern Municipal en 
premsa (en paraules del regidor Miquel Àngel Vadell) explicant que la reducció del 
pressupost ha estat obligada perquè hi ha altres prioritats de ciutat, generen molts dubtes 
entre el professorat, l’alumnat i la resta de ciutadania en general que veu que el projecte 
inicial de la creació d’una escola de música municipal per facilitar l’accés universal a les 
classes de música es pot veure ara amenaçat.  
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES, formula la següent pregunta: 

1. -   Quin és el projecte de ciutat per l’EMMM que té el Govern municipal?  
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2. -  Com es concretarà la retallada en el dia a dia de l’EMMM i com s’hi farà front perquè el 
resultat qualitatiu i quantitatiu no se’n vegi perjudicat?” 

 

 

 

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

Professional i Universitat, respon que sí, que li sap molt greu aquest ajust com a regidor 

d’Educació, i com a Govern, ja que la seva màxima aposta en el pressupost, any rere any, 

és l’educació, perquè considera que és la palanca de transformació principal per millorar 

aquesta societat. Per tant, dol fer un ajust d’aquestes característiques.  

Vostè sap que hem anat de la mà per aconseguir moltes coses a nivell educatiu: l’arribada 

dels dos instituts escola, l’arribada de l’Institut de les Cinc Sènies, l’aposta que fem ara per 

transformar el Miquel Biada i fer-lo créixer per generar més oportunitats per als joves o la 

creació de la Secretaria de l’FP, que ha fet que, respecte a altres municipis de Catalunya, 

siguin els alumnes de Mataró els que més demandin cicles formatius. I ara, de cara al curs 

vinent, tenim la creació de la Nova Oficina d’Orientació Educativa per fer acompanyament 

dels joves a fi que l’abandonament escolar prematur a la nostra ciutat vagi disminuint.  

És veritat que ara es fa aquest ajust, però crec que és de justícia recordar que des del 2016 

fins al 2020, el contracte de l’Escola Municipal de Música ha crescut en 240.000 €, i, a més, 

per primer cop, de cara al curs que ve, utilitzaran uns espais que ara ja estan fent servir, 

però dels quals encara no havien gaudit, i que són tres aules insonoritzades a la Nau 

Minguell, amb un cost total de 400.000 €.  

Per tant, és veritat que es fa un petit ajust, però cal reconèixer l’aposta que fa aquest 

Govern per l’educació en general. I en aquest cas, posem molt en valor la gran 

professionalitat i tasca que fan els docents de l’Escola Municipal de Música.  

Però és que hi ha diferents motius pels quals hem hagut de prendre aquesta decisió:  

En primer lloc, no podem apujar les quotes a les famílies. Cap família està en situació 

d’assumir una pujada.  

En segon lloc, el lema de tots és no deixar ningú enrere, i aquests més de 6 milions d’euros 

que hem destinat a la Taula de Reconstrucció són per ajudar, i això demostra solidaritat 

comunitària. 
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Dir-li també que des del 2012 fins al 2018, vostè que ve del món educatiu, com jo, sap molt 

bé per què funciona una OME (Oficina Municipal d’Escolarització), que és per acompanyar 

les famílies, assessorar-les en el període de preinscripció, etc.  

Del 2012 al 2018 sap quants diners ha rebut aquesta ciutat per part de la Generalitat? 0 

euros. L’Ajuntament ha hagut de posar 300.000 €, quan l’acord diu que s’ha de fer al 50%.  

Vostè també coneix millor que ningú el Pla educatiu d’entorn, aquell reforç escolar que es fa 

als alumnes, els patis oberts, els teatres a les escoles... Doncs, l’aportació de la Generalitat 

a això ha estat de 75.000 € del 2012 al 2018. Sap quina és la del Ajuntament? 1 milió 

d’euros. 

Com pot veure, l’aposta que fem per l’educació és més evident que mai, però no pel que 

diem, sinó pel que fem a nivell de ciutat.  

I el més important és que el projecte de ciutat de l’Escola Municipal de Música no se’n veurà 

afectat, perquè hem fet la consulta amb Direcció i amb la Diputació per veure com aquest 

ajust podia afectar el mínim possible al gran projecte que tenim com a ciutat, que és l’Escola 

Municipal de Música.  

 

 

 

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

en les respostes sempre hi acaba sortint la Generalitat.  

Quan vulguin podem fer la comparativa entre el que hi destina la Generalitat i el que hi 

destina l’Ajuntament.  

Estic d’acord amb el tema del Pla d’entorn, al qual s’estan dedicant molts recursos i està 

funcionant prou bé, però ara estem parlant de l’Escola Municipal de Música. Voldria remarcar 

que es va crear amb la voluntat de fer arribar l’ensenyament musical a tota la ciutadania a 

uns preus públics inferiors als de l’oferta privada. De la necessitat se’n va fer una virtut i el fet 

de no tenir una seu física concreta, va permetre que l’Escola s’estengués per tota la ciutat, 

facilitant així un accés major de tota la ciutadania i afavorint la cohesió social, arribant també, 

amb aquesta finalitat, a les escoles, amb projectes com el 4 Cordes, ara anomenades 

“Escoles Orquestrals”, que van néixer amb el propòsit d’oferir nous recursos per abordar la 

realitat de l’entorn de l’alumnat a partir de l’aprenentatge artístic: desenvolupar habilitats 

instrumentals a través del violí o del violoncel i potenciar la cohesió social, sempre des de 

l’excel·lència de les activitats i de la interacció entre el centre, les famílies i el barri, que, de 

retruc, també se’n veuran afectades.  
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És bo que els projectes es vagin renovant i es vagin adaptant a les necessitats de cada 

moment, però els demanem que continuïn cuidant aquesta petita gran joia que és l’Escola 

Municipal de Música. No ens agraden les retallades, ni les d’aquí ni les de la Generalitat, i 

menys quan afecta un dels pilars bàsics de la societat del benestar com és l’ensenyament. I 

no ens agrada tampoc que la realitat d’aquesta retallada acabi afectant cursos que ens van 

dir que no en quedarien afectats, però el que realment ens preocupa és que no tenim una 

visió global de quin és el Pla de racionalització que proposa el Govern i quin ha de ser el 

paper de l’oposició en aquesta qüestió.  

 

 

 

 

 

El senyor David Bote Paz, alcalde president, dona les gràcies a tots els regidors i regidores 

per les seves aportacions.  

Ha estat un ple intens amb molts punts a tractar, tant per part del Govern com per part de 

l’oposició, el que demostra que la nostra ciutat és viva i està en bon funcionament. 

Gràcies a tothom i, en especial, a les persones que ens han seguit pels canals telemàtics.    

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les 22:50 hores, el Sr. President aixeca la 

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

 

L’ALCALDE     LA SECRETÀRIA GENERAL Acctal., 
David Bote Paz     M. Lluïsa Guañabens Casarramona  


